שאלת מחקר – הרגלי בילוי
הצעה להערכה חלופית בשאלון 801

שם המשימה :שאלת מחקר
נושא :סטטיסטיקה
כיתה :כיתה י ,יא
יוצרים :הדרכה מחוז תל אביב ,בית אקשטיין גבעתיים
תקציר:

במשימה זו מדמים התלמידים תהליך של עבודת מחקר .התלמידים מעלים
שאלת חקר ,מציעים השערות ,מחברים ועורכים סקר ומנתחים את התוצאות .
הדוגמה שמוצגת לתלמידים  -האם יש הבדל בהרגלי הבילוי בין בנים לבנות
בקרב בני נוער (? )15-18
מצורפת מצגת של עבודות תלמידים.

שאלת מחקר – הרגלי בילוי
דוגמה

שאלת המחקר:
האם יש הבדל בהרגלי הבילוי בין בנים לבנות בקרב בני נוער (? )15-18
תיאור המחקר:
בחירת כלי המחקר – שאלון .בכיתה חיברנו יחד שאלון הבודק הרגלי בילוי
שונים.
בחירת האוכלוסיה הנבדקת  52 -נבדקים בני נוער בגילאי  15-18שלומדים
בבית ספר תיכון בית אקשטיין בגבעתיים.
חלוקת השאלון בקרב התלמידים ,ואיסוף הממצאים.
השערות המחקר:
• השערת המחקר היא שיהיה הבדל בהרגלי הבילוי של בנים לעומת בנות
בקרב בני נוער .ההבדל המשמעותי ביותר יהיה מקום הבילוי .מקום
הבילוי המועדף על בנים יהיה מועדון ומקום הבילוי המועדף על בנות
יהיה הים.
•

ההבדל לא יהיה מובהק ויהיו דברים דומים כמו :יום הבילוי המועדף
שיהיה חמישי או שישי .גם שעות הבילוי יהיו דומות ( .)22:00-01:00

ניתוח הממצאים:
• איסוף נתונים של הסקר בטבלת אקסל.
•

יצירת גרפים להצגת התוצאות.

•

מסקנות מילוליות.

•

הצעות למחקרים עתידיים

שאלת מחקר – הרגלי בילוי
השאלון

במסגרת לימודי מתמטיקה אנו עורכים מחקר בנושא הרגלי הבילוי של בני נוער ( .)15-18נודה לכם
על שיתוף הפעולה במילוי שאלון זה.
פרטים אישיים:
 .1מין

זכר\נקבה.

 .2גיל ______.
.3מהו מקום הבילוי המועדף עליך? ___________

 .4כמה פעמים בממוצע בשבוע אתה יוצא לבלות ?
א0-1 .
ב2-3 .
ג4-7 .

 .5כמה שעות בממוצע אתה מבלה בשבוע ?
א .לא יוצא בכלל.
ב1-3.
ג4-6.

 .6האם אתה מבלה עם אותם חברים באופן קבוע?
א .מבלה עם אותם חברים באופן קבוע
ב .ברוב הבילויים אני מבלה עם אותם חברים
ג .ברוב הבילויים אני מבלה עם חברים שונים

.8כיצד אתה בוחר את מקום הבילוי ?
א .בדרך כלל אני בוחר את מקום הבילוי.
ב  .בדרך כלל חברי בוחרים את מקום הבילוי.
ג .בדרך כלל אני וחברי בוחרים במשותף את מקום הבילוי .

 .9מהם שעות הבילוי המועדפות עליך?
שעות הבוקר.
שעות הצהריים.
שעות הלילה.

 .10האם אתה נוהג לבלות באיזור מגוריך?
א .אני נוהג לבלות באזור מגוריי באופן קבוע.
ב .בדרך כלל אני נוהג לצאת מחוץ לאזור מגורי.

 .11כמה כסף בממוצע אתה נוהג לקחת איתך לבילוי?
א0-50 .
ב50-100.
ג100-200.

 .12באיזה דרך אתה מגיע למקום הבילוי?
א .תחבורה ציבורית
ב .עזרת ההורים
ג .רכב של חברים

תודה על שיתוף הפעולה!

שאלת מחקר – הרגלי בילוי
תוצאות הסקר – מספר דוגמאות
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במחקר זה השוונו את הרגלי הבילוי של הבנים לעומת הבנות.
לפי תוצאות המחקר גילינו שחלק מההרגלי הבילוי היו שונים ,כמו למשל מקום הבילוי המועדף על
הבנות היה הים ומקום המועדף על הבנים היה מועדון כפי ששיערנו בתחילת המחקר .גם היום
המועדף לבילוי היה שונה .אצל הבנים הוא יום שישי לעומת זאת היום המועדף על הבנות הוא יום
חמישי .בנוסף ,ניתן למוצא גם הבדלים בכמות הכסף שבנים מבזבזים לעומת בנות ובשעות הבילוי.
הדומה היה מספר הפעמים שבנים ובנות יוצאים לבלות.

