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 חקר נתונים

 מודולה מתקדמת

 

 רציונל

מטרתו . פיתוח של חשיבה ואוריינות סטטיסטיים נתפסים כיום כמטרות אוניברסאליות לתלמידים ולאזרחים

טענות והיסקים , וך הסטטיסטי היא לעורר את הלומדים לחשיבה ביקורתית לגבי עובדותהבסיסית של החינ

המודעות לחיוניות של . כדי להכשירם להיות צרכנים מתוחכמים וביקורתיים של מידע, המבוססים על נתונים

 הלימודים תכניות הביאה לכך שמקצוע הסטטיסטיקה שולב ב, סטטיסטי איכותי בכל הגילאיםחינוך

 . תמטיקה מגיל גן ועד סוף בית הספר התיכון בארצות רבות בעולםבמ

 

 ,פורמלייםהדגש בגישה להוראת הסטטיסטיקה בבית הספר הוסט משינון חישובים סטטיסטיים , במקביל

גישת חקר ). EDA � Exploratory data analysis" (חקר נתונים" אל עבר עיסוק ב,מציור גרפים קונבנציונלייםו

תוך הסתמכות , ייצוג וניתוח נתונים, תיאור, ארגון, יטה למידה מנתונים באמצעות תהליכי איסוףנתונים מבל

חקר נתונים הוא שיג ושיח בין התחושות שיש . על ייצוגים חזותיים ומספריים פשוטים ועל שימוש במחשב

אין מדובר רק . הובין מה שהנתונים שנאספו מעידים לגבי תחושות אל, חוקר לגבי התופעה הנחקרת/לתלמיד

לפרשם , אלא בנקודות מבט כיצד להסתכל על קבוצת נתונים, באוסף של טכניקות חדשות לניתוח נתונים

חקר נתונים משהה את הדגש הקלאסי של הסקה סטטיסטית על חיפוש . שעולה מהם" סיפור"ולהבין מה ה

 ". בעד עצמםידברו המספרים: "בפני גישה ישירה יותר, המודל המתאים ביותר לנתונים

 

 � מתבססת על גישה זו ומשלבת בין מספר התנסויות בחקירה סטטיסטית אותנטית" חקר נתונים"המודולה 

 .ושיטות סטטיסטיים, מושגים,  ובין העמקה והרחבה במיומנויות� על כל שלביה

 

 מטרות

 ;שיטות ומיומנויות סטטיסטיים בסיסיים, ייצוגים, העמקה במושגים -

 ;ת החשיבה הסטטיסטית של המוריםפיתוח יכולו -

 ;שפה וגישה סטטיסטיים המאפשרים לטעון ולהפריך טענות על בסיס חקר נתונים, הרחבה של רעיונות -

כולל בחינת ,  בבית הספר היסודי בגישת חקר נתוניםהעמקה בדידקטיקה של הוראת סטטיסטיקה -

 ;הוראההאפשרויות לשילוב פרויקט מחקר ושימוש בכלים טכנולוגיים ב

דידקטיים של הרעיונות - ראשונית עם הספרות המקצועית העוסקת בהיבטים פסיכוהיכרות -

 ;הסטטיסטיים

 ;ן שהמורים התנסו בה,התנסות בהפעלה של חלק מהרעיונות בכיתה וניתוח סיטואציות -

ישומה ואקטואליות הקשורות לסטטיסטיקה וי, היסטוריות, פילוסופיות, הרחבת הדעת לסוגיות אתיות -

 .יום-בחיי היום
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 הערות דידקטיות

או ניסיון בביצוע מחקר , המורים המתמקצעים אינם צריכים ידע פורמלי קודם, לצורך לימוד המודולה -

 .סטטיסטי

ניסוח : מוצע ללמד את מרבית הנושאים באמצעות התנסות בפעילויות חקר נתונים אותנטיות הכוללות -

; פרשנות והסקת מסקנות;  וייצוג של נתונים מעולמם הקרוב של המוריםארגון, איסוף; שאלות מחקר

השיעורים כוללים גם רפלקציה על פעילויות החקר . קורתי בטיעונים שונים לגבי הבעיה הנחקרתידיון ב

