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א .מטרות הקורס
 .1הכרות עם המושגים השונים הנכללים בסטטיסטיקה ההיסקית :ניסוח השערות מחקר,
בחירת מבחן סטטיסטי מתאים ,טעויות סטטיסטיות וכו'.
 .2פקודות  SPSSוקריאת דפי פלט הרלוונטיים

ב .תוכן הקורס:


התפלגות נורמלית .



התפלגות הדגימה של הממוצע ומשפט הגבול המרכזי .



מושגי יסוד :ניסוח השערות (השערות בדבר קשר בין המשתנים והשערות
בדבר הבדל בין המשתנים) ,טעויות סטטיסטיות (מסוג ראשון ושני) ומציאת
גודלי מדגם .



מתאם פירסון ()r



מבחן   2לאי תלות.



רגרסיה פשוטה ורגרסיה מרובת משתנים



הסקה סטטיסטית למבחן  Tלמדגם יחיד( -לתוחלת כאשר השונות
באוכלוסייה אינה ידועה).



הסקה סטטיסטית למבחן  Tלשני מדגמים בלתי תלויים –(להפרש תוחלות
של שני מדגמים ב"ת כאשר השונות לא ידועה).



הסקה סטטיסטית למבחן  Tלשני מדגמים תלויים(-להפרש תוחלות של שני
מדגמים תלויים-מזווגים)



מבחן  Fלשונות באוכלוסייה -אנובה חד כיוונית.

מהלך השיעורים :כל חומרי הלמידה הכוללים :טקסטים ,מצגות ,תרגילי חזרה ומבחנים
לדוגמא וכן מטלות נמצאים באתר הקורס
1

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם :ציון עובר בקורס "מבוא לסטטיסטיקה א'"

מרכיבי הציון הסופי:
 .1מבחן סמסטר ( 100%מהציון הסופי) שיערך באוניברסיטה (נייר ועיפרון) במתכונת מבחני
החזרה ותרגילי ההגשה שבאתר .עם מחשבון בלבד וללא חומר פתוח.
 .2ציון עובר בקורס – 60
ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
בירנבוים ,מ . )1993( .מי מפחד מעבודת מחקר?! הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים בע"מ.
האוניברסיטה הפתוחה .מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה והסקה סטטיסטית.
האוניברסיטה הפתוחה .)1990( .שיטות מחקר במדעי החברה .עקרונות המחקר וסגנונותיו.
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