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 17:45-16:15סמסטר א', ימי ב', לאורך הקורס מתקיים 

 .נק"ז 2מקנה  זה קורס

)בסמסטר ב', הסטודנטים נדרשים לקחת קורס המשך: על כל סטודנט/ית ללמוד 

נק"ז. כך שבסופו של דבר כל  1אחת = שתי "מודולות" מתוך מבחר של ארבע, כל 

 :. מספרי קורסי ההמשךלאורך שנת הלימודים נק"ז 4סטודנט/ית לומד/ת 

מודולות. ניתן לערבב ביניהם  2כל אחד מהם מכיל  .101.2.0140, 101.2.0130

 (.12:15-13:45בבחירת המסלול. הם מתקיימים במהלך סמסטר ב', בשעה 

 

 תיאור הקורס:

. במחלקה לפסיכולוגיהבכל המגמות בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני חובה זהו קורס 

להקנות כך ו ,משתני-ניתוח הרבבסיסיים, אך עדכניים, בנוגע למטרתו להציג עקרונות 

 מחקר עצמאי מיומנויות מתודולוגיות הנחוצות לביצוע לסטודנטים הזדמנות לרכוש

  .פסיכולוגיותבחינה אמפירית של סוגיות שם לקפדני 

 

  :דרישות הקורס



  שימוש בסיסי ב־ –עבודת בינייםR (10% .)מהציון הסופי 

  הבוחן מהציון הסופי 30%) וקריאת החובההנלמד בשיעורים  החומר כל –בוחן .

הבוחן יכלול את החומר של קריאת החובה, וכן (. ייערך בשיעור האחרון בסמסטר

ורסמו לקראת סוף נושאים מצומצמים מתוך השיעורים. הנושאים הספציפיים יפ

 הסמסטר.

  ניתוח נתונים לפי החומר שנלמד בתרגולים ב־ –עבודה מסכמתR ופירוש ,

 מהציון הסופי(. 60%הממצאים לפי החומר שנלמד בשיעורים )

 ומעלה. 65ציון עובר בקורס הוא ציון משוקלל של 

עבור  R, קוד , המכיל את הסילבוס, מצגות, בסיסי נתוניםmoodle-לקורס ישנו אתר ב

 וחומרים נוספים.  הדוגמאות בשיעורים ובתרגולים,

 על הסטודנטים להתעדכן באופן שוטף בהודעות אשר יתפרסמו שם.

 

 :פרשיות לימודים

 

 סטטיסטית החלטות ולקבלת סטטיסטיים למודלים מבוא

2.12.2019 - 28.11.2019 

 קסלר יואב' דר: מרצה

 מהו מודל סטטיסטי, השוואה בין מודלים   . 1

 כהשוואה בין מודלים Fדוגמה: מבחן     . 2

 (unsupervisedמפוקחת )-( לעומת לאsupervisedלמידה סטטיסטית מפוקחת )    .3

 פרמטריות כמקרים פרטיים של למידה סטטיסטית-שיטות פרמטריות וא    .4

 ביקורת עליה.הו NHSTקבלת החלטות סטטיסטית:    . 5

 קבלת החלטות סטטיסטית: הסקה בייסיאנית   . 6

 

 

 מתאמיים ומערכים רגרסיה

20.1.2020 - 9.12.2019 



 דודק-סופר נירית' דר: מרצה

  .חזרה על סוגי משתנים, סולמות, וניתוחים שונים .1

 חזרה על מתאם פירסון ומתאם ספירמן .2

הערכת  , טרנספורמציות,skewness-טיפול התחלתי בנתונים: היסטוגרמות ו .3

 .(Missing Data) בווטיפול  נדומליות של מידע חסרהר

תרומה , רגרסיה ליניארית מרובה, רגרסיה לינארית פשוטהחזרה קצרה:  .4

 .מולטי קולינאריותייחודית, 

 (Dummy variablesמשתני דמה ברגרסיה ) .5

 (Curvilinear regressionליניארית )-רגרסיה קרווי .6

 .simple slope analysesת ברגרסיה: ניתוח אינטראקציו -( moderationמיתון ) .7

 (Bootstrappingבוטסטרפינג ) .8

 Beyond) ומודרניות (Baron and Kenny) שיטות קלאסיות –( mediationתיווך ) .9

Baron and Kenny) 

 (suppressionמצבי דיכוי ) .10

מערך  – במערכים מתאמיים סיבתיותהסקה על ו (אורךמערך לונגיטודינלי ) .11

Prospective-longitudinal. 

 אופציונלי )בתלות בזמן שיוותר(:

 DLR - (עם משתנה דיכוטומי)בינארית לוגיסטית רגרסיה  .12

 

 

 תרגולים:

 שחר מרצה: מתן בן

להרחיב ומטרתו  18:15-19:45בימי ב' בשעה  במהלך הסמסטריתקיים  שבועי תרגול

 .Rתוכנת באת הנלמד בשיעור לידע יישומי ולתרגל אותו 

, כיתת מחשב אישי לתרגולים! כל סטודנט יתרגל על מחשבו האישייש להביא שימו לב: 

 התרגול איננה כיתת מחשבים.
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