
 

 

 

 יח"ל  1 -במתודולוגיההצעה לפתרון בחינת הבגרות 

 111 /771199 ':שאלון מס, 6112קיץ תשע"ו, 

 הפתרון הוצע ע"י ערן לוי, 

 מורה למדעי החברה בבתי הספר של קידום

 פרק ראשון

 שאלות בלבד שתיבפרק זה יש לענות על 

 :1תשובה לשאלה 

 :סעיף א'

 ונים.הוא הערך הנפוץ ביותר מתוך סדרת נת שכיח

משום  02-02נכונה. ניתן לומר שהגיל השכיח לנישואין אצל נשים הוא  העיתונאימסקנת 

נישואין אצל נשים. כמו כן, ניתן לומר  את השיעור הרב ביותר שלשבטווח הגילאים הזה יש 

הכמות הגדולה ביותר משום שבטווח גילאים זה יש  02-02שהגיל  השכיח אצל גברים הוא 

 תנים.גברים שמתח בקרב

 :סעיף ב'

השערת המחקר: המין משפיע על גיל הנישואין. גברים נוטים להתחתן בגיל מבוגר משל 

 נשים. 

 :0תשובה לשאלה 

 :סעיף א'

מדגם מייצג הוא מדגם שאוכלוסייתו נבחרת באופן מקרי והיא דומה בהרכבה לאוכלוסיית 

נבחרה באופן  המטרה. המדגם שלפנינו הוא מדגם מייצג משום שאוכלוסיית המחקר 

מקרי מתוך נתונים שנאספו ע"י מרשם האוכלוסין ועל רוב תעודות הנישואין שהונפקו בידי 

בתי הדין הרבניים, השרעיים והכנסיתיים, כך שאוכלוסיית המחקר דומה בהרכבה 

 לאוכלוסיית הישראלית שבה רצו לבדוק את התפלגות גיל הנישואין.

ם מייצג משום שלא ניתן לומר בוודאות שנתונים תשובה אחרת: המדגם שלפנינו אינו מדג

נבחרו באופן מקרי, שכן רשום שהם פשוט נאספו  ע"י מרשם האוכלוסין ועל רוב תעודות 



 

 

הנישואין. כמו כן, לא נכתב במפורש שהנשים והגברים שנדגמו מהדתות השונות נדגמו 

 באופן יחסי לגודלם באוכלוסייה הישראלית. 

 :סעיף ב'

  הבאים לידי ביטוי בסקר עצמו ובאופן ביצועו: המחקר המדעימאפיינים של 

המחקר אסף נתונים ע"י מרשם האוכלוסין  -מהשטח נתוניםעיסוק ב -אמפיריות .1

 ועל רוב תעודות הנישואין שהונפקו בידי בתי הדין הרבניים, השרעיים והכנסיתיים.

תו, בדעותיו באישיו -אי תלות של המחקר ושל הליך המחקר בחוקר -אובייקטיביות .0

הנתונים נאספו  ע"י מרשם האוכלוסין ועל רוב תעודות הנישואין  -וברצונותיו

שהונפקו בידי בתי הדין הרבניים, השרעיים והכנסיתיים ולא הייתה התערבות של 

 חוקר שפירש את הנתונים. באופן זה כל ההטיות הקשורות לחוקר נמנעו.

 

 :3תשובה לשאלה 

 :סעיף א'

-0222יל הנישואין של נשים מכל הדתות עלה באופן ניכר בין השנים טענת החוקרים שג 

שגויה. אכן חלה עלייה בגיל הנישואין של נשים מכל הדתות פרט לנשים המוסלמיות.  1292

 החציוניגיל הנישואין  0222ובשנת  02.1של נשים היה  החציוניגיל הנישואין  1292בשנת 

מית חלה עלייה באופן ניכר בגיל הנישואין , כך שלא ניתן לומר שבדת המוסל 02.2היה 

 . בקרב נשים

 :סעיף ב'

