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  :לגבי  יתוח נ ונים ו יווח  חקרי...ותחשוב הצעותכמה , וכעת
  
 מה שלמ תםחש ב לצי ן כי ,   כנקודת מוצא: לעיבוד נתוניםבגישה" ראש  תוח"אמצו . 1
מ רקע וה לים לחלקנתן לכם רק סטטיסטיקה בר בקו סי בע אמנם . קובץ נתונים אמיתינתח  

תעמדו בפני אתגרים כעת  . אך על כל אחת בנפרד,למדתם על פרוצדורות סטטיסטיות שונות
היות:חדשים לפי " נתפר"אלא , עיבוד נתונים אינו תהליך המתרחש לפי תפריט מוכתב מראשו  
לבדוק תצטרכו, צרכי הח קרים תוך "לקבל ה לטות , לכםייחודיות  מחקר וה ערותשאלות  

צורת  שיבה ולהפעיל, "כדי תנועה מולי  אתכם המדריך , לכן .שונה חלקית מזו המוכרת לכם 
העבודה שלבי פרקים המאורגנים לפי 10דרך  לכם סייע כ וב  די לו,  נתוניםהצפויי  בעיבוד 

שלא  מדתן  עברכאלוכולל , העו ות  כל שלביות טכנמגוון  ל  וגיות ו טיפול בהחלטות ב  .  
  
מד יך זה  :פשוטים בהליכים ס טיסטיים תוך ש מוש, מענייניםעיבודים  נסו לבצע. 2

תלמיד בסמינר יבצע בדיקות סטטיסטיות שהוא מבין ויכול לפרש כי עדיף מבוסס על ההנחה ש
לעתים , למרב  הצער. תמבחינה סטטיסטי לא מתוחכ ות גם אם הן, היטב את ת צא תיהן
משתניים כגון רגרסיה או ניתוח -קר בות תלמ די  אשר  מדו ב ורס  תקד  על עיב דים רב

תוצאותיהםמנסים ליישמם מבלי להבין אותם לעומק או לדעת איך לפרש את) Fמבחן (שונות    ,
, תאך עם זא. עדי  להתמקד בהליכים ס טיסטיים המוכרי  לכם, לכן. ואז נמצאים במבוכה

עיבודים לבצע, "לפרוש כנפיים"כך שתו לו  ,לתמוך בכם ברגעי החלטה שוניםמתוכנן מדריך ה  
השערות פשוטות הןלבדוק ו מעניינים שא ות רבוהן  יותרמשתניות מורכבות-  על יד  שי וב ,  

  .  שהמוסברים בתוך הפרקים השוניםהלי י עזרשל מושכל ויצירתי של עיבודים שונים ו
  
לקו על הגישה הטוענת שחלק מקדים המ ריך מ וסס בח :"הליכי גישושת" בהשתמשו. 3

שמטר ם לפתח ) exploratory data analysis(חשוב בניתוח נתונים הוא ביצוע תהליכי גישוש 
כשלב , ולהכיר את התפלגויות המשתנים" מה קורה בנתונים שלי"תחושה ראשונית לגבי 

  . 'ח', ו', צ ים בפר ים דד  ת ההסבר ם  קראו ב יוח. מקדים לב צוע בד קות פו מליות
  
ההתרתלהכלהשתמש בניתוחים גרפיים רצוי לעתים  :גרפים בהשתמשו. 4 פלגויות במשתנים  

 בין משתנים יםקשראו לבחינת אופי ה, )קודםק מתה יכי גישו  שמוז רים בסע ף כחל (שונים
מסייגרפים, בנוסף). ?Uאו  שר ? האם הקשר הוא לינארי( שונים עים לה יג דפ סי ממ אים  

ממוצע ם במספר גרף המ ווה למשל (בטבלאו  דחוסות כשהם מורכבים שקשה להבינם 
  .ח"להצ ג גרפ ם בדו, ואיך, התיי צו עם המ צה אם רצוי).  נבדקיםקבוצותכמה משתנים ב

  
בתתנתחו מה קורה. 5 חשוב לזכו  כי א  העיבודי  המתוארי  ב מש  רצוי לבצע :  קבוצות- 
רק במד ם ה חק  כו ו אל  גם ב ת קבו ותלא אם א ת  השע ות היא  י י יו , למשל.  

ברור כי הגיוני לבדוק את השפעת המיגדר גם ביחס , הבדלים בין גברים ונשים במשתנה מסוים
אחר ל, לכן. )גם אם אין לכם השערות ספציפיות בנושא (למשתנים הנבדקים בהשערות אחרות

או ורשחיש תם מ די מ כז ופיז ) tכגון מבחן (מבחנים סטטיסטיים הרצתם או , מתאמים 
לחז ר על חל  מה יכ ם אלו יתכ  ויש, במדג  כולו כולו במדגם שנמצאולבדוק  ם  מצאים ו   
לעתים מגלים דפוסים מעניינים ובלתי צפויים . קבוצות-אכ  יצי ים ומופיעים גם בתו  תת
  .ידעהבנה ול לתרומת המחקרלש ר את ה יבודים ווה בר מאפ ר להע יק את , בד ך זו
  
אפקטיביכתיבה/דיווחש מו לב לו, על משמע ת הממצ יםחישבו ב ופן ב קורתי . 6 סמינר  :ת 

חש ב לא .שלבי שמטרתו לפתח ולחזק הבנה ומיומנויות בתחומים רבים-תה יך רבהוא מחקר   
ולכתוב,גם לפרש נכון את התוצאותאלא , רק לבצע עיבודים ס טיסטיים מתאי ים בצורה    
שי ו  ב לחלק האחר ן  ל כל (.  את הממצאים ואת המסקנות הנובעות מהםתמציתי  וברורה
שאלו . ) או לגבי הזהירות הנדרשת בפירושםפלטיםפירוש אשר  רחיב  גבי , פר  במדרי  זה

היעזרו . מאורגנת וברורה לקורא העבודהמספיק  היאהאם  כתיבה  לכם כל ה מן עצמכם 
פ קי עב דת הניסוח וארגון, שמספק המרצה שלכם לגבי תכנון דוגמאותב    .יוןסמינרה/מחקר 
  
והצעות שילחו  גובותאנא . עבודת המחקרהכנת בכי  דריך  ה  סייע  כם אני מקווה , לסיום  

את המד יךולשפרכדי שא כל לה שיך >, iddo@research.haifa.ac.il<: ילשינויים אל  .  