 לא ניתן להשלים בשיעור ,בדרך כלל. טטיסטיים המרכזייםכנקודת מוצא להעמקה בנושאים הס, הללו

יסופקו שאלת המחקר והנתונים , במקרים אלה .ית מלאה של בעיה מסוימתחקירה סטטיסטאחד 

או שחקירה על אותו נושא וקבוצת נתונים תתפרש על , )במקום שיאספו על ידי המורים(בתחילת הפעילות 

 .פני מספר שיעורים

 שיטות ,קיימים מפגשים חוזרים עם מושגיםמתלאורך הקורס , דהיינו, "ספיראלית"הגישה להוראה היא  -

בעמודה השמאלית , המפורט בראש כל נושא(כך שכל פעילות מוסיפה נדבך של משמעויות , ומיומנויות

ללא הגדרה ,  מתאפיינות בחשיפה ראשונית למושגים ומונחים רביםבמודולההפעילויות הראשונות ). להלן

 הסטטיסטית של  יסייעו בבניית ההבנה-בהנחה שהמפגשים החוזרים אתם בהמשך , מדויקת ופורמלית

 .המורים

פרטים על .  או מחשבון גרפי, כדוגמת גיליון אלקטרוני, מומלץ לשלב כלים טכנולוגיים, במידת האפשר -

 .דרכי השילוב מפורטים בכל נושא להלן
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  מבט כללי- חקר נתונים

  שעות28-מודולה מתקדמת
  )' ש2(מבוא לסטטיסטיקה . 1

 ?מהי סטטיסטיקה 
 ;הרציונל והמבנה של המחקר הסטטיסטי

 .היכרות ראשונית עם מושגים ומונחים סטטיסטיים בסיסיים

  )' ש4(התפלגות של משתנה אחד . 2

 ;מושג המשתנה 
 ;קבוצת נתונים גולמיים

 .תכונות ודרכי ייצוג: התפלגות של קבוצת נתונים

 )' ש4(חקר נתונים מקובצים של משתנה אחד . 3

 ;סידור וחלוקה לקבוצות של נתונים, מיון, סיווג 
 ;התפלגות שכיחויות, שכיחות ושכיחות יחסית

 ;ייצוגים של נתונים מקובצים
 ;דגימה

 .מדידה

 )' ש6(מדדים סטטיסטיים לייצוג המרכז ומידת הפיזור של התפלגות נתונים . 4

 ; רעיון הייצוגיות 

 ;)variability(מושג השונות 

 ;חציון וממוצע חשבוני: י מרכזמדד

 ;רבעוני וסטיית תקן-טווח בין, טווח: מדדי פיזור

 .משמעויות וייצוגים גרפיים של מדדים, שימוש

 )' ש4(השוואה בין קבוצות נתונים . 5

 .שונות בתוך קבוצה ושונות בין קבוצות 

 )' ש8(פרויקט מחקר . 6

 .תכנון וביצוע מחקר סטטיסטי, מבנה 

 כההער. 7

 ;פרויקט מחקר 

 .מבחן ידע קצר

 1הרחבות. 8

 ; מדדי קשר, גרף פיזור, )covariation(שונות מצרפית : קשר בין משתנים 

 .ועוד, הסטטיסטיקהההסטוריה של 

 

                                                 
או לשלבם במסגרת עשרים השעות המוקדשות להרצאות העשרה בכל , נושאים מתקדמים שניתן לעסוק בהם אם נותר זמן 1

 .מרכז הכשרה
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  מודולה מתקדמת -חקר נתונים 