חצי הו 19.2מתחת לגיל משמעותו של הנתון הוא שחצי מכמות הנשים הדרוזיות התחתנו 

 .19.2התחתנו מעל גיל  הדרוזיות כמות הנשיםהשני של 

 :2תשובה לשאלה 

 :סעיף א' 

 אחדהגדרה אופרציונליות לולכתוב  שנייםהמשתנים הבלתי תלויים הם )יש לציין 

 (:מהמשתנים

 מיון הנישאים לנשים ולגברים. -. מין1

 .0222ובשנת  1292אין בשנת ובדיקת גיל הניש -. שנים0

 מיון הנישאים לאחד מן המגזרים הבאים: יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים. -. מגזר3

 



 

 

 :סעיף ב'

אורטי שהוא אמור למדוד. נוכל הוא המידה שבה כלי המחקר מודד את המשתנה התי תוקף

לומר שתוצאות המחקר תקפות אם קיימת התאמה בין ההגדרה הנומינלית להגדרה 

בודקים  0שבלוח ניתן לומר שנתונים אלה מעידים על תוקף גבוה משום  האופרציונלית.

ובדיקה זו תואמת למטרת  0222ושוב בשנת  1292את החציון של גיל הנישואין בשנת 

שינוי  ק את השינוי למוסד הנישואין בחברה הישראלית בעשורים האחרונים.לבדו -המחקר

משמעותי בגיל החציוני פירושו שינוי ביחס למוסד הנישואין, כלומר כלי המחקר אכן מודד 

 את המשתנים התיאורטים שהוא ביקש למדוד. 

 

 פרק שני

 שאלות בלבד שלושבפרק זה יש לענות על 

  :2תשובה לשאלה 

 :סעיף א'

 הבדלים(: שני)יש להציג  בדלים בין מחקר כמותי למחקר איכותיה

האיכותי הוא הוליסטי, מתייחס לכל חלקי התופעה ולכל גורמיה האפשריים . המחקר 1

ספירלי, בעוד שהמחקר הכמותי מצומצם לבדיקת קשר בין שני -ומתאפיין במהלך מעגלי

 משתנים.

חוקרים מעוניינים בתהליכים יותר מאשר בתוצאות או בתוצרים ואילו . במחקר האיכותי 0

 במחקר האיכותי חוקרים מעוניינים בתוצאות.

. במחקר כמותי ניתן להכליל את המחקר על כלל האוכלוסייה כל עוד המדגם מייצג, אך 3

כולת ההכללה שלו. החוקרים בשיטה החיסרון העיקרי במחקר איכותי  הוא י לעומת זאת, 

 ו טוענים כי הם מוצאים מאפיינים, ברם לא ניתן להכלילם על כלל האוכלוסייה.ז

 

החוקר  . במחקר איכותי החוקר הוא כלי המחקר העיקרי. לעומת זאת, במחקר כמותי,2

 קיימים כלי מחקר רבים, אובייקטיביים יותר. אומנם חשוב, אך אינו "הכלי המרכזי",

 

 :סעיף ב'

קר איכותי משום שמעוניינים לבדוק באופן אינדיבידואלי כל במחקר זה רצוי להשתמש במח

ניצול ואת סיפור חייהם שניסו להסתיר. במקרה זה נדרש מחקר תיאורי שצריך להתייחס 

לכל ההיבטים של תופעת הסתרת סיפור החיים. אין טעם להתמקד בקשר בין שני 

רת סיפור החיים משתנים, אלא החוקרים באוניברסיטה רוצים לתאר את כל תופעת הסת



 

 

מחקר המתבסס על ניתוח תוכן, המחקר האיכותי הוא  של הניצולים על כל היבטיה.

ראיונות עומק, תצפיות עומק עם מעט נבדקים, דבר הרלוונטי לבדיקה של ניצולי שואה 

 והסתרת סיפור חייהם.

 :6תשובה לשאלה 

 :סעיף א'

(, אך יש ביניהם Bה אחר )( למשתנAקשר מתווך הוא קשר סיבתי בין משתנה מסויים )

הוא קשר סיבתי קשר מותנה  .B-גורם ל C-ו C-גורם ל A, כלומר C)) משתנה מתווך

( רק כאשר קיים B( גורם למשתנה אחר )Aישיר, אך מותנה, כלומר משתנה מסויים )

 (.Cמשתנה שלישי  )

 :סעיף ב'

טליגנציה בין אינ , משום שקיים קשר סיבתיקשר מותנההקשר המתואר בפתיח הוא 

(, אך רק כאשר קיים משתנה B( לבין הצלחה בבגרות במתמטיקה )משתנה A)משתנה 

 (. Cשלישי, למידה כראוי לבחינה )משתנה 

 

 :2תשובה לשאלה 

 :סעיף א'

, משום שזוהי הגדרה הגדרה נומינליתסוג ההגדרה של המשתנה "יוקרת מקצוע" הוא 

 תיאורית של המשתנה כפי שמופיעה במילון.

 :ב' סעיף

משום שיוקרה היא עניין תיאורי. ניתן לסדר סולם סדר הייתי מציע למדוד את המשתנה ב

את היוקרות השונות ליוקרה נמוכה, יוקרה בינונית ויוקרה גבוהה ואז בין הערכים מתקיים 

זהות וסדר בלבד, אך ללא רווחים קבועים וללא נקודות אפס קבועה, כלומר בין ערכי 

 ונית וגבוהה קיים זהות וסדר בלבד. המשתנה: נמוכה, בינ

 :9תשובה לשאלה 

 :סעיף א'

הן שאלות המציגות לנחקר כמה אפשרויות של תשובות והנחקר צריך  שאלות סגורות

הן  שאלות פתוחותלבחור תשובה אחת או יותר מבין האפשרויות שהוגדרו מראש ואילו 

 שאלות שאת התשובות להן הנחקר יכול לנסח את באופן חופשי.

 



 

 

 יתרונות השאלה הסגורה: 

 . כל המרואיינים מתייחסים לאותם משתנים. א

 . שאלות סגורות יבטיחו, כי התשובות להן יהיו נוחות לעיבודים סטטיסטיים. ב

. הניסיון מראה, כי התשובות לשאלות פתוחות הן דלות ומרואיינים רבים כלל אינם ג

 משיבים לשאלות פתוחות.

 :סעיף ב'

י היחידי המאפשר לחוקר לבדוק קשר סיבתי בין שני משתנים משום ניסוי הוא הכל

שהניסוי מאפשר לבודד במידה רבה משתנים אחרים שעשויים להשפיע על תוצאות 

 המחקר.

 בנוסף, יש להביא את אחד מהנימוקים הבאים:

 ( במערך הניסויי בניגוד למערך המתאמי, שולט החוקר בסדר הופעת המשתנים. 1)

יסויי גם מאפשר לבדוק אם גורמים נוספים מעורבים בקשר. בדיקה זו ( המערך הנ0)

 נעשית באמצעות 'בקרה ניסויית'. 

. בקרה על א( במערך הניסויי יש לחוקר יותר בקרה על כל היבטים של המצב: 3)

. גנוהל הניסוי אחיד.  -. בקרה על הנוהלבתנאי הניסוי זהים עבור כל הנבדקים. -הסביבה

מחלקים את הנבדקים לקבוצת הניסוי ולקבוצת הביקורת  -. אקראיותד קבוצות ביקורת.

 באקראי. כך מנסים להבטיח שההבדלים ביניהם יתקזזו ולא יהיו שיטתיים.   

( המערך הניסויי יותר מבוקר מן המערך המתאמי. יש שיטות סטטיסטיות 2)

המאפשרות להעריך לאחר ביצועו את ההשפעה של משתנים לא מבוקרים על 

המשתנים שנבדקו במחקר ולבודד אותה מהשפעת משתנים אחרים. עם זאת, יש 

 שיטות סטטיסטיות המאפשרות להסיק מסקנות סיבתיות גם ממחקר מתאמי.

 

  

 

קידום מאחלת לכל התלמידים הנבחנים בבחינת הבגרות במתודולוגיה 

 בהצלחה!

 

 


