תאריך עדכון :מאי 09

שם ומספר הקורס:
שיטות מחקר מתקדמות -

 70-793-01ו70-793-02 -

סוג הקורס :שיעור +תרגיל
שנת לימודים :תש"ע

סמסטר:

ב'

היקף שעות :שעתיים

הרצאה  +שעתיים תרגול
אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס:
להקנות ידע וניסיון בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לניתוח נתונים לצורך קבלת החלטות
שיווקיות וניהוליות.

ב .תוכן הקורס:
במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים ויתרגלו עיבודים סטטיסטיים חיוניים ושכיחים.

מהלך השיעורים:
 oהרצאות
 oהשתתפות בתרגילים פרונטאליים
 oביצוע תרגילים ועבודת סוף סמסטר בניתוח נתונים והצגת התוצאות

חומרי עזר:
חבילות תוכנה לעיבודים סטטיסטיים .בכתה תודגם תוכנת .SPSS-PC
התוכנה כוללת מסכי עזרה אינטראקטיביים עם הוראות הפעלה ברורות.
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תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
שיעור
.1
.2

הרצאה
סילום frequencies +

תרגול
סדנא

סולמות מורכבים ובדיקת

הכרת התוכנה  +הסבר על
גיליון  + variableערכים
חסרים
תרגיל כיתה freq

הצגה ,ליווח ובדיקת השערות

תרגיל כיתה מהימנות
טרנספורמציה

המשך הצגה ,ליווח ובדיקת

תרגיל כיתה חי בריבוע

מהימנותם

.3

במשתני סיווג
.4

השערות במשתני סיווג

.5

בדיקת מתאמים

תרגיל כיתה מתאם

.6

השוואת ממוצעים ,מדגמים

הבדלי ממוצעים +
Split

בלתי תלויים ומדגמים מזווגים
רגרסיה ליניארית מרובת

המשך תרגיל שונות
עבודת סיכום+הנחיות

המשך רגרסיה ליניארית

תרגיל כיתה רגרסיה
ליניארית  +דמי

.9

ניתוחי שונות

תרגיל כיתה שונות

.10

רגרסיה לוגיסטית

תרגיל היררכית

.11

ניתוח גורמים

תרגיל לוגיסטית

.12

המשך ניתוח גורמים +

תרגיל גורמים  +מדדים
ומהימנות

.7

משתנים
.8

מרובת משתנים

שיטות חלופיות לקביעת גודל
המדגם

.13

תרגיל חזרה

ניתוח אשכולות

2

ג .חובות הקורס:
 .1נוכחות חובה גם בהרצאות וגם בתרגול ,רישום נוכחות יבוצע במהלך השיעורים.
 .2הגשת תרגילים ועבודה שינתנו במהלך התרגול.
 ..3מעבר הבחינה הסופית בהצלחה.
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:
אחוז בציון הסופי
פרוט המרכיב
60%
בחינת סוף סמסטר
40%
מטלות
ציון עובר במבחן ,הגשת התרגילים והעבודה המסכמת ונוכחות בהרצאות ובתרגול ,הם תנאי
לקבלת ציון סופי בקורס.

ד .ביבליוגרפיה:
הסטודנטים יופנו למקורות שונים וביניהם מצגות שכתבה המרצה.
קריאת החומר אליו יופנו הסטודנטים במהלך הסמסטר ,מהווה חלק מהלמידה של הסטודנט.
חומר הלימוד בכיתה והמקורות משלימים זה את זה ,ואינם בהכרח חופפים.
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