
 

 
 

הסקר החברתי גישה מקוונת, ללא תשלום, לנתוני 
 באתר הספרייה (ESS) אירופאי

 

 שלום רב,

 

 החברתי הסקר בנתוני להסתייע הישראלית באקדמיה וחוקרות חוקריםסטודנטים וסטודנטיות,  לעודד ברצוננו

 כבסיס סטודנטים/יות לשמש יכוליםאלו  .תשלום ללא ואחת אחד לכל נגישים הסקר נתוני , (ESS) האירופי

לסייע , בכתיבת עבודות סמינר, תזה ודוקטורט. כמו כן, (SPSS, STATA, SAS) לתרגילים בקורסים מתודולוגיים

 כבסיס, באירופה עמיתים עם פעולה שיתופיבאיסוף נתונים לכתיבת מחקרים במגוון תחומים, לעודד  לחוקרים/ות

 נושאים להציע וחוקרות חוקרים מזמין ESS ה פרויקט, כן כמו. ועוד השונות המחקר לקרנות המוגשות מחקר להצעות

 .הסבבים מן אחד בכל הסקר את המלווים המתחלפים לנושאים

 

במאגרים על מנת לאפשר שימוש נוח ונגיש, ולעודד את חשיפת הסקר ניתן לשלב אותו 

כאמור, השימוש בנתוני הסקר, ובמודלות השונות, הוא ללא תשלום  .באתרי הספריותהאלקטרוניים 

הנתונים, נוח וידידותי למשתמש/ת. חשוב לציין כי נדרשת הרשמה ראשונית )חינמית(  והאתר, שבו מסד

לכן, ניתן לעלות לינק מוסד אקדמי, מטרת שימוש וכתובת דואר אלקטרוני בלבד.  הכוללת: שם מלא,

יתי על הסקר ושימושיו, כמו כן הוראות )במסמך נפרד( כיצד להשתמש באתר ותמצ בליווי הסבר קצר

 ונסייע בכל התהליך ללא תשלום גם כן.  השיבו למייל זה/ צרו עמנו קשרעצמו. 

 

( הינו פרויקט תשתית במדעי החברה שנועד לקדם מחקר והוראה ESSהלכה למעשה, הסקר החברתי האירופי )

והשינויים בהם לאורך זמן. ישראל ור בסיס נתונים על עמדות, ערכים והתנהגויות ומדיניות ציבורית. מטרתו ליצ

, משרד המדע ידי-מנוהלת עלביזמת האקדמיה הלאומית למדע והשתתפותה הצטרפה לסקר 

, ומאפשר השוואה לאורך זמן, כמו גם השוואה בין 2002הסקר נערך מדי שנתיים, משנת . הטכנולוגיה והחלל

 מדינות.

 

שאלות. הוא מקיף נושאים רבים העשויים לעניין חוקרים במגוון תחומי מדעי  400 –שאלון הסקר כולל למעלה מ 

עניין בפוליטיקה ,הון חברתי ואמון החברה, החינוך, המשפט והניהול הסקר כולל שאלות ליבה בנושאים כמו 

,עמדות כלפי הדרה חברתית במוסדות ,אפליה ,תחושת רווחה סובייקטיבית ,ערכים אנושיים בסיסיים 

 .,דת ,זהות )אתנית ואזרחית(, חשיפה לאמצעי תקשורת שונים ושימוש בהם 

עמדות כלפי הגירה, מעורבות אזרחית ודמוקרטיה, בנוסף כולל השאלון שאלות בנושאים מתחלפים הכוללים: 

משפט הפלילי, עבודה, משפחה ורווחה, גילנות, עמדות כלפי מדינת הרווחה, אמון במערכת החוק וה

חשוב לציין כי  הבנה והערכה של הדמוקרטיה, רווחה אישית וחברתית, אי שווין בבריאות והגורמים לו.

 חברתי מפורט )כולל השכלה ותעסוקה (על הנחקר ,בן/בת הזוג וההורים.-הסקר כולל גם מידע דמוגרפי

 

 

  bicoheness@tauex.tau.ac.ilניתן לפנות במייל: , אתרי הספרייהולשילוב נתוני הסקר ב ץוייעל

  מידע על הסקר ולהורדת נתונים ללא עלות

 /http://www.europeansocialsurvey.org: (לצורך הורדת הנתונים באתר , ללא עלות)יש להירשם באתר

 /http://www.bicohen.tau.ac.il/index.php/he: אתר מכון ב.י כהן למחקרי דעת קהל
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