   ר  דו  ל"ד                                              
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  קריאת ק בץ ה תונים: 'פ ק א
  

או דול שנוצר מאיחוד קבצים צוותיים ברוב הסמינרים תלמידים מקבלים קובץ ג: רקע. 1
אם ק בלתם ק בץ . צוותי מחקר  וצרי  קובץ  צמאי משלהם, לעתים. יצוניממסד נתונים ח
כלומר–לגבי מבנה הקובץ ") ספר נתונים(" המידע מובנאתם  מורים  קבל , ממורה הסמינר   

לאיזה  ריט  שאלוןמסמך ה ציין ומתאר  ת  ערכים ,  מתייחס המשתנה בכל טור בקובץ 
  ). missing values(" ערך חסר"ה וג רים כחר גים או כ

  Data ← open ← file:  דרך ת ריט:  פתיחת קובץ הנתונים. 2

יופי  חלון       Open file .אנו נמצאים על הכונן נוודא כי (Drive)לדוגמא,  הנכון :C או  G ,
על . ונלחץ על שם הקובץ הרצוי, נחפש את הספריה המתאימה. בהתאם לפרטי הקובץ שניתנו

הטור . (בשורה העליונה רשומים שמות המשתנים). Data editor(המסך יופיע גליון הנתונים 
  ).בתוך  קובץ) case/record (רשומה/הראשון מסמן את המספר הסידורי של כל נבדק

  

  בדיקת הנתונים  גולמיים בקובץ:  'פ ק ב
  
" נקי " שלנושהקובץעלינו לוודא , לפני שנוכל להתחיל לבצע עיבודים סטטיסטיים: רקע. 1

רק אח-והנתונים תקינים  , חיוני לבדוק את תקינות הנתונים.  נדרשיםכ ניתן לבצע עיבודים" 
מו בר אי  לב וק אם בפ ק זה , לפיכך! י ה רחי ל חקר ט בנתונים איכותיים הם תנאכי 
מוסב  אי  לתקן ) 'פ ק ג(בפר  הבא . הגיוניים בקובץ-תקינים או לא-קי מים ע כים לא

כי בק בץ  לכם  ין בע ות בבדיקהאם יס בר אולם  (.שגוייםערכים    .)' ניתן לדלג על פרק ג- 
או טע יות של מי ) שגו במ לוי הש לון( של הנבדקים נוצרים בגלל טעויות נתונים בעייתיים       

שברור ממבנה " תקינים-לא"ערכים בקובץ יתכן שק ימים  ,כתוצאה. שהקליד את הנתונים
בפר טי  סגו ים י וע מרא  מה טוולמשל –השאלון כי הם שגויים  ח התשו ה האפש י  

ולכן )1-5למשל ( הוקלד  ערכים מו או או כ  שית, בנוסף. כל מ פר  חו ג מטו ח זה  וא ש וי 
בפריטים הגיוניים-לא   .טווח סביר מגיל או מספר שנות לימוד שחורגהוכנס למשל , "פתוחים" 
  

את שת הןמשלביםלרוב (ניתן לאתר ערכים בעייתיים בשתי דרכים  ?מה עו ים. 2  ....:(   
 הרצת) ב(או /ו, מקסימום בכל משתנה/ לבדיקת מינימוםDESCRIPTIVE הרצת) א(

FREQUENCIES להל  ה בר מ ורט ל בי כ  דרך. לבדיקת התפלגות שכיחויות בכל משתנה  .  
  
מיותר  הדפיס-להסת ל במסך (:             מקסימום/בדיקת מינימום. א       (!!  

1  .ANALYZE  ← DESCRIPTIVE STATISTICS  ← DESCRIPTIVE .  

על הח  להעב ר לתיב  מי ין את כל המשתנים הרצויים בתיבה השמאלית ולחצוסמנו. 2   .  
  ).קליק ע  הרא ון ואז  יש ו את  סמן עד לסו  ה שימה/לחצו, כדי  סמ  את  ולם      (

  .מקס מום וכ  ממוצ  וס יית תקן/יציג בחלון הפלט  מינימום   OK. SPSSלחצו . 3

  . מקסימום בכל משתנה לא חורגים מהטווח המותר/כי המינימום) במסך(בידקו . 4
  

לא מפ טת היאאך , מקסימ ם מופ עות בטב ה פשוטה/וצאות חישוב מינימוםת את כל    
יתכ  שיש ע ד ערכ ם ש ויי  בין -המינימום /רק את המ סי ום(הערכים  שגויים   

לכן  די ה כזו משמ ת רק  שלב ). המקסימום למינימום בגלל טעויות הקלדה אחרות
בעיה עם נתוןתנאם נמצא מש. תייםבעיינתונים ראשון  איתור  נריץ בהמשך התפלגות , תיי 

  . יםקיימהם כמה אנשים לו, כדי לגלות מהם כל הע כים הבעיי יים) frequency(שכיחויות 
  
מיותר  הדפיס- במסך על ה לט להסתכל זיכרו כי מספיק (  :בדיקת שכ חויות. ב      (!!  

1  .ANALYZE  ← DESCRIPTIVE STATISTICS  ← FREQUENCIES  

  ) לא את מספר הנבדק. ( את כל המשתנים הרצויים בתיבה השמאלית ולחצו על החץנוסמ. 2
  ).קליק ע  הרא ון ואז  יש ו את  סמן עד לסו  ה שימה/לחצו, כדי  סמ  את  ולם(     

  .יציג בחלון הפלט את כל הערכים הקיימים בכל משתנה ושכיחות כל אחד   OK. SPSSלחצו . 3

שקיבלתםויותבדיקת התפלגות השכיח. 4     ... )הבאב עמ ד 4/א4בסעיפים  המשך  הסבר ראו(:   
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   ?האם מופיעים ערכים שאינם תקפים":  סגורים"בדיקת בעיות תקינות במשתנים : 'א4
 VALIDאם  ראו  יד . 1-5נניח שהערכים הלגיטימיים במשתנה מסוים אמורים להיות בין 

או 6למשל (ערך אחר   SPSSאך ,  הוקלד לנבדק אחד או יותרתקין-זה אומר שערך לא) 55 
  ).בשל  הבא(עד ין  תייח  אלי  כע ך לגיטי י וי  צור  לתקן  צב זה 

