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מס' סמסטר ב' קורס12920245 :
תיאור הקורס:
זהו קורס המשך בסטטיסטיקה לתלמידי תואר שני במחלקה לפסיכולוגיה .מטרתו להציג את עקרונות הניתוח הרב-
משתני ,ולהקנות לסטודנטים הזדמנות לרכוש מיומנויות מתודולוגיות הנחוצות לביצוע מחקר עצמאי תוך התמקדות
במערכים מתאמיים (אם כי חלק מן החומר הנלמד רלוונטי גם למערכים ניסויים) .הקורס יתמקד בעקרונות הרגרסיה
ושימושיה לבחינה אמפירית של סוגיות פסיכולוגיות .הדגש בשיעורים יהיה על ניתוח נכון של נתונים והבנת
משמעות הממצאים המתקבלים.

דרישות הקורס:
 . 1השתתפות פעילה בכל השיעורים .הנוכחות בכל השיעורים והתרגולים היא חובה והיא תהווה  10%מהציון
הסופי.
 .2הגשת עבודה מסכמת ( 90%מהציון הסופי) .העבודה המסכמת תבחן בניית מודלים סטטיסטיים לניתוח בסיסי
נתונים ב SPSS-וב ,AMOS-ניתוח הממצאים ,והסקת מסקנות.
פרטים נוספים אודות העבודה יימסרו במהלך הקורס.
ציון עובר בקורס הוא ציון משוקלל של  65ומעלה בעבודה.
לקורס ישנו אתר ב ,moodle-המכיל את הסילבוס ,מצגות ,בסיסי נתונים וחומרים נוספים .על הסטודנטים להתעדכן
באופן שוטף בהודעות אשר יתפרסמו שם.

פרשיות לימודים:
מבוא ותזכורת לניתוח רב-משתני במערכים מתאמיים
 . 1חזרה על סוגי משתנים ,סולמות ,וניתוחים שונים .טיפול התחלתי בנתונים :היסטוגרמות ו,skewness-
וטרנספורמציות.
 .2מתאם פירסון ורגרסיה לינארית פשוטה
רגרסיה מרובה :יסודות
 . 3רגרסיה לינארית מרובה .תרומה ייחודית לעומת שונות מוסברת כללית ,מולטי קולינאריות ,רגרסיה
היררכית (רב-שלבית).
 .4משתני דמה ברגרסיה ()Dummy variables

 הרחבה:רגרסיה מרובה
.)path analyses(  ניתוח נתיבים.)suppression( ) ומצבי דיכויmediation(  תיווך.5
- רגרסיה קרווי.simple slope analyses : ניתוח אינטראקציות ברגרסיה- )moderation(  מיתון.6
.)Curvilinear regression( ליניארית
Cross lagged  ומערךProspective-longitudinal ) – מערךLongitudinal designs(  מערכי אורך.7
.)APIM - (ושימושו בנתונים דיאדיים
exploratory factor analyses (EFA), principal component analyses (PCA), SEM .8
)AMOS  (שימוש בתוכנת.)(structural equation modeling), confirmatory factor analysis (CFA
SPSS-רגרסיה מרובה ב
 חישוב,קולינאריות- בדיקת מולטי,SPSS  חישוב רגרסיה מרובה והבנת פלטים בתוכנת:' חלק א.1
. רגרסיה היררכית,משתני דמה
SPSS - מיתון ודיכוי ב, בדיקת משתני תיווך:' חלק ב.2
)EFA( ) וניתוח גורמים גישושיPCA(  ניתוח רכיבים ראשיים:' חלק ג.3
AMOS-ניתוח משוואות מבניות ב
) היכרות עם הממשק הגרפי של התוכנה ובניית מודל מדידה (ניתוח גורמים אישושי. 4
C-L  חישוב מודל תיווך וחישוב מודל, בניית מודל מבני.5
Multiple group analysis  השוואה בין קבוצות שונות באמצעות.6
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