
 

 מנהל המכללות

 תכנית יהלום

 

 ושימושי מחשב במבוא לסטטיסטיקה 

 קוזוקרו לוציד"ר  שם המרצה:

 ש"ס  4: היקף שעות

    אתר הקורס באינטרנט:

 

 :מטרות הקורס .א

 להקנות כלים בסיסיים לניתוחים סטטיסטיים במחקר במדעי החברה.הנה מטרת הקורס 

, ניתוח הפלט SPSSלימוד השיטות הסטטיסטיות לעיבוד הנתונים ילווה בשימוש בתוכנת 

 ודיווח על הממצאים. 

  הלמידה תעשה תוך היבט יישומי לעבודות מחקר. 

 

  תוכן הקורס: .ב

משפט הגבול המרכזי, הסקה סטטיסטית  לתוחלת אחת כשהשונות ידועה ואינה ידועה, הסקה 

 ניתוח שונות חד כיוונית.: מדגמים בלתי תלויים ומדגמים מזווגים, סטטיסטית להפרש תוחלות

מתאם של פירסון וקו  :וקשר בין משתנים כמותיים 2מבחן בין משתנים איכותיים:  קשר

 רגרסיה.

  מהלך השיעורים:     

לתרגול של החומר . בהרצאה יוקדש חלק מהזמן הרצאות פרונטאליות תוך שימוש במצגות  

 הנלמד.

 :תכנית הוראה  

 נושא השיעור מס' השיעור

 ול המרכזיבמשפט הג 1

2-3 
 . בדיקת השערות מושגי יסוד

 ( Zבדיקת השערות לתוחלת אחת כשהשונות ידועה )מבחן 

4 
 .( t)מבחן  הסקה סטטיסטית לתוחלת אחת כשהשונות אינה ידועה

 .(T-Testהפרוצדורה  ) SPSS ביצוע מבחן ב 

5-6 
 .ובלתי תלויים הסקה סטטיסטית להפרש תוחלות במדגמים מזווגים

 .(T-Testהפרוצדורה  ) SPSSביצוע המבחנים ב 

7 
 . כיווני-ניתוח שונות חד

 .Oneway Anova)הפרוצדורה  )  SPSSביצוע המבחן ב

 .תלות-לאי 2מבחן  קשר בין משתנים איכותיים: 8



 .  Crosstabs)הפרוצדורה    SPSS (ביצוע המבחן ב

9 
 .קשר בין משתנים כמותיים :מקדם מתאם של פירסון

 .Correlate)הפרוצדורה  )SPSS  ביצוע המבחן ב

10-12 
 .פשוטה ורבת משתנים רגרסיה ליניארית

 .(Regressionהפרוצדורה  )  SPSSביצוע המבחן ב
 חזרה 13

 

 

  דרישות קדם:      

 לכלכלנים א'.ושימושי מחשב השתתפות בסטטיסטיקה 

 

  :מרכיבי הציון הסופי

 . מהציון 90%בחינה מסכמת שמשקלה , במעבדה לותרג 10%

 

  ביבליוגרפיה: .ג
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