 ) שעות28(

 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

מבוא  .1

 לסטטיסטיקה

 )'ש 2(

 ?מהי סטטיסטיקה -

הרציונל והמבנה  -

של המחקר 

 ;הסטטיסטי

כרות ראשונית יה -

עם מושגים 

ומונחים 

סטטיסטיים 

 .בסיסיים

עשוי להיות חדש לחלק ש, חום דעת מורכבלתשיעור מבוא  -

 לעולם ראשוניים סקירה וחשיפה: מטרות השיעור.  מהמורים

 שיעמדו במוקד יחידת ,המושגים והשפה הסטטיסטיים, התוכן

 .ויצירת הנעה ללמידה בהמשך, הלימוד

 : דוגמאות לפעילויות פתיחה -

 ".סטטיסטיקה"סיעור מוחין סביב המילה 

ים על נושאים הקרובים לחיי המורים איסוף מהיר של נתונ

 .דיון בייצוגים ובמשתמע מהם.  וייצוגם בדרכים מגוונות

רציונל ואפיונים , מטרות: הצגת מהות המחקר הסטטיסטי -

 .עיקריים

הכולל את , הצגת מבנה המחקר הסטטיסטי במודל מעגלי -

ניסוח שאלת מחקר והשערה לגבי הממצאים : השלבים הבאים

הסקת , ניתוח נתונים ופרשנותם, וף נתוניםאיס, הצפויים

וחוזר , ניסוח שאלת מחקר חדשה, דיווח ממצאים, מסקנות

 :שלבי המחקר הם.  חלילה
- PCAIC Cycle: Pose a question and a hypothesis, Collect 

data, Analyze data, Interpret, and Communicate results. 

שיוצגו , סוד סטטיסטיים למושגי י, ראשונית בלבד,חשיפה -

, מרכז,צורה(התפלגות נתונים , נתונים: למשל, בהמשך היחידה

קשר בין , השוואה בין קבוצות, דגימה ומדגם, שונות, )ופיזור

.  הסקה סטטיסטית, מגמה, מודלים סטטיסטיים, משתנים

אפשר להיעזר במפת מושגים כדי להציג את המושגים ואת 

 .הקשרים ביניהם

 .אוריינות סטטיסטית לכל: ות החינוך הסטטיסטיהבהרת מטר -

 �סטטיסטיקה  :דוגמאות לפעילויות פתיחה ניתן למצוא בספר -

) 1997, צבי ופרידלנדר-בן (משימות חקר נתונים בעזרת מחשב

 ).2001, צבי ואוזרוסו-בן(ל "של הספר הנמדריך למורה וב
 :מקורות לעיון נוסף !

 ): באנגלית(אפיסטמולוגיה ופדגוגיה של חקר נתונים 

Konold & Higgins, 2003. 

 .Gal, 2003): באנגלית(אוריינות סטטיסטית 
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

התפלגות . 2

של משתנה 

 אחד
 )' ש4(

 ;מושג המשתנה -

קבוצת נתונים  -

 ;גולמיים

התפלגות של קבוצת  -

ות תכונ, נתונים

 .ודרכי ייצוג

ערכי , המשתנה: דיון במושגים סטטיסטיים בסיסיים -

, )רציף ובדיד, איכותי וכמותי, למשל(סוגי משתנים , המשתנה

, מספר הנתונים(התפלגות נתונים ומאפייניה , נתונים גולמיים

, סטייה מהמרכז, סימטריה, צורה, צפיפות, פיזור, מרכז

בד מבלי להגדיר חשיפה ראשונית בל). נתונים חריגים

 .  בדקדקנות כל מושג

בה כל ערך מיוצג , היכרות עם דיאגרמת מלבנים פשוטה -

מבנה ). או ריבוע, X, למשל על ידי מדבקה עגולה(בנפרד 

כיוון , שנתות הציר, שם הציר האופקי, כותרת: הדיאגרמה

ייצוגים , לבחירה). עמודות אנכיות או אופקיות(העמודות 

) tally chart(דיאגרמת מנייה : התפלגותגרפיים נוספים של 

 .  ופיקטוגרם

, רשימה: השוואה בין תיאורים שונים של אותם הנתונים -

 .ודיאגרמה, טבלה

ארגון קבוצת נתונים גולמיים : פיתוח מיומנויות בסיסיות -

בנייה של טבלה ; או סידור כרטיסיות, טבלה, בעזרת רשימה

קביעת כותרות וחישוב סכום ; ודיאגרמת מלבנים פשוטות

ציר ושנתות בדיאגרמה , מקרא, קביעת כותרת; כולל בטבלה

ייצוג ערכים ששכיחותם אפס ; )שמירה על קנה מידה(

קריאה ופרשנות אינטואיטיביים של ייצוגי ; בדיאגרמה

 .נתונים

להכנסת , או במחשבון גרפי, שימוש בגיליון אלקטרוני

כותרות בשורה :  ולארגונם הראשוני בטבלהנתונים

. מיקום משתנים בעמודות ורשומות בשורות, ראשונה

 .עמודה ושורה, פעולות בסיסיות על תא

 :דיון פדגוגי -

תלמידים צעירים נוטים להציג בגרף כל ערך במציאות  -

גם אם , באמצעות סמל נפרד משלו ולשמור על פרטים רבים

 . אינם רלוונטיים לחקירה

תלמידים יוצרים ייצוגים אינטואיטיביים לנתונים ומשווים  -

מומלץ שהמורים יאספו . בין הייצוגים שהומצאו

 .בכיתותיהם דוגמאות לייצוגים שתלמידים יצרו

לתמיכה , כמו כרטיסיות צבעוניות, שימוש בעזרים פשוטים -

 .ידי התלמידים-בבניית ייצוגים על

ות אצל תלמידים שקיימ, פיתוח מיומנויות בסיסיות -

חלוקה , מיון, סידור: לצורך בניית ייצוגי נתונים, צעירים

ארגון , ממדי-ממדי ודו-ארגון חד, השוואה, לקבוצות

 .בטבלה
מקור לעיון בנושא חשיבת תלמידים על התפלגות   !

  Bakker & Gravemeijer (2004) ): באנגלית(
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 המלצות ודוגמאות, דידקטיקה תכנים נושא

 

חקר נתונים . 3

מקובצים של 

 משתנה אחד

 )' ש4(

 

סידור , מיון, סיווג -

וחלוקה לקבוצות 

 ;של נתונים

שכיחות ושכיחות  -

התפלגות , יחסית

 ; שכיחויות

ייצוגים של נתונים  -

 ;מקובצים

 ;דגימה -

 .מדידה -

 

 

פעילויות בשלב זה מוסיפות את המרכיבים הבאים לעומת ה -

 :קודמותיהן

; פעילות ודיון בניסוח שאלות מחקר מעניינות ופוריות -

: דיון במושגים; תכנון המחקר מבחינת שיטת הדגימה

 . וייצוגיות, דגימה, אוכלוסיה ומדגם

 .יחידות מידה, שימוש במדידות לאיסוף נתונים -

קבוצות של נתונים -יצירת תת: הדגש על פעולת ההקבצ -

השוואה בין ;  בהתפלגות הנחקרת לפי קטגוריות שונות

 .דרכי הקבצה שונות של אותם נתונים

הנובעת מטבעה של התופעה , השוואה בין שונות בנתונים -

ובין שונות שמקורה , )תכונות העצמים הנבדקים(הנחקרת 

 ).דיוק במדידה, שגיאות מדידה(בתהליך המדידה 

 ).מרכז ופיזור, צורה( התפלגות שכיחויות  -

, בחירת מדגם אקראי, ניסוח שאלת מחקר: פיתוח מיומנויות -

בנייה וקריאה של טבלה , הקבצה של נתונים מסודרים, מדידה

, ייצוג לקבוצת ערכים ששכיחותה אפס, ודיאגרמה מקובצת

, של ייצוגי נתונים מקובציםקריאה ופירוש אינטואיטיביים 

 .ביטוי של שכיחות יחסית באמצעות שבר פשוט ועשרוני
, שימוש בגיליון אלקטרוני להקבצת נתונים, לבחירה

 .בניית טבלת שכיחות וייצוגה הגרפי

: היכרות עם ייצוגים טבלאיים וגרפיים של נתונים מקובצים -

; לדיאגרמת עיגו, דיאגרמת מלבנים מקובצת, טבלת שכיחות

ייצוג מוחלט ויחסי של שכיחות הקבוצות בטבלאות ובגרפים 

. והיסטוגרם, גזע ועלים: ייצוגים נוספים, לבחירה. השונים

 .נושאים אלה יידונו גם בהמשך היחידה

 :דיון פדגוגי -

 ;תרגילים בפיתוח שאלות מחקר מעניינות ופוריות -

קריאה ביקורתית של : שימוש בקטעים מן העיתונות -

, תוך התייחסות לשיטת הדגימה, ים  מחקרייםדיווח

, ייצוגי נתונים, לדיווח הממצאים, להכללה מן המדגם

 . וכדומה
): מתורגם לעברית(מקור לעיון בנושא ייצוג גרפי של נתונים  !