הא  מופי ים ערכי  לא-" פתוחים"בדיקת בעיות לוגיות במשתנים : 'ב4    ?הגיוניים- 

אתם , )'וכו, חודשי עבודה' מס, כגו  גיל(אם במשתנה יכול להיות טווח גדול של ערכים 
ואז לאתר משתנים בהם יש , הגיוניים/ים לקבוע מ ו טווח הערכ ם ה גיטימ יםאמור
ניתן , אם  קובץ  טן. סורקים בע ן את התפל וי ת הש יחויות. חריגה מהערך הסביר
במקרים מסוימים ניתן גם להצליב .  Data Editorל סתכל ב ין לא רך ה ורים ב

  )2ראו ד גמה ( שר ל גישאמור להיות ביניהם ק) CROSSTABSי "ע(משתנים 

היו זה רים  . צפויים שהם בכל זאת הגיוניים- ייתכן כי נבדקים רשמו ערכים לא-     
זיכרו כי חריגות במשתנים פתוחים קורות כאשר מקלידים ערכים המתייחסים , בנוסף

. או שנות ותק בארגון או בתפקיד, מספר שנות לימוד, כגו  גיל, "מספר שנים"ל
או גם , למשל כשנים בלבד,  נקבעים כללי הקלדה שונים לערכים כאלובמחקרים שונים
בהתאם לכך משתנה הטווח הלוגי של . או עם  סבה ל ספר  וד ים, עם חלקי שנים

  . הטוו  האפ רי גדו  מאוד, )לא שנים( חודשים' אם  סבים  מס. המשתנה

א  ההקלדתם:  1דוגמא  לסימון " 6.5"למשל (של נבדק כשבר עשרוני " ותק בא גון" 
תוכלו לגלות . במקום ל סב  את ל ודשים) אם כך הו לט, שש וחצי שנות עבודה

  .זאת על יד  איתור ע כים לא סב רים ב תפלגו  הש יח יות

וותק "אם מופיע במשתנה , למשל. יש סתירה בין משתנים עם קשר לוגי:  2דוגמא 
יתכן , ינתו של הנבדקמבח". (וותק ב רגון"מספר גדול יותר מהמשתנה " בתפקיד
אך אנו רצינו לדעת וותק . והוא חשב על כך שעב  באות  התפ יד בא גון קודם

  ). כלומר מבחינתנו הנבדק פירש לא נכון את השאלה, בתפקיד בארגון הנוכחי

  

  תיקון נתוני  שגויי  והגדר  ערכים חסרים: 'פ ק ג
לטי ול בער ים שגושני הליכים מקובליםיש  :רקע. 1 אח  בו , המוס רים למטה, בקובץיים  

שני בו ו, את הנתונים האמיתיים והנכונים שצריכים להופיעבמקום הערך השגוי מקלידים 
  . להתעלם מער ים מסוי ים שהם שגויים SPSS-א ם מודיע ם ל

  .לטיפול בערכים שגוייםשני ההליכים המקובלים לה ן תא ר של  ?מה עו ים. 2

בחרו ב ליך זה אם ביכל כם לאתר את הש לון ה קורי : הקלדת הערך הנכון- 1הליך    
. אם הקובץ קטן וקל לניווטו, ך הנכון שהיה צריך להיות מוקלדשל הנבדק ולגלות מהו הער

אתם יו עים , או שכיחו ות/מ סימום ו-אחרי שבדקתם לפי הפרק הקודם מינימום, בפועל
שגויי  מופיעי  בקובץ)ערכים (כעת אי ה מס רים ל בי מ    . שתנה מסוים 

והס כלו בטוData editor הכנסו ל . 1 מי או ב יזו ש רה יש  -ר של המשתנה הבעייתי  
אל תעצ ו ברא ון–לעתים יהיו כמה נבדקים שלהם ערכים שגויים  (ערך  גוי  (....  

בי קו מה . 2 שלגב  אות  שורה"מספר הנבדק"  מספר הנבדק לרוב יופיע בטור  ( 
א  המזההתחת משתנה ה, הראשון   . מספר ה שום על הש לון ה קורי 

את ה רך הקלידו ב דק  מה הע ך האמי י המ פי  בו ו, חפשו א  השאלו  ה קורי . 3
ב א המתא ם בהנכון הזה  - Data editor ,במקום הערך השגוי.   

  .  Saveבצעו  . 4

 גם אם:  "חסר"ערכים  גויי  בקובץ  מקורי  החלפת  בערך  יוגדר שינוי  – 2הליך 
ניתן או לא קרובות לעתים , את קיומם של נתונים שגויים איתרתם  בדיקות  ביצעתם
פע לה זו , אולם. ניתן למחוק כל ערך שגוי, לכאורה. נים שגויים כאלו לתקן נתולא ר וי

החוק  ל  יכול , )יוצרי  תאי  ריקים( אם מוחקים נתונים -גורמת  איבו  מידע  בלבול 
לבין , )ולכ  הת  ריק(בהם הנבדק דילג או לא ענה כלל על שאלות יותר  הבח ן בין  קרים 
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לבין ט ויות , )שנמחקו(מקרים בהם נבדקים ענו על השאלון אך רשמו ערכים חריגים 
תיקונים בקובץ אינם אפשריים או לעתים  רובות , בנוסף). שנמחקו(הקלדה ש  ה וקרים 

.  גישה לשאלונים המקורייםמסו כים מד  למש  אם  קובץ  דו  מאו  או אין לכם
להתעלם  ערכים  סוימיםSPSSע יכם לה דיע ל, במצב ם כאלו שהם שג יים  בהתאם  . 

  :תוכלו לבחור באחד או שני הצעדים הבאים, למצב ולהנחיות שתקבלו מהמורה

בתהליך כבר ): missing value" (ערך חסר"מ וחד שי גדר כ) מספר(הקל ת ערך . א
ערך  יוח  ש וקלד  מקום כ  ערך  גויניתן לקבוע הכנת השאלונים להקלדה חריג / 

על דילג אם נבדק למשל( יהיה מספר " ערך חסר"כ מחליטים  רירותית ש"בד): פריט 
או 9כגון  או 999  באופ  דומה . ( שהוא גבוה מכל ערך לגיטימי במשתנה כלשהו9999 

מיוחדים לסימו  מקרים , "888"למשל , ניתן להקליד ערכים מיוחדים אחרים
  ). אחרים

מהם הע כים הח רים SPSSמ דירים ל. ב  )missing values (בכל משתנה בו יש בעייה :  
  .בו מגדירים מאפייני משתנים" variable view"לחצו  תחתית כדי לעבור  חלון  •
  .מצאו את השורה של המשתנה הראשון בו גיליתם קודם ערך שגוי •
השגוי בשורה של המשתנה" missing"לחצו  תיבת  •   ).תח  הט ר בש  זה( 
  .לחצו  ל הכפת ר שהופ ע  תיבה •

