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  " ושימושי מחשבסטטיסטיקהמבוא ל"
72-204-01  

  שש 2 הרצאה ותרגיל -קורס מקוון 
  ר רחל שגיא"ד

  :סילבוס הקורס

  

  התוכן  הנושא
  המחקר הכמותי במדעי החברה  מבוא.   1

  סולמות מדידה  משתנים.   2

  טבלה חד ממדית  שכיחויות.   3

  bar ; histogramמוטות ; עוגה  גרפים.   4

  שכיח חציון ממוצע  כזמדדי מר.   5

  טווח  שונות סטיית תקן  מדדי פיזור.  7

  דירוג אחוזוני ציון תקן  מדדים למיקום יחסי של היחיד . 8

  חישובי שטחים תחת העקומה  התפלגות נורמלית.  9

  משתנה בלתי תלוי ותלוי  משתנים והשערות. 10

  מתאם פירסון   רווחייםקשר בין שני משתנים.  11

  חי בריבוע   שמייםן שני משתניםקשר בי. 12

   למדגמים בלתי תלוייםt-test  הבדלים בין ממוצעים. 13

14 .SPSSלכל המדדיםקריאת דפי פלט   חלונות   

  

  מרכיבי הציון 
  .  מזכה בכל הניקודעוברמשלוח התרגיל בציון   20%  –תרגילי הגשה 

 דפים כתובים 2ניתן להכניס , יערך באוניברסיטה" נייר ועפרון"מבחן   80%  - מבחן סמסטר

  )ארבעה עמודים(
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  ביבליוגרפיה
  רשימה מומלצת לספרי סטטיסטיקה ושיטות מחקר במדעי החברה

ניתן להורדה באתר . סטטיסטיקה ושיטות מחקר בגובה העיניים. ר, שגיא: ספר הקורס
  הקורס

  ניתן להורדה באתר הקורס: SPSSפקודות 
  .הוצאת אקדמון: ירושלים. טיקה ללא סטטיסטיקאיםסטטיס). ט"תשמ ('ר, אייזנבך

   .הוצאת עם עובד. א"ת. מבוא לסטטיסטיקה). 1984 ('ר, מרום-בייט

   .מ" הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים בע !?מי מפחד מעבודת מחקר. ) 1993 ('מ, בירנבוים

  .הוצאת דקל: א"ת).  כרכים4 (יסודות בהסתברות ובסטטיסטיקה). 1985 ('מ, ברקת

). 'ב' חלקים א ( עם דוגמאות מתחומי החינוך והפסיכולוגיה:סטטיסטיקה). 1976 ('א, דרום

  .הוצאת דקל: א"ת

-אוניברסיטת תל, הוצאת דיונון. ות הסטטיסטיקה למדעי ההתנהגותיסוד). 1985 ('א, מאיר

  .אביב

  .ירושלים. מבוא לשיטות מחקר במדעי ההתנהגות). ה"תשנ ('ג,  ויציב'י, פרס

הוצאת דקל .  גישה השוואתית–איסוף נתונים . מבוא לשיטות מחקר). 1986(' צ, קימן

  .פרסומים אקדמיים

  .הוצאת דקל.  הצעה תכנון וכתיבה:עבודת מחקר) . 1978 ('ש, קניאל

  טקסט מלא .הוצאת דקל. כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה) . 1997 ('ש, קניאל

  ).סטימצקי( הוצאת שאום .סטטיסטיקה). 1961 ('מ, שפיגל

  .מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה והסקה סטטיסטית )1990 (האוניברסיטה הפתוחה

. ת המחקר וסגנונותיועקרונו. שיטות מחקר במדעי החברה). 1990(האוניברסיטה הפתוחה 

  1,2,3,5,6יחידות 

 

Sirkin, R.M. (1999). Statistics for the social sciences. Thousand oaks, Calif.; 

519.5sir S2). 
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  )המלצות(כיצד ללמוד 
  

  : לכל יחידה מבנה דומה
  טקסטים  

  מצגות שמסכמות את הטקסט 

 תרגול ובו תרגילים עם פתרונות והסברים  

 מבחן לדוגמה עם הסברים 

 הרצאה מוקלטת 

  תרגיל הגשה 

לאחר מכן להקשיב , רצוי להתחיל את הלמידה מהטקסטים המציגים את המידע הבסיסי

 את התרגילים המלווים –בשלב האחרון לתרגל . ת המלווה אותולשיעור המוקלט ולמצג

תרגיל . בפתרונות והסברים והן את המבחנים לדוגמה המלווים גם הם בפתרונות והסברים

   . ההגשה יסיים את הלמידה בכל יחידה

  

  תרגילי ההגשה
  :עבודה על תרגילי ההגשה תיעשה בדרך הבאה

  בתוך כל יחידה " תרגיל הגשה"תיקיית , הדפסת תרגיל ההגשה הנמצא במאגר הידע .1

  פתרון תרגיל ההגשה המודפס .2

 שמירה –הנמצא בסרגל הקורס " תרגילי הגשה"ביצוע תרגיל ההגשה דרך כפתור  .3

 .  לחיצה על כפתור סיום–על התשובות 

 .סדר התרגילים אינו תואם את הסדר בתרגיל להדפסה! שימו לב .4

  .מתן ציון ורישום, ל לבדיקת המערכתרק לחיצה על כפתור סיום משחררת את התרגי .5

 .  מזכה במלוא הנקודות60כל ציון מעבר לציון  .6

 ניתן להגיש את התרגיל רק פעם אחת .7

  

         
  

  
 

 