)Friel, Bright & Curcio, 1997( 
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מדדים . 4

סטטיסטיים 

לייצוג המרכז 

ומידת הפיזור 

של התפלגות 

 )'ש 6(נתונים 

 רעיון הייצוגיות  -

מושג השונות  -

)variability(; 

חציון : מדדי מרכז -

 ;וממוצע חשבוני

, טווח: מדדי פיזור -

רבעוני -טווח בין

 ;וסטיית תקן

משמעויות , שימוש -

וייצוגים גרפיים של 

 .מדדים

לויות בשלב זה מוסיפות את המרכיבים הבאים לעומת הפעי -

 :קודמותיהן

שימוש במדדים נומריים : רעיון הייצוגיות וצמצום הנתונים -

  .כדי לייצג התפלגות נתונים

השוואה בין מדדים שונים ודיון במשמעותם ובדרכי השימוש  -

  .בהם

כמייצגים קבוצת , הבנת היתרונות והמגבלות של מדדים -

 .נתונים

רגישות , מגבלות השימוש: למשל, העמקה בתכונות של מדדים -

השפעת שינוי בקבוצת הנתונים על , לשינוי ולערכים קיצוניים

שחזור , הסקת מסקנות על סמך מדדים נתונים. המדדים

שינוי בנתונים והשפעתו על , מקורב של נתונים על סמך מדדים

תאם בחירת מדדים המייצגים קבוצת נתונים בה, המדדים

 .ולסוג הנתונים, לשאלת המחקר, לאופי הבעיה הנחקרת

 :דיון פדגוגי -

 .אומדן של מדדים -

 ,בנוסף לחישוב מדדים חשוב לעסוק בשאלות מושגיות -

  .שמסייעות להעמקת ההבנה

 .הפער בין ידיעת האלגוריתם לחישוב מדד ובין הבנה מושגית -

של התפלגות  המשלב ייצוג של המרכז והשונות גרף: לבחירה -

 :  ראה יישומוןboxplot � דיאגרמת חמשת המספרים: נתונים

http://www.shodor.org/interactivate/activities/boxplot/ 

):  מתורגם לעברית(מקור לעיון בנושא ההבנה של מדדי מרכז  !

Russell & Mokros, 1996. 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/boxplot/
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השוואה בין . 5

קבוצות נתונים 

 )'ש 4(

 

שונות בתוך קבוצה  -

 .ושונות בין קבוצות

 

הפעילויות בשלב זה מוסיפות את המרכיבים הבאים לעומת  -

 :קודמותיהן

י דשיטות השוואה לא פורמאליות בין קבוצות באמצעות מד -

 .מרכז ופיזור וייצוגים גרפיים

  .השוואת קבוצות שוות ושונות בגודלן -

סטטיסטיות בין /העיקרון של שיטות השוואה פורמליות -

  ).רעיון המובהקות(קבוצות 

 . נתוניםקבוצותלהשוואה בין הצורך בסולם אחיד  -

קריאה והבנה של ייצוגי נתונים המאפשרים להשוות בין  -

כולל טבלאות  (ויותרמציגות שני משתנים טבלאות ש: קבוצות

כולל ( דיאגרמות עמודות ;)של שכיחות מוחלטת ויחסית

דיאגרמה שהעמודות יוצאות מציר , דיאגרמת עמודות כפולות

דיאגרמות סמוכות שמציגות כל , משותף לכיוונים מנוגדים

דיאגרמות שמציגות את הנתונים באופן ו, התפלגות בנפרד

 ).מוחלט ויחסי

  הצבה של שתיהשוואה בין קבוצות באמצעות: חירהלב -

 .זו מעל זו) boxplot (ת חמשת המספריםודיאגרמ

 המובא באמצעי ,קריאה ביקורתית של מידע סטטיסטי -

 .בו משוות אוכלוסיות, תקשורתה

:  מקור לעיון בנושא ההבנה של השוואת התפלגויות  ! -

Watson & Moritz, 1999. 
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פרויקט . 6