למשל .  הערכים שהוגדרו כשגויים במשתנהעדכנו את, ופיעתב יבת הדי לוג ש •
והגדרתם 1-5אם מדובר במשתנה מסוג ליקרט בטווח  הקלידו , כער  חסר" 9" 

ערכיםכמההכניס  א שר ל ).discrete values(ערך זה  אחד הע כים  בד דים    
 או להכניס ,אם ידוע מבדיקת הש יחו ות מהם כל הערכים השגו ים, בדידים
עם ה בה 1-5אם מדובר במשתנה מסוג ליקרט בטווח , למשל): range (טווח  

שי לו  את כל 6-55ניתן לרשום את הטווח ) 55, 44, 8, 6כגון (ערכים  גויים   
  . וח ו רך ב ידשימו לב כי אפשר גם להכניס שילוב של טו. הערכים  שגויים

  .  חזרו על התהליך לגבי כל משתנה בו זיהיתם שגיאה במשתנה כלשהו •
  

כאשר  רכים  ? עושה  בורכם אחרי שה דרתם ערכים  סרים SPSSמה  -פירוש . 3
מהם בעיב דים להתעלםהתוכנה יודעת כי הם שגויים ויש   "missing"מ וימים  וגדרו כ  
אותם אך עד ין מסו לת לס ור, הסטטיסטיים כאשר בו קים מה מספר ) ולחשב שכ חויות( 

רשומות " (valid cases"מסו ל להבח ן בין  SPSS, כלומר. על פר ט כל הו) N(הנבדקים שענו 
של סוגים שוניםלבין  ) עם ערכים תקינים והגיוניים  "missing cases) "רש מות ע  ע כים לא-

בקובץ קודים  יוחדים  סימון מקרים זו גם  רך שמ פשרת לח קר  הש יר). שגויים/תקינים  
  . ולחשב שכ חויות, "לא רלוונטי ", "לא מ ין", "לא י דע"כגון , שהחוקר רוצה להבחין ביניהם

   :בקרת טיב התיקונים. 4

או 1לאחר ש כרזתם על ער ים חסרים ב לופה .  א אף " פספסתם"יש  וודא  לא , 2 
הן , )1ראו צעד ( פעם נוספת DESCRIPTIVEלהריץ יש !). תמיד ק רות ט ויות(משתנה 

. מקסימום והן לקבלת ממוצע וסטיית תקן בכל משתנה בקובץ/לבדיקת מינימום
  .לכן  ה כ אי ב ל  קרה, תצטרכו מדדים סטטיסטיים אלו להכרת הנתונים שלכם

כי לאחר התיקונים המינימום והמקסימום ) אין צו ך לה פיס, על ה סך(בידק  בפלט .   ב
  . ההגיוני/נה לא חורגים מהטווח התקיןבכל משת

  .חזרו על צעדים קודמים אם גיליתם בעיה נוספת כלשהי.   ג

  

בקובץאם שיניתם משהוה !!לבצע  יבוי– תזכורת לקובץחדשתנו שם ו SAVE AS  בצעו  ?    .  
  

הקפי ו תמיד –הגנו על הנתונים שלכם  למשל אפשר - נוסף אמצעי  יחסוןלש ור גי וי על    
   . על זיכרון נייד וכן לשלוח לעצמכם במייללשמור

  . נפרדים של הקובץ שלכם בשני מקומות שוניםשני עותקיםשיהיו  ךתמי  צרי
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  הכרת מ פייני הנבד ים במ גם והתפ גויות מ תנים:  'פ ק ד
  

לאחר  יקון  קובץ:רקע. 1 יש להכיר יותר מקרוב את , כשלב ראשון בניתוח הנתונים,   
  : למשל, שא ות בשלב זה הן.  והמדגם ואת המשתנים המקוריים בקובץמאפייני הנבדקים

  ?)מצב מש חתי, כגון  יגדר(קבוצות במשתנים חשובים -כמה אנשים יש בתת •
  ?)שנות השכלה, כגו  גיל (איך נראית ההתפלגות של משתנים רציפים חשובים  •

, ת את ציפיותינונוכל לראות אם ההתפלגויות במדגם תואמו. למידע  זה שימו ים  שובים
מי ע על ). למשל מספר גדול בהרבה של נשים לעומת גברים(והאם יש ח יגות מ מע תיות 

 ").ממצאים"או " שיטה"בפרק (התפלגויות גם ישרת אותנו כשנתאר את מאפייני המדגם 
      . איך לקבץ משתנים רציפים) בהמשך(הכרת התפלגויות חשובה כי לפיה נחליט , בנוסף

ות לצעדים שיש לבצע בשלב זה כדי לענות על שאלות לגבי מאפייני נבדקים להלן  וגמא
לגבי הקובץ שלכםאתכםעליכם להחליט על השאלות שמעניינות  , כמובן. (והתפלגויות  (.  
  
  דוגמאות להרצת עיבודים פשוטים לשם מתן מענה לשאלות בסיסיות? מה עו ים. 2
  

   ? כלה אק מיתכמ  בעל  הש? כמה גברים ונשים יש במדגם.  א
נשתמש . י בדיקת ההתפלגות הפשוטה של המשתנים"ניתן לענות של שאלות מסוג זה ע

). Analyze ß Statistics Descriptive ß Frequenciesתחת (  Frequenciesפרוצדורת ב
להכלילו נלחץ על החץ , את המשתנה המתייחס למיגדר או להשכלהנבחר משמאל 

מימיןהמשתנה יעבור לתיבה(בעיבוד  בפלט ש ופיע . להפעלת הפ וצדורה OKנלחץ ).  
נסמן , אם הכנסנו  לתיבה הימנית משתנה שלא רצינו(  .נבחן מספרים מוחלטים ואחוזים

   .)אותו בתיבה הימנית ונלחץ על החץ ההפוך כדי להחזירו לרשימה הכללית בתיבה בצד שמאל
  

  :זור ב ספר ד כיםניתן לחשב מדדי מרכז ופי  ? מה ממוצע שנות הלימוד. ב

באמצעות . 1  Frequencies :של " עיבוד משנה"ניתן לקבל מדדים מסוימים כ 
Frequencies :לאחר סימון המשתנה הרלוונטי . נכנס לפרוצדורה כמוסבר למעלה

ותופ ע תיבת  Statisticsבאותו חלון נלחץ על , והע רתו לתי ה מימ ן באמ עות החץ
,  Medianחציון ,  Meanממוצע (כגון מדדי מרכז , נבחר במדדים המבוקשים. משנה

נלחץ ). רבעוני-תחו  בין(ואחוזונים ) טווח, סטי ת תקן, שונות(מדדי  יזור , )שכיח
Continue . נלחץOKלהרצת הפר צדורה , בחלון הפ ט יתקב ו המדד ם המ וקשים.  

  .בנוסף להתפלגות השכיחויות

בממוצ  ומדדירק אם מעוניינים:  Descriptiveבאמצעות  .  2 ולא בהתפלג יות , פיזור  
). Analyze ß Descriptive Statisticsתחת ( Descriptiveנריץ , גולמיות) שכיחויות(

ונבחר מדדי מרכז ופיזור רצויים  Optionsואז יש נלחץ על , נסמן כרגיל את המשתנים
לה צת הפOKלאחר מכן נלחץ . Continueנלחץ ). שימו  ב לברי ת  מחדל(   . רוצדורה 

לגבי שמירת קובץ להסבר טכנינספח הראו   OUTPUT של  SPSS לקובץ עתקהא  ה  WORD .  

  
  קבוצות-בדי ות שכיחו ות וממוצ ים בתת.  3

 שונות קבוצות-תתק ימים ב ) אחוזים, במספרים מוחלטים(לעיתים רוצים לדעת כמה אנשים 
מידע זה חיוני כדי שנוכל . ותקבוצות שונ-או מה הממוצעים של משתנים כלשהן בתת, במדגם

לתאר את ג דלן של קבו ות עי רי ת במדג  ולהב ן את הה דל בין ממ אים ה תי חסים 
  ). לעתים לכ  מת יחסות חל  מה שערות(לכלל המ גם לבין ממצאים בקבו ות מס ימות 

הצלבת " (צילווח"הנפוצים ביותר הם .     ניתן להשתמש במספר תהליכים לקבל מידע כזה
-או הרצת עיבודים בנפרד בכמה תת CROSSTABSי פרוצדו ת "ע) נתונים בלוחות שכיחות

הם  - בהמשך' שני הליכים אלו מוסברים במפורט בפרק ח. SPLIT FILEי "ק וצות ע
לאחר ,שימו יים ב לב מ קדם יותר   . ציונים מסכמים במשתנים שונים)תחשבו(שתבנו  
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  ניתוח  ריטים:  'פ ק ה
הרבה:רקע. 1  ,אך ל וב.  שאלוני מחקר כוללים קבוצות פריטים שנועדו לבדוק משתנה מסוים 

אלא ,כל פ יט ל ודת הנבדק לאיננו מתעניינים בתשוב ליצו  ציו  מסכם רוצים   לעתי  יקרא( 
או "אינדקס" או ממוצע י חיש ב"ע) "סולם"   ם הנכלליםפריטיההתש בות בכל של  סכום 
כדי,אינדקס/סולםב , סולם/אינדקסלפני שנוכל לחשב ךא.  של הנבדק במשתנהבטא  ת  צבול  

הנכללים ם כל הפ יט ם אכדי  דעת , )מדד אלפא של קרונבך(" עקיבות הפנימית" האתעלינו 
  . בינם לשאר הפריטיםנמוךיש  ריט ם שיש  שר אולי או , בודקים את אותו משתנהאכן בסולם 

ההסבר בהמשך . ורט  קורס  יטות  חקראשר נלמד במפ, לא נכנס כאן לדיון מעמיק בנושא(
  ). על מ  להסתכ  ב לטהביצוע  להדריך  הולי  את ם דר  שלבי לומטרתו, הוא טכני

  

ארבע  צעדים ה וסברי  להלןהכולל, "ניתוח פריטים" נבצע? מה עו ים. 2  :  
בצורה הפוכהים שמנוסחיםשל פ יטלהפוך  ת  כיוון צריך , לפני תחילת העבודה: שי ו לב( לשאר    
  ).11' בת תית עמ, 5סעיף ' ב רק ז,  הסבר פשוט בנושאראו... .הפריטים

ובח רת אופצ ות פלט“RELIABILITY”כניסה לפרוצדורה :  1 צעד       
  .Reliability Analysis: ואז  Scale: נבחר Analyzeתחת ת ריט  . א
לון ומאפייני כדי שיהיו ברשותנו כל הנתונים הבסיסיים הנדרשים להערכת טיב השא. ב

לאחר , לכן. לא מפעי  באופ  אוטו טי SPSSעלינו לבחור מספר אופציות ש , הפריטים
   ):קליק ב יבועלה(באו ן הבא   ונבחר Statisticsנלחץ על , שנפתח חלון הפרוצדורה

  )'וכו, אם מו מט, אלפא( נסמן את כל שלושת הריבועים Descriptive forבתיבת . 1
  .Continueלחץ .    Correlations:  נסמןInter-itemבתיבת . 2

   בחירת משתנים והפעלת הפרוצדורה:  2 צעד   
 לרוב נסמן בשלב זה כל. לניתוח מרשימת המשתנים משמאל) משתנים(נבחר את הפריטים 

כדי לדעת את שמות המשתנים " ספר ק דוד"א  ב" מפתח"נשתמש ב( לסולםפריט  שייך 
להריץ  ת  עיבודOK נלחץ  .Items לתיבת  יסםנהככ י לנלחץ על החץ ). בסולם  .  

  

  : בחלון התוצאות נבדוק    

  )אין ער ים חר גים( האם הם סבירים בכל המשתנים: ממו עים וס יות תקן. א

פריט ע  מתאמי  ק ובים . האם הם חיוביים וסבירים בג דלם: מתאמים  ין  פריטים. ב
ור לש ר הפר טים בסו ם וי כן לאפס או שליליים לשאר הפריטים כנראה לא קש

  ).5סעיף ' ר ו פ ק ז. של פר ט מס יםכיוון יתכן ששכחנו להפוך  אך(  . שצריך ל וציאו

ו א ל s Alpha'Cronbachכ ל "נתייחס בד(  : Alpha.ג  Standardized( . כלל אצבע  קובל הוא
בל גם בתנאים מסוימים חוקרים מוכנים לק. 0.70 שעד ף כי ערך ה לפא יה ה מעל

נבדוק האם יש פריט , 0.70אם הערך נמוך או קרוב ל . 0.70ערכים נמוכים במקצת מ 
  :נבדוק כמה טורים. "Item-total statistics"טבלה ה בעזרת ,שפוגם בעקיבות הפנימית

 טור ז  מציג את  מתאם  ין הפרי  ל יון:   total correlation-Corrected item: 1.ג       
הפריטיםהממ צע  כל שאר פר ט זהבליכשהממ צע מחושב ,   נחפש פריטים .  

מתחת -כלל  צבע (שלגביהם יש בטור זה מתאם שלילי או נמוך   מתאם נמוך או ). 0.4 
כלומר --פרי ים בסול  הו  רופף או חלשש ילי  ראה כ  הק ר בי  ה ריט  שאר ה

לא ב דקלכאורה הפריט  את  המושג  בסולנושא שבודקים שאר הפריטים/    . ם 

אם  פריט  יה , טור ז  מציג מה  היה  רך האלפ  ב ולם:   Alpha if item deleted: 2.ג       
יש ל רש  ת ערך  אלפא  מופ ע  כל פ יט ). לא היה נכלל בסולםאם ( נזרק/מושמט
אם הא פא הר ום ). סוף  פלטתח לת או בשמוצג ( י השו אתו ל רך ה לפא הכל י"ע
יו ר מה גבוה ואל רי  מסו ם בטו  זה ה  Alpha הרי שה לפא , שרשו  בסו  הפלט
פרי  ז  שאר בלי, כלומר. אם הפר ט הי  יו א מהס לם...) משתפר (עולה  היה  
יו ר  ה  ם זהגבוהבמתאם  , בממוצע, הפר טים היו והעקיבות הפנימית של הסולם ,  

     ).האלפא היה נהיה גבוה יותר(הייתה  שתפרת 
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    תקבלת  חלטו:  3צעד 

אפש  להשתמ  בכל ו, יתכן  הכל  סדר  סולם, 0.70א  מלכ חילה  אלפא גבו  מ 
כאשר פריט נראה בעייתי לאור המדדים אולם . הפריט ם לחי וב הצ ון המס ם בסולם
יש מ ום , )אלפא  שתפ  אם ה רי  היה  ושמטאו , מתאם נמוך עם שאר הפריטים( ל"הנ

הפרי  הב ייתי כד  לשפרלשקול ניפוי לפע ל כאן אסור, עם  את.  את העקיבות הפנימית   
וסתם לזרוק פריטבאופן מכני על ולקבל  חלטות  התבססיש  הפעיל שיקול  עת  –  כמה  

  : המוס רים ב צרה להלן, תיאורטייםהן ר מטיים וה  פ, םשיקולי

ערכים  גויים הא  יש) 1(נבדוק . א ם הא) missing values?) 2או טעו ות בהג רת , בקובץ 
של פ יט ןשכחנו להפוך כיוו סעיף ראו -זה נושא פשוט ( ?"שלילי"  ב וף  רק ז5   '!( .  

. ואת מפת  הסו מות, )frequency(התפלגות הגולמית ע כים בנבדוק שוב את השם כך       ל
הפריטניסוח/ןנעיין בתוכ, במיוחד כל תיאורטית / בשאלון ונחשוב אם מבחינה מושגיתים 
אה עי ן חוזר בשאל ן מר, לעיתים. ותו  סולם אמור  בטא קשור למשתנה אפריט

וזה שניסוח הפריט היה מעורפל זה ו,  תגובות מוזרות של הנבדקים אליוליצוריכול  
נבדוק . לכאור  לשאר ה ריטי  בסולם" בעייתי" הנמוך בין הפריט הסביר  ת  מתאםי

ולמית  את  ממוצע נבחן את ההתפלגות הג(גם אם לפ יט י  התפלגו  מ טה או מו רה 
  .גם זה ע וי  הש יע על המ אם עם  אר ה רי ים). וסטי  התקן

או להש יר פ יט בעי תי"זרוק"א  לה: מה לע ותט ילרק אחרי בדיקה כזו נוכל להח. ב   ?
 .נמוכים מאוד או שליליים  נשאיר פריט שהמתאמים שלו עם שאר הפריטיםלא, כ"בד
אין ל וציא  ריט  אופן ש ירו,אולם תי ר  כדי להכרי  את ה ול  להגיע לער  א פא  

  :תמיד נפעיל שיקול דעת ונתייחס למספר סוגיות.  0.70מעל 

הפריטתוכן • לעתים נחליט . נבחן את ניסוח הפריט ומה הוא מודד : )מה ה א מ דד ( 
  . להשאיר פריט שחשוב לנו לשמור בסולם למרות שהוא יוצר אלפא בעייתי במקצת

הסולםהטרוגניות • למשל עם מספר (בסולמות המודדים משתנה בעל הגדרה מורכבת :  
ניתן לצפות למתאמים נמוכים בין חלק מהפריטים בסולם ולכן לערך , )מימדים-תת

 .  כי מדובר בסולם שאמור להיות יותר הטרוגני מעצם הגדרתו, אלפא נמוך מהמקובל
הסולםךאור • פר טים ומעלה כדי לא3-4כ עד ף שבסו ם יה ו "בד :   סביר " כיסוי"פשר  

  .של המשתנה הנמדד לעתים לא נזרוק פריטים אם הסולם שנשאר הוא קצר מדי

לאור שיקולים כאלו ונקבל את , לעתים יתכן ונשאיר פריט שנתוניו בעייתיים במקצת,     
. קיבות פנימית נמוכה מהמצופההעובדה כי במדגם המחקר הנוכחי לסולם האמור יש ע

בדר  כל  בין  (0.70סולם אפילו עם ערך האלפא שלו נמוך מ ניתן להשתמש ב ,הבהרהל
אם הא פא .  בפירוש  שמעות  ממצאיםזהירות אולם במצב כזה נדרשת , )0.70 – 0.50
 סולם אינה מגובשתפ יטים בי ה"המשמעות המושגית של המשתנה הנמדד ע ,נמוך

צ רך להתי חס ביהיהולכך , מספיק   .הבמגבל ת על  יר ש והכלל" דיון" 

ניתן להסיק כי ,  מצאנו כל פריט בעייתי וערך האלפא הכללי סבירלא 3אם  אחר  עד .  ג
אכן  הפריטיםכל , לפחות על בסיס תהליך ניתוח הפריטים הראשוני שתואר כאן

אם , אולם). ראו הפרק הבא( אינדקסמהם וניתן לחשב , לאות  סולם" שייכים"
הפריט  יצדיק " התנהגות"ב ר לולא נמצא הסבר ס, הנתונים מראים על בעיה

בסולםהשארתו   .בדוק  ם  ה מש ר  ת  אלפא ואז נ– נחליט לנפות אותולרוב ,  

הפריטיםניתוחחז ה על :  4 צעד     לשם ב יקת הש פור ב לפא, לאחר ניפוי פריט , 
פרט ל ריט ,על כל הפריטים בס לם  RELIABILITYנריץ שוב , החלטנו לנפות פריט אם  

חזירו  רשימה  כללית להבתיבה הימנית ונלחץ על החץ  נסמן אותו – ציאלהו שהחלטנו
להריץOK אז נלחץ . משמאל שוב  אם הוא עדיין נמוך . Alphaנבדוק את ה , בפלט החדש . 
שתוא  לעיל3נחזור על צעד , )0.70כ מת ת "בד( , אם נאתר פריט נוסף שראוי לנפותו . 

 .גיע לסולם בעל עקיבות פנימית סבירההב קווה ל, נחזור פעם נוספת על הפרוצדורה

שבאנוספותקיימות פר צדורות : תזכורת הקשרים  מצעותן ניתן לבדוק יותר לעומק את 
בסולםבין פר טים במיוחד,    .התייע ו  ם המורה .Factor Analysis)" (ניתוח גורמים " 
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  ")אינדקס("חישו  צי ן מס ם בכ  סולם :  'פ ק ו
  

כד  לבט  את ") אינדקס("ניתן לחשב בכל סולם ציון מסכם , טיםלאחר ניתוח הפרי :רקע. 1
או ממוצעלרוב צי ן זה יהיה . י הסו ם"מצבו הכולל של הנבדק במשתנה הנמדד ע  סכום 

כי  וא בא תו ט וח ער ים  מו בממוצעעדיף ל שתמש . (סולםהנכללים בפריטים בשובות הת  
  .  בו  ולהבין את משמעות הציוניםש או ולכן קל י תר לפר, הפרי ים המרכי ים אותו
  

תחתCOMPUTEנבחר בהליך   :מה עו ים. 2  Transform  . נניח לצורך הדוגמה שאנו רוצים  
של שלו ה פריט ם בשא וןממוצעכ" שביע ת רצון"לחשב אינדקס של    :s1, s3, s6  

קצר נכתוב שם ) target variable (שמאלמבתיבה .  א
בתיבה  .)”satis” למשל(למשתנה החדש שניצור 

 אלגבריתנכתוב נוסחה (=) סימן הש ויון למימין 
  )s1+s3+s6) /3 :למשל, לחישוב המשתנהפשוטה 

כעת.OKנלחץ .  ב     SPSS אך – לא נראה כלום על המסך - חשב לכל נבדק את ערך המשתנה החדשי  
  . וב וכל כע  לה תמשונ) בסוף המשתנים הקיימים  ( Data editorמשתנה יצטרף ב ה

  
י הר ת "ע,  יש לבדוק שהחישוב נעשה נכון:הכרת המשתנה החדש שנוצר -פירוש . 3

DESCRIPTIVE או התפלג ת שכיחו ות  )FREQUENCIES .(ממוצע, מקסימום/נבדוק מינימום ,
או , אם הטווח אינו סביר. כדי להיות בטוחים כי חישוב האינדקס נעשה נכון' וכו, סטי ת תקן

  !החישוב כנראה שגוי, או המשתנה החדש קיים רק לחלק מהנבדקים, ההממוצע נמוך מהמצופ
גםיתכן –שי ו לב (   להפוך כיוון תםשכח ש    ).11' עמ, 5סעיף ' פ ק זט פול בכך בראו . "שלילי "של פ יט 

, היות והאינדקס שחישבתם יהיה לרוב משתנה רציף עם מספר ערכים רב: בדיקת גרפים. 4
כד  להכיר את התפלג תו ואופי  של ) או התפלג ת שכיחו ות (גרפיםמו לץ להס כל על 

גרף ניתן להפיק Graphsתחת ת ריט . המשתנה החדש  Histogram  אוArea .  

לגבי  רפיםחשיבה בי ורתיתקריאה נכונה ו האם היא : את צורת  התפל ותיש לב ון :  
מאודבט וח צרמרוכזים , רוב האנשים מקבלים ציון גבוה או נמוך (או מ טה, נורמלית יתכן ?   

למשל אילו משתנים משפיעים על צורת  (רצוי  בדוק  המשךשחדשים  נושאים וכך  זהו
התפלגות  ית ן כי, בנוסף). ?קבוצות כגון בין גברים ונשים-הא  יש הבדל בי  תת? ההתפלגות

התייע ו  ם המרצה– גביל א כם ב דיקת ש לה מ וימתתמוטה מאוד   .  

  

  ועוד, היפוך כיוון, הקבצה: י משתנ םערכשינוי :  'פ ק ז
בקובץ קבץ משתנים רציפים ע ים י  צ רך לל, פני שתבדקו את השערות המחקרל  :רקע. 1

לרוב מקבל " גיל"המשתנה , למשל. או ער ים חד ים" קבוצות "מס ר ק ן שלתוך לשלכם 
שאלות המחקר א לם י כן ש, )16-80במדגם טיפוסי גיל יכול לנוע בין (מספר  ב  ל  רכים 

ומעלה65, 25-64, 16-24למשל (שלו  קבוצו  גיל רק השו את דורשות  מצב  ומה  שוי ).  
רציףסקיתכן שבניתם אינד, בנוסף. להיות לגבי משתנים כגון ותק או שנות השכלה חישבתם  ( 

א  בפוע  את  רוצי  ר)ממוצע הציונים בכמה פריטים  ,ק לבדו  את ההב ל בין שת  קבוצ ת 
  . במשתנה זה) מתחת ל ציון" (נמוכים"או ) למשל מ ל ה ציון" (גבוהים"אנשים שהם כגון 

בעזרת פקודת – הקבצהעליכ  לבצע , המתוא ים למעלהבכל המ בים         Recode . שימוש
לבדוק למשל, דברים מענייניםלכם ל שות מאפשר במשתנים מקובצים  קשר בין השער ת לגבי  

או לבד ק ה דלים ב ן קבו ות ,)'ר ו פ ק ח (יותטבולצ-קרוסמשתנים על ידי  למש  בין ( 
או t מבחני בעזרת )רצון-בשביעות" גבוהים"או " נמוכים"אנשים שהם   F ר ו פ ק י ('וכו'.( 

ראו  עיף –הכי ון שלו " היפוך"שינוי מקובל אחר בערך של משתנה הוא , בנוסף בהמשך5   .  

  RECODEשימוש  פקודת י פעולות מקדימות לפנ: איך ע שים ה בצה. 2
ושלבי  עבודה , נשתמש בה כדי לקבץ משתנה רציףלרוב : מספר שי ושים RECODEת לפקוד
לפני ,  עיינו תחילה בכותרות–משנה -יש מ פר ש בי (לש  כך  וסברי  בהמשך  עי  זה
לערכים של משתנה קיים ניתן לשנות ערכיםבע רת פק דה זו  ,בנוסף. !)קריאת  פרטים  
או ,אחרים בהמשך5ראו  עיף " (שלילי"הפ ך או  באופןמנוסח הכיוון של משתנה להפוך    (.  
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לקיבוץ  RECODEלפני השימוש ב  :קביעת גבו ות הקט וריות -פעולות  קדימות . א
יש להחליט מה יהי  גבו ות הקטגור ות,משתנה רציף : להלן  וגמה, כדי להבין את הנושא . 

ליקרט מסוגפריטים כמה עם וצע ה שובות ב ולם מממשתנה חדש שהוא חישבנו שנניח   
גם הו  בט וח זהממוצע "). מסכי  מאוד" "5"עד " לא  סכים  לל" "1 ("1-5בטווח   1-5 .
, )בינוני (2, )נמוך (1 :לשלו  רמות) הממוצע(לחלק את האינדקס /אנו רוצים לקבץכעת נניח ש

בין א זה  רך ל יזה כלומר  (יותמה גבו ות הקט וראנו חייבים להחליט תחילה . )גבוה (3
  . ")גבוה"או , "בינוני", "נמוך"ערך נקרא לציון כלשהו 

לקביעת גב לות הק גוריותיש שתי  ישות  יקר ות   משלהכל אחת יתרונות וחסרונותל,    :  

גבולות לפי מ מעות ה ולם המקוריקבענ: קטגוריותהלגבי ג ולות " לוגית "גישה. 1א   .
שווה  כל  חלקהטווח נוכל לקבוע –למשל  לפעי ע כי הס לם ה קורי  אם , למשל.  

תה ה ברו ב שלקבוצהנוכל לקבוע  שכל , 1-5הסולם המקורי נע בין  מי : מהציון 1/3  
יקב  ערך  קוב  חדש 2.30 - 1.00שהממו ע ש ו בטווח  , ")נמוך"נתייחס לכך כ" (1" 

יקב  ערך 3.70 - 2.31בין  יקבך 5.00 - 3.71ובין , ")בינוני" ("2"    "). גבוה" ("3" 
אם ההתפל ות תגרום לכם לבעיהאול  בפוע  היא , לכאורה גישה כזו הגיונית             

נזכור כי לעתים קרובות ). …במובן הס טיסטי(באינדקס מוטה או לא נורמלית 
או 4כלומר  תקבצ ם קרוב  ערכים (ציונים באינדקסים נוטים כלפי מעלה  בסולם 5   

כזהבמצב). 1-5 יתכ  שי יו מע  מדי , אם נקבע גבולות של קטגוריות באופן לוגי,  
יוצר חוסר הדבר. ויותר מדי נבדקים בקטגוריה גבוהה, נבדקים בקטגוריה הנמוכה  

אם  אחת  מחלק ת יהיה  חוז  טן . (יתנה המקובץ ואז הוא אינו שימושפיז ר במש
לעתים , לכן ). !סוימיםזה עשוי להטות תוצאות של מבחנים מ, מדי של הנבדקים

אמפירי קרוב ת  ובעים את  בולות  קט וריות  ל בסיס   . בסע ף הבאמוסבר ה,  

גבו ות בין נקבע: קטגוריותהלגבי ג ולות " אמפירית "גישה. 2א שבכל כך  קטגוריות 
 קבוצותשלוש לבנות  יתכן ונרצה, למשל .של נבדקיםאחוז די דומה מחלק  יהיה 

נריץ  תחילה, לש  כך).מהנבדקים 35%-30% בערך(ה בעל ת גו ל יח י דומ
FREQUENCIES , ו33%מתחת להם נמצאים בערך מ ם הערכ ם שבהתפלגות ונבדוק - 

אפשר להשתמ  באותה שיטה  ,ץ משתנה לשתי קבוצותלקבכדי  . מהנבדקים66%
בעזרת ת הממו עח ב אא  ל, כדי למ וא את הח יון  descriptive . מי  לק וע כינוכל
את ע כי ". נמוך"מי ש תחת י שב ו" גבוה"י שב כ) או לחצ ון(על לממ צע מש

   . המשתנה המקובץליצירת recodeהגבול שנקבע נכניס לפקודת 
בשיטה זו נוכל להשוות : היתרון.  יתרון  חסרון ביחס לגישה  קודמתלג שה זו          

פועלי  בגישה בין קבוצות בעלות גדלים דומים ונתגבר על הבעיה שנוצרת אם 
גבולו  אמפיר ים בין מחל ות יכולי  לעוות :  החסרון . שתואר  למעלה" לוגית"

" נמוכה"הנבדקים שהוכנסו במשתנה המקובץ לקטגוריה . את התמונה האמיתית
, בפועל. (הם רק נמוכים יחסית לאחרים, אינם בהכרח נמוכים במשתנה המקורי

  ).  התייח  לטווח הערכים בפריט  המקוריתכן שהם בטווח בינוני או אפילו גבוה ב

ברור שאין פתרון אלגנטי לקיבוץ , לאור  אמור  ):או שיל בן(בחירה  ין  תי  גישות . ב
בהתאם לה פלגות , תצטרכו להחליט בעצמכם.  לכל שיטה יתרונות וחסרונות-משתנים 

כדי לראות איך FREQUENCIESריצו ה תחילה .ת המח רהמשתנים ואופי שאלו מתפלג   
ר  ה תכלו במסך ע  ה-אל תדפ סו  (המשתנה   Cumulative frequency.( לפי השכ חות  

המצטברת מחליטים אם יתקבל מספר סביר של נבדקים בכל קטגוריה כאשר נחלק באופן 
אם נראה שאחוז הנבדקים בקבוצות השונות יהיