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 רות רמתיים לניתוח נתוני אורך ומדידות חוז-מודלים רב שם הקורס:
 

 101.2.0368מס' קורס :   
 כליפה-ד"ר ערן ברשם המרצה: 
 יפורסם בהמשךשעות קבלה: 

 
 :יעדי ההוראה

 
רמתיים. מודלים -קורס זה מיועד עבור תלמידי תארים מתקדמים בפסיכולוגיה המעוניינים ללמוד להשתמש במודלים רב

יומיים -אורך, מערכי יומנים-פעמיות, כגון: מערכי-מחקר המערבים מדידות רב-תונים של מערכימסוג זה מיועדים לניתוח נ

או דגימת חוויות, ומחקרים המערבים מערכים ניסויים עם מדידות חוזרות. הקורס יקנה הבנה קונספטואלית של 

באמצעות תרגול מעשי בכיתה של   המודלים, אך יתמקד ברכישת כלים מעשיים לביצוע ניתוחים מסוג זה. למידה זו תתבצע

השלבים השונים הנדרשים לביצוע ניתוחים אלו הכוללים: ארגון של קבצי הנתונים )מבנה אורכי/רוחבי(, קלסיפיקציה של 

 סוגי המשתנים )קבועים/משתנים בזמן(, בחירת המודל הסטטיסטי, ופירוש התוצאות. 

 
 :פרשיות לימודים

 

Week Date Topic 

1 8/3 Review of Traditional Ordinary Least Squares (Linear) Regressions  

2 15/3 Introduction to Multilevel Models for Longitudinal and Repeated Measures Data 

3 22/3 Continued and Practice  

4 12/4 Within-Person Models Via Repeated Measures Analysis Of Variance.  

5 26/4 Continued and Practice  

6 3/5 Estimating Linear Growth Models  

7 10/5 Continued and Practice 

8 17/5 Estimating Non-Linear Growth Models  

9 24/5 Continued and Practice 

10 30/5 Time-Invariant Predictors and Moderators in Longitudinal Models  

11 7/6 Continued and Practice 

12 14/6 Time-Varying Predictors and Moderators in Longitudinal Models 

13 21/6 Continued and Practice 
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 דרישות והרכב ציון הקורס 

 
עמודים בה יתבקש לדווח על  3-5נוכחות והשתתפות בקורס הינן  חובה. בנוסף, הסטודנט יתבקש להגיש עבודה בהיקף של כ

ניתוח נתונים )דמה שיינתנו לתרגול בקורס או כאלו שנאספו בעבודת המחקר של הסטודנט( בהתבסס על אחד המודלים 

 (. 50%( והערכת העבודה )50%אותם למד בקורס. הציון הסופי בקורס יורכב מנוכחות בקורס )

 