 ) ' ש8(מחקר 

 

מחקר וביצוע תכנון  -

 סטטיסטי

 

 

פעילות חקר סטטיסטי אותנטית וממושכת הכוללת את כל  -

עיקריים שלבים .  הרעיונות והשיטות שנלמדים במשך היחידה

, תכנון המחקר, ניסוח שאלת מחקר:  מחקרפרויקטבביצוע 

הכנת , ארגון וניתוח הנתונים, נתוניםאסוף , ביצוע מחקר גישוש

 .הצגת ממצאים, ח"דו

 :ים ארוכי טווחפרויקטדיון פדגוגי בשאלות הקשורות לביצוע  -

 ;פרויקטהעקרונות של למידה באמצעות  -

 ;כיתה ובין ביצוע הפרויקטב" שגרתית"הקשר בין הלמידה ה -

 ;מול עבודה יחידנית) זוגות(עבודה בקבוצות  -

 ?יםפרויקטביצוע ל העגרום להנלכיצד  -

כיצד לסייע בבחירת תחום לחקירה ולשפר ניסוח שאלות  -

 ? מבחינה סטטיסטיתפוריותמעניינות ומחקר 

כיצד ללוות את עבודת החקר של התלמידים ולתת משוב  -

 ?עליה

 ?יםפרויקטלהעריך את הכיצד  -

ים באירוע חגיגי פרויקטהעבודה על הוסיכום הלמידה  -

 :שילוב קהילת בית הספר וההוריםב

 ; וניתוחםקצרים הניתנים לביצוע מהירסקרים  -

כל קבוצה מציגה מבחר תוצרים : פרויקטיםהצגת ה -

 ;)מומלץ שימוש במצגת( שלה פרויקטמה

 ;תערוכת פרויקטים  -

 .ממהלך הקורסנוספים  הצגת תוצרים -
שימוש באינטרנט לאיסוף נתונים על נושאים : לבחירה 

 .נבחרים

 כיצד להדריך ולהעריך פרויקט מחקר סטטיסטי ניתן הנחיות -

 משימות חקר נתונים בעזרת �סטטיסטיקה : למצוא בספר

של ספר זה  מדריך למורהוב) 1997, צבי ופרידלנדר-בן ( מחשב

 ).2001, צבי ואוזרוסו-בן(
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הערכת הלמידה. 7

 )' ש2   (

 

  מחקרפרויקט -

 מבחן -

 : של הלמידה במודולההערכהשתי אפשרויות עיקריות ל -

המתבצעת באמצעות הערכת עמיתים   מחקרהערכה של פרויקט -

 ;והערכת המורה

 .צר קמבחן מסכם -

או לשלב בין שתי , ניתן להסתפק בהערכה של פרויקט המחקר -

 .האפשרויות

אוסף נושאים  -נושאים נבחרים. 8

הקשורים 

לסטטיסטיקה 

 להרחבה

, גרף פיזור, )covariation(שונות מצרפית : קשר בין משתנים -

  ;מדדי קשר

 ;ההיסטוריה של הסטטיסטיקה -

 ;טטיסטיותמסקנות הסותוקף של מהימנות בחינת  -

 ;פרטיות ושמירת סודיות, יקה ומוסרסטטיסט -

 בתחום  טעויות חשיבה נפוצות,ודאות-תנאי איקבלת החלטות ב -

 ;מחקרים של טברסקי וכהנמן, זה

, סקרים בטלפון, מפקד אוכלוסין: שימושי הסטטיסטיקה -

, סטטיסטיקה ומשפט, לכליותתחזיות כ, סקרים בינלאומיים

 ;וכדומה

בינלאומיות והמידע לשכות יסטיות של מדינות ולשכות סטט -

 .הסטטיסטי שניתן להפיק מהן
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