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 סטטיסטיקה ועיבוד נתונים

  'ב סמסטרב 01 4108 23 ס:הקור רמספ

 ששון-איילת בן ר"ד :המרצה שם

  asasson@univ.haifa.ac.il  :התקשרות דרכי

ראה מקרוב ומרחוק. יעשה ב של הולושין היברידי ביועברו באופהשיעורים  , 8:30-10:00 :בין השעות רביעי  ימי :הקורס מועד

 ייעודית. טואליתב וירת מחשבזום ובכיתשימוש 

 .ל בכיתה ובביתלמידה פעילה, תרגושיטת הלימוד: 

 :הקורס מטרות

 .SPSS -תוכנת ה בעיבוד נתונים באמצעותכלים וידע  הקניית .1

 .לקראת ניתוח של קובץ נתוניםוניקוי  , ניהולבניה .2

 . SPSS -ות בייסהיכרות עם פונקציות בס .3

 .SPSS -ב תיאורית הקשל ניתוחי סטטיסטיידע בביצוע והבנה  הקניית .4

  פרמטרים. -ר מבחנים פרמטרים ואהקניית ידע בביצוע ניתוחים עבו .5

בתואר וסמינר מחקר סטטיסטיקה  יבתואר השני, קורססמסטר א' קורס שיטות מחקר  תנאים מקדימים להשתתפות בקורס:

 יש לקבל אישור מהמרצה להשתתפות בקורס.ת קורסים אלו דלמבמידה ולא . ןהראשו

 :הקורסומטלות  תדרישו

 ציון נכשל בקורסור תגר 20% -מעבר לות היעדר חובה. רי הקורס הינהבשיעו נוכחותה.  

  60%סכם ותרגיל מ,  22.3- 31% ביניים רגילת,   31.5 , 10.5,  19.4-9% : תרגילי כיתההכיתהו הביתהגשת תרגילי - 

22.6 . 

 נת ישה לתכגSPSS ,Excell ,USB ,VMware Horizon Client. 

  הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמותבשיעורים מרחוק. 
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 תכנית הקורס
 

 להטמ מיקום *נושא השיעור תאריך

1.3 
 SPSS-תונים בקובץ נבניית 

לחזור על מצגות קורס  קמפוס

 יטות מחקרש

ה יקת משתנים וסטטיסטייניהול נתונים, בנ 8.3

 תיאורית

  שיעור מתוקשב

  קמפוס  Tמבחני  15.3

 הגשת תרגיל ביניים זום Tמבחני  22.3

  קמפוס    רפישי ומבחני ח 29.3

  יםאין שיעור חופשת פסח  5.4+12.4

 1הגשת תרגיל  זום שרמדדי ק 19.4

  אין שיעור ותיום עצמא 26.4

  אין שיעור כנס מחקר פקולטטי 3.5

10.5 ANOVA 2הגשת תרגיל  קמפוס 

17.5 MANOVA מפוסק דלי אפקטגוו  

24.5 MANOVA זום  

 3הגשת תרגיל  זום פרמטרים-אמבחנים  31.5

  קמפוס רגרסיה לינארית 7.6

14.6 
 וסיכום גולתר

לעבודת ת לעבור על הנחיו קמפוס

 22.6 להגשה סיכום

אם להשתנות בהת יםעשויים תרגילומועדי ה יםהשיעור ינושא .יםים וכנסתאריכי שיעורים בהתאם למועדי חגנוי בייתכן שי*

 . ות שעולות במהלך השיעוריםלקצב הלמידה וסוגי
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 לאתרי עזר:קישורים 

https://huji.ac.il.webbook.co.il/#/ 

https://stats.idre.ucla.edu/spss/ 

http://statistics-help-for-students.com/  

https://huji.ac.il.webbook.co.il/#/
https://stats.idre.ucla.edu/spss/
http://statistics-help-for-students.com/

