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            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 א. מטרות הקורס 
 

שי ביחס הקורס נועד להקנות לסטודנטים לתארים מתקדמים ידע תאורטי ומע
לעיבודים סטטיסטיים מתקדמים. הקורס ידגיש שיקולים שונים בעיבוד נתונים 
ובשימוש במבחנים סטטיסטיים מתקדמים במטרה להעניק לסטודנטים יכולת 
 עצמאית בעיבוד נתונים והבנה ביקרותית של פרקי הסטטיסטיקה במאמרים. 

 
  ב. תוכן הקורס:

קדמות הכוללות רגרסיות רב משתניות הקורס יתמקד בשיטות סטטיסטיות מת    
פרמטריים וניתוחי גורמים מאששים -משתניים וכן מבחנים א-וניתוחי שונות חד ורב

ומגששים. ההוראה תשלב הסברים תאורטיים של השיקולים השונים בבחירה 
וביישום של שיטות סטטיסטיות שונות בצד הדגמת הניתוחים הסטטיסטיים בתוכנת 

SPSS  . 
  ורים:מהלך השיע

הקורס יתנהל על בסיס חוברת מפורטת הכוללת הסברים ביחס לניתוחים הסטטיסטיים 
 , חוברות אותן ירכשו הסטודנטים. SPSSוחוברת פלטים של 

 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     

 
 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

חזרה:  -מושגים בסיסיים  1
, H0 H1 ,P, α, βהשערות 

power סוגי התפלגויות 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 
Fidell 

 (chapter. 1) 
2 

 קורלציה ורגרסיה חד משתנית
  חוברות הקורס +

(chapter. 1) Cohen & Cohen 

רגרסיה מרובה:  3

Simultaneous 

 Cohen & Cohen חוברות הקורס +

(chapter. 3) 

4 
 Stepwiseרגרסיה מרובה: 

 Cohen & Cohen חוברות הקורס +

(chapter. 3) 

 Cohen & Cohen חוברות הקורס + Hierarchicalרגרסיה מרובה:  5



(chapter. 4) 

6 
 Hierarchicalרגרסיה מרובה: 

 Cohen & Cohen חוברות הקורס +

(chapter. 4) 

 

7 
 רגרסיה מרובה עם משתני דמה

 Cohen & Cohen חוברות הקורס +

(chapter. 5) 

8 
 רגרסיה לוגיסטית

 Cohen & Cohen חוברות הקורס +

(chapter. 5) 

מדדי מהימנות והסכמה:  9

Cronbach's α ,Kappa ,ICC 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell 

חד -חד משתני   ניתוח שונות 10

 כיווני

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 3) 

רב -חד משתני   ניתוח שונות 11

 אינטראקציה -כיווני 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 3) 

חד  –ניתוח שונות רב משתני  12

 כיווני

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell(chapter. 9) 

רב  –ניתוח שונות רב משתני  13

 כיווני

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 9) 

14 
 מדידות חוזרות –ניתוח שונות 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 9) 

15 
 מדידות חוזרות –ניתוח שונות 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell(chapter. 9) 

16 
ANCOVA 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 8) 

17 
MANCOVA 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 8) 

פרמטרית: ניתוחי -סטטיסטיקה א 18

 שכיחות

 Cramerחוברות הקורס + 

פרמטרית: -סטטיסטיקה א 19

 קבוצותדרוגים והבדלים בין 

 Cramerחוברות הקורס + 



 EFAניתוח גורמים  20
 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 13) 

 & Tabachnickחוברות הקורס   SEMמבוא ל  21
Fidell (chapter. 14) 

ניתוח נתיבים באמצעות  22

AMOS 

 חוברות הקורס 

ניתוח גורמים מאשש באמצעות  23

AMOS 

 חוברות הקורס 

סריקת נתונים והכנתם לניתוח:  24

טיפול בערכי קיצון, ערכים 

 חסרים, 

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 4) 

בדיקת התפלגות משתנים  25

 ושאריות, עוצמה

 & Tabachnickחוברות הקורס + 

Fidell (chapter. 4) 

 

26 
 פתרון מבחנים 

 

 
 

 ג. חובות הקורס:
 

 דרישות קדם:     
 מבוא לסטטיסטיקה )1
 סטטיסטיקה רב משתנית  )2

 
 חובות / דרישות / מטלות: 

 
 השתתפות בשעורים )1
 בחינה בסיום הקורס )2

 
 מרכיבי הציון הסופי  

 מהציון  100% –בחינה בסיום הקורס 

 
 ד. ביבליוגרפיה 

 חובה:

 א. חוברת הקורס      
 ב. חוברת פלטים
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