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א .מטרות הקורס
 .1הכרות של המושג משתנה וסולמות מדידה לצורך תיאור של משתנים
 .2תיאור המשתנה על ידי מדדים סטטיסטיים בזיקה לסולם המדידה שלו
 .3פקודות  SPSSוקריאת דפי פלט הרלוונטיים לתיאור המשתנה

ב .תוכן הקורס
.1
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המחקר הכמותי במדעי החברה
סולמות מדידה
היכרות עם תוכנת  SPSSובניית קבצים
שכיחות :טבלה חד ממדית
גרפים :עוגה; מוטות histogram ; bar
מדדי מרכז :שכיח חציון ממוצע
מדדי פיזור :טווח שונות סטיית תקן
מדדים למיקום יחסי :דירוג אחוזוני ציון תקן
התפלגות נורמאלית :חישובי שטחים תחת העקומה

מהלך השיעורים :כל חומרי הלמידה הכוללים :טקסטים ,מצגות ,שיעורים מוקלטים ,תרגילי
חזרה ומבחנים לדוגמא וכן מטלות נמצאים באתר הקורס

ג .חובות הקורס
נוכחות חובה במפגשים הפרונטליים
דרישות קדם :אין
מרכיבי הציון הסופי:
 .1מבחן סמסטר ( 100%מהציון הסופי) שיערך באוניברסיטה (נייר ועיפרון) במתכונת מבחני
החזרה ותרגילי ההגשה שבאתר .עם מחשבון בלבד וללא חומר פתוח.
 .2ציון עובר בקורס – 60
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