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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

במטרה להעניק   עדכניות ומתקדמות לעיבודי מסדי נתונים מורכביםהקורס יתמקד בשיטות סטטיסטיות 
לסטודנטים יכולת עצמאית בעיבוד נתונים והבנה ביקורתית של מחקרים אמפיריים. בקורס יודגשו 

השיעורים ישלבו הוראה תאורטית בצד תרגול    שיקולים שונים בשימוש בשיטות סטטיסטיות שונות.
  כל שיטה סטטיסטית תודגם גם ע"י ספרות אמפירית רלוונטית.הרלוונטיות.   מעשי בתוכנות

 

 
 אור הקורס:ית

 

, ניתוח גורמים מאשש  (EFA), ניתוחי גורמים מגששMeta-Analysis הנושאים העיקריים בקורס יכללו:
)(CFA ניתוח נתיבים וניתוחים דיאדיים   (APIM)) באמצעות מודלים של משוואות מבניותAMOS - 

Structural Equation Modeling,(Moderation, Mediation and Conditional Process Analysis ומודלים ,
ההוראה תשלב הסברים תיאורטיים של השיקולים   .(HLM) רכיים לעיבוד נתונים מקונניםירלינאריים ה

חים הסטטיסטיים הניתו השונים בבחירה וביישום של שיטות סטטיסטיות שונות בצד הדגמה ותרגול של 
 .SPSS  AMOS, HLM, Comprehensive Meta-Analysis- CMA בתוכנות

 תכנית הוראה:

  

 תרגילים חומר קריאה נושא מפגש

1 Meta-Analysis + מצגות הקורס Borenstein   

2 Meta-Analysis + מצגות הקורס Borenstein  1תרגול עצמי 

3 Meta-Analysis - הקורס +מצגות  תרגול בכיתה Borenstein  1 תרגיל להגשה 

 EFA -ניתוח גורמים מגשש  4
 מצגות הקורס

  
  

5 AMOS מצגות הקורס +: ניתוח גורמים מאשש Byrne + Kline  2תרגול עצמי 

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60764&group=01&year=77
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60764&group=01&year=77


  

 

  וניתוח נתיבים 

6 
AMOSניתוחי : APIM  ותרגול
 בכיתה

 2תרגיל להגשה  Byrne + Kline מצגות הקורס +

7 

לינאריות רגרסיות  חזרה:
 מרובות

 מערכים שונים של ניתוחי שונות

 & Tabachnick  +  מצגות הקורס
Fidell  (Ch. 3, 8, 9) + Cohen & 

Cohen (ch. 3) 
  

8 
Mediation using Process 

  
 3תרגול עצמי  Hayes  +  מצגות הקורס

9 

Moderation and 
Conditional  Process Analysis 

  

 4תרגול עצמי  Hayes  +  מצגות הקורס

 3תרגיל להגשה  Hayes  +  מצגות הקורס PROCESS תרגול 10

11 
מודלים לינאריים הררכיים 

 לעיבוד נתונים מקוננים
   Hox מצגות הקורס +

12 
מודלים לינאריים הררכיים 

 לעיבוד נתונים מקוננים
 5תרגול עצמי  Hox מצגות הקורס +

13 
 מודלים לינאריים הררכיים

 תרגול –לעיבוד נתונים מקוננים 
 4תרגיל להגשה  Hox מצגות הקורס +

 
 דרישות קדם:

 

 סטטיסטיקה לתואר שני

  

   
 

 חובות / דרישות / מטלות**:
 

 א) נוכחות מלאה בשיעורים.

 ב) הגשת חמישה תרגילים

 ג) הגשת עבודה

 

 

 



 
 מרכיבי הציון הסופי:

 

  עבודה סופית 100%
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 שם הקורס באנגלית:

 

 
Advanced Statistical Methods 

 
 

) הן הצהרות המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף learning outcomes* תוצרי הלמידה (
תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או 

לחץ 1TU עמדות שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים
 .U1T כאן

 

 

 

 
  .U1T לחץ כאן1TU ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה

       

 

http://www1.biu.ac.il/File/about/S-Rector/TL-BenLeumiyot/TozareyLemida-Jan2013.doc
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