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  אילן-אוניברסיטת בר
 המחלקה למדעי המדינה

 
   ושימושי מחשבמבוא לסטטיסטיקה

  )ס" ש4('  סמסטר א–קורס חובה 
  לירז-חנה מדלר 

  
  88-204-71: הקורס' מס

  :מטרת הקורס
במסגרת הקורס .  הבנה ביסודות המחקר החברתייםמטרת הקורס הינה לפתח חשיבה מדעית ולהקנות לתלמיד

, יישומיים שיאפשרו להם לבצע עבודת מחקר בתחום החברתילכלים נים תאורטיים ולתכנחשפים התלמידים 
  .)SPSSתוכנת  (תוך שימוש במודלים סטטיסטיים ובתוכנה לעיבוד נתונים

  :מהלך הקורס
מושגים מתוך הסטטיסטיקה התאורית  ילמדו מודלים תאורטיים ובמהלך ההרצאה.  הרצאה ותרגילכוללהקורס 

רגיל במהלך הת. הרצאה ינתנו תרגילים תאורטיים להבנה מעמיקה יותר של חומר הלימודבמסגרת ה. וההסקית
, הכנסתם למחשב, דרך איסוף הנתונים, מחקר מן השלב של הגדרת הבעיהילמדו תהליכי תכנון וביצוע של 

הסטודנטים יתרגלו את . ניתוח הממצאים והסקת המסקנות, עיבודם באמצעות התוכנה הסטטיסטית
  ).Windowsגרסת  (SPSSרות הסטטיסטיות בתוכנת הפרוצדו

  :דרישות הקורס
  . והתרגיליםהשתתפות פעילה במהלך ההרצאותנוכחות ו

מדי שבוע ידרשו הסטודנטים לפתור תרגיל תאורטי מתוך החומר הנלמד בהרצאות וכן לתרגל את הפקודות 
רונם יעשה במסגרת ההרצאות פת, אולם, התרגילים אינם להגשה. הסטטיסטיות שנלמדו במסגרת התרגיל

אין לתרגילים משקל בציון הסופי ומטרתם הינה להעמיק את ההכרות של . והתרגילים בשבוע שלאחר מכן
  .  לקראת הבחינה המסכמתים עם החומר הנלמד ולהכינםהסטודנט

  
  :רשימה מומלצת לקריאה ולתרגול

 .הוצאת אקדמון: ירושלים, סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים). 1991(רונית , אייזנבך 
  )140520(סט .שמור סוציולוגיה לפי איז

  
 .עובד-הוצאת עם: אביב-תל, מבוא לסטטיסטיקה). 1984(רות , מרום-בייט 

  )139720(מב .שמור סוציולוגיה לפי ביט  
  

, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה). 1993(האוניברסיטה הפתוחה  
 .1-5דות יחי', כרך א

  )230133(מב .שמור סוציולוגיה לפי זמי 
 

 –הוצאת מכון שריד .  For WindowsPSSS המדריך העברי למשתמש בתוכנת ). 2002. (י, שריד. מ, שריד 
  .מ"שרותי מחקר והדרכה בע
  )552678( דלפק –מד .שמור לפי שרי וגם בספרית כלכלה )573107(מד .שמור סוציולוגיה לפי שרי

  
  :סמהלך הקור

  : שבוע ראשון 
משתנה : קריטריונים למיון משתנים, סטטיסטיקה תיאורית וסטטיסטיקה היסקית? מהי סטטיסטיקה -הרצאה 

  .סיווג משתנים לסולמות מדידה, בדיד ומשתנה רציף
  .הכנסת תוויות למשתנים ולקטגוריות. בניית קובץ חדש. SPSSהכרות עם התוכנה הסטטיסטית   - תרגיל 

  : שבוע שני 
שכיחות , שכיחות יחסית, שכיחות: התפלגות שכיחויות למשתנה בדיד ורציףטבלאות תיאור וניתוח של  -הרצאה 
  . מצטברת

  .סטטיסטיקה תיאורית והצגה גרפית,  טבלאות התפלגות– Frequenciesפקודת  –תרגיל 
  : שבוע שלישי 

  .  מרכזי מדדי"צורות התפלגות עפ). חציון וממוצע, שכיח(מדדי מרכז  –הרצאה 
  . Recodeפקודת  –תרגיל 

  : שבוע רביעי 
 ,)הרחבת המושג לעשירונים ולמאונים(תחום בין רבעוני , תחום: מדדי פיזור). המשך(מדדי מרכז  –הרצאה 

  .סטיית תקן ושונות
  . Countפקודת . Computeפקודת  –תרגיל 
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  : שבוע חמישי 
  ).המשך(מדדי פיזור  –הרצאה 

  .Select Cases, Split Fileפקודות  –תרגיל 
  : שבוע שישי 

טבלאות קשר . הסקה סטטיסטית על קשרים בין שני משתנים ברמה האיכותית. הקדמה למבחני קשר –הרצאה 
  . ומבחן חי בריבוע

  .Crosstabsמבחן  –תרגיל 
  : שבוע שביעי 

  ).רנוסחה מתמטית ודיאגרמת פיזו(מתאם פירסון . קשר בין שני משתנים ברמה הכמותית –הרצאה 
  .Pearsonמבחן  –תרגיל 

  : שבוע שמיני 
   .שונות מוסברת. משוואת הניבוי. מטרות ושימושים, מושגים: רגרסיה ליניארית –הרצאה 

  . רגרסיה חד כיווניתRegressionמבחן  –תרגיל 
  : שבוע תשיעי 

 שטחים חישובי. Zהכרות עם לוח . מושג ציון תקן.  תכונותיה ושימושיה–התפלגות נורמלית  -הרצאה 
  . והסתברויות

  .מבחן רגרסיה רב משתנית –תרגיל 
  : שבוע עשירי 

 התפלגות .היחס בין סטטיסטי לפרמטרהיחס בין . הסקה סטטיסטית). המשך(התפלגות נורמלית  -הרצאה 
  .  משפט הגבול המרכזי.דגימה
  . למדגמים בלתי תלוייםTמבחן  –תרגיל 

  : עשר-שבוע אחד 
  .ת על תוחלת האוכלוסיה כשהשונות ידועהדיקת השערותהליך ב –הרצאה 

  . למדגמים תלוייםTמבחן  –תרגיל 
  : שבוע שנים עשר 

  .ידועהלא דיקת השערות על תוחלת האוכלוסיה כשהשונות תהליך ב - הרצאה 
  . מבחן שונות חד כיווני –תרגיל 

  : שבוע שלושה עשר 
  . תרגילי חזרה לקראת המבחן

  
   
  


