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  איהשהם ' גב
  

  מטרת הקורס 
. ים המשמשות את המחקר החברתי כיוםמטרת הקורס הינה להקנות לתלמיד הבנה בסיסית בשיטות לעיבוד נתונ

ם אשר מקובלים היום בספרות המקצועית משתני- משתנים ורב-השיטות שנבחרו הן ברובן שיטות ניתוח דו
  . במדעי החברה 

  :הכוונה היא להביא את הסטודנט לרמת הבנה שתאפשר 
  . ניתוח הנתונים  והסקת המסקנות , תוך שימוש במחשב ,  לבצע עבודת מחקר בתחום החברתי .א
  .צפות מכל שיטה ל  לדעת מתי רצוי להשתמש בכל אחת מן השיטות  ולאילו ניתוחים סטטיסטיים אפשר .ב
   . המביאה ממצאים שהוסברו בעזרת שיטות אלו,  להבין את הספרות המקצועית המתפרסמת .ג
  

  מהלך הקורס 
לביצוע עבודת מחקר , שימוש במחשבבעזרת אוריה והן באופן מעשי יהן בת, במהלך הקורס יקבל הסטודנט כלים 

  . מדעית במדעי החברה 
הכנסתם , דרך איסוף הנתונים , ע המחקר מן השלב של הגדרת בעית המחקר ילמדו בקורס תהליכי תכנון וביצו

  . ניתוח התוצאות והסקת המסקנות , עיבודם בעזרת המחשב , למחשב 
לפתור תרגילים בסטטיסטיקה מתוך החוברת וכן לתרגל במחשב את הפעלת דרש הסטודנט י הקורס ימהלךב

  .spss  for  windows :התוכנה לעיבודים סטטיסטיים הנקראת
  

  תיאור הקורס 
   1'  הרצאה מס

  . תאור והסקה - מהי הסטטיסטיקה .  מאפיינים ועקרונות -תהליך המחקר המדעי 
  .רמות מדידה של משתנים . משתנה בדיד ומשתנה רציף . הגדרת משתנים 

. חוזים שכיחות בא. שכיחות יחסית . שכיחות :  התפלגות אותעריכת הנתונים בטבל : סטטיסטיקה תאורית
  .שכיחויות מצטברות 

  
   2'  הרצאה מס

   .ממוצע שכיח וחציון : ערכים מרכזיים של סדרה סטטיסטית 
  .תכונות מדדי המרכז . פי מדדי המרכז - צורת ההתפלגות על

  
  3'  הרצאה מס

   .תחום  .סטיית תקן ושונות : מדדי פיזור של סדרה סטטיסטית 
  . תכונות מדדי הפיזור 

  
   4'  הרצאה מס

  .ציוני תקן : מדד לדירוג יחסי 
  . הכרת הטבלה  .  ההתפלגות ותכונותיהאורית: ההתפלגות הנורמלית 

  
  65+'  הרצאה מס

  . שטחים והסתברויות יחישוב: התפלגות נורמלית 
  .עשירונים ואחוזונים . רבעונים : מדדים לדירוג יחסי 

  .רבעוני- תחום בין: מדד פיזור 
  

   87+'  הרצאה מס
  . משפט הגבול המרכזי . התפלגות הדגימה . טטיסטית  הסקה ס

     Zמבחן  : בדיקת השערות לגבי התוחלת באוכלוסיה 
   . סמך - רווח בר: אומדן לתוחלת באוכלוסיה 

  
   9'  הרצאה מס

  .  הסקה סטטיסטית על קשרים בין שני משתנים ברמה האיכותית 
  .  חי בריבוע ומבחןטבלאות קשר 

  
   10' הרצאה מס

  מתאם פירסון   :   בין שני משתנים ברמה הכמותיתקשר
  

   11' הרצאה מס
  .מושגים מטרות ושימושים :  משתנית - רגרסיה לינארית דו



  . שונות מוסברת . משוואת הניבוי . דיאגרמת פיזור 
  

   : 12' הרצאה מס
  . רגרסיה לינארית וניתוחי שונות : עיבודים סטטיסטיים רב משתניים 

  
    :13' הרצאה מס

  .  פתרון מבחן תרגול : חזרה למבחן 
  

  שיעורי התרגיל    תיאור
   1'  תרגיל מס

  .    spss  for  widowsהכרות עם התוכנה הסטטיסטית 
  .הכנסת תוויות למשתנים ולקטיגוריות . בניית קובץ משתנים חדש 

  
   2'  תרגיל מס

  .שמירת הקובץ על דיסקט . הכרות עם קובץ תלמיד 
  .הכנסת תוויות למשתנים ולקטיגוריות 

  
  3'  תרגיל מס

  .טבלאות התפלגות של קובץ תלמיד 
    . frequencies: מפרט הפרוצדורה 

    .fre1פתרון תרגיל  . הצגה גרפית של טבלאות התפלגות 
  

   4'  תרגיל מס
    . select cases, Split file:  הכרת הפקודות 

    .fre2פתרון תרגיל   
  

   5'  תרגיל מס
  Count    Recode , Compute ,:פקודות הטרנספורמציה 

  
   6'  תרגיל מס

  . פתרון תרגילים לקובץ זה  . bank הכרות עם קובץ  
  

   7'  תרגיל מס
    .Crosstabsהפרוצדורה  : בריבוע -קריאת טבלאות קשר ומבחן חי

  
   8'  תרגיל מס

    .T-Testהפרוצדורה  : ת "  למדגמים תלויים ובTמבחן  
  

   9' תרגיל מס
 Oneway Anovaהפרוצדורה  : כיווני -ניתוח שונות במבחן אנובה חד

  
   10' תרגיל מס

    .    Correlateהפרוצדורה  : במתאם פירסון  קשר בין שני משתנים ברמה הכמותית
  

   11' תרגיל מס
    .  Regression:  הפרוצדורה : משתנית ומשוואת הניבוי - רגרסיה לינארית דו

  
   12' רגיל מסת

    .  Regression:  הפרוצדורה : משתנית - רגרסיה לינארית רב
  

   13' תרגיל מס
    .   Shoahפתרון תרגיל מבחן לקובץ  : חזרה לבחינה 

   
  ביבליוגרפיה

   .ירושלים,  הוצאת אקדמון,1990   ,סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים , אייזנבך רונית .1
  )140520(סט .שמור סוציולוגיה לפי איז

  



   . 1-5יחידות :       סטטיסטיקה תיאורית –כרך ראשון ,  מבוא לסטטיסטיקה של האוניברסיטה הפתוחה .2
  )100237(מב .שמור סוציולוגיה לפי אונ

  
  .ספריה אוניברסיטאית , הוצאת עם עובד , " מבוא לסטטיסטיקה : "   מרום- בייט רות .3

  )139720(מב .שמור סוציולוגיה לפי ביט
  
  . )לתרגול  ( סטטיסטיקה והסתברות של בני גורן או אספיס . 4

  )189361(סט . אספ519.07בספרית המכון הפדגוגי 
  .דקל    הוצאת , " והפסיכולוגיה  סטטיסטיקה עם דוגמאות מתחומי החינוך" ,  דרום אפרים.5

  )151264(סט .שמור סוציולוגיה לפי דרו
  
  . אילן - בר' אונ, ס לחינוך ומרכז המחשבים "בי , ר אפרים דרום"ד,   רגרסיה לינארית .6

  )202466(רג .שמור מדעי המדינה לפי דרו
  
  .לוגיק מערכות יעוץ והדרכה , סטטיסטיקה הלכה למעשה ,  ישראלית שולה .7

  )479456(סט .שמור סוציולוגיה לפי ישר
  
  ) .לתרגול ( סטימצקי  , הוצאת שאום , " סטטיסטיקה : "  שפיגל .8

  )111557(סט .שפי סוציולוגיה לפי שמור
  
  .עם עובד , שיטות מחקר במדעי החברה מאת דוד נחמיאס וחוה נחמיאס  .9

  )114445(שי .שמור סוציולוגיה לפי נחמ
  

10   .spssמאת נורית ברק בהוצאת אקדמון, מדריך לסטודנט ,    לחלונות.    
  )400881(ספ .שמור סוציולוגיה לפי ברק

  
11.   SPSSX   user’s   guide  .   יש עותקים רבים בספריה למדעי החברה . לא לקנות.  

  הספר אזל  )139116(מד . ברק005.74בספרית חינוך 


