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אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ביה"ס לרפואה ע"ש גולדמן

מטלות הקורס:
בתום כל שיעור יבצע הסטודנט מטלת בית ממוחשבת ,באתר ה  MOODLEשל האוניבסיטה.
יש להגיש לפחות  80%מן התרגילים בציון עובר.
סטודנט שלא יגיש את הנדרש ,לא יוכל לגשת למבחן המסכם של הקורס.
הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית :בנוסף לעבודתו בכיתה ,כל סטודנט נדרש לעבודה וביצוע מטלות בהיקף של כשעתיים שבועיות בהן עליו לפתור את
התרגיל ולהגישו בצורה ממוחשבת.
תוכן הקורס /מבנה הקורס
מבנה הקורס הינו שילוב של הרצאה אודות הנ ושא באותו השיעור (לדוגמא ,בשיעור אודות קורלציה תהיה הרצאה מבוא קצרה) .לאחר מכן יבוצע
תרגול כיתה קצר ובו ירכשו הסטודנטים ידע כיצד לבצע את הפרוצדורה הסטטיסטית הנידונה בעזרת תוכנת  .SPSSבפועל מדובר בהרצאות אודות
נושאים בסיסיים בעיבוד נתונים והצגתם ,שיעור חזרה באמצע הסמסטר (אודות סטטיסטיקה תיאורית) ושיעור מסכם אודות הקורס כולו בתום
הסמסטר .הסטודנטים ילמדו בקורס את כל תהליך עיבוד הנתונים החל מקידוד שאלון והקלדתו לקובץ נתונים ,בחירת המבחן הסטטיסטי המתאים
ביותר ועד להסקת המסקנות.
הסטודנטים ירכשו כלים לניתוח נתונים היכולים לשמש אותם במחקרים עתידיים ע"י שימוש בתוכנת  .SPSSכל המבחנים הסטטיסטים ילומדו
במקביל להרצאות והתרגולים של הקורס "מבוא לסטטיסטיקה".

ילמדו הנושאים הבאים:
סוגי קבצים והטיפול בהם ,טרנספורמציות של נתונים ,חישובי תאריכים ,יצירת טבלת שכיחויות ,גרפים וטבלאות ,מבחני  tלמדגמים תלויים ובלתי
תלויים ,ניתוח שונות חד-כיווני ) (one-way ANOVAעם מבחני פוסט-הוק ותיקון ע"ש בונפרוני ,מקדם המתאם של פירסון וגרף פיזור ,מקדם
המתאם ע"ש ספירמן ,רגרסיה ליניארית פשוטה ,מבחנים א-פרמטרים למשתנים סודרים ומבחן כי בריבוע ואומדן הסיכון היחסי.

רשימת קריאה :חוברת הקורס ניתנת לרכישה .נכתבה ע"י ד"ר צבי פרי ופרופ' עמליה לוי.
קריאת חובה :אין
קריאת רשות:
*כל חומרי ועזרי הלמידה זמינים לסטודנטים באתר הקורס ובמאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג
תאריך

נושא

29.10

מבוא

2-4.11

סוגי קבצים ומבנה התוכנה

9-11.11

טרנספורמציותCOMPUTE -

16-18.11

טרנספורמציותRECODE -

23-25.11

יצירת טבלאות שכיחויות וגרפים

30.11-2.12

חזרת ביניים -סטטיסטיקה תיאורית

7-9.12

מבחני T

14-16.12

ניתוח שונות חד-כיווני

28-30.12

פירסון וספירמן

4-6.1

רגרסיה ליניארית פשוטה

11-13.1

מבחנים א-פרמטרים

18-20.1

כי בריבוע

25-27.1

סיכום

תרגול להגשה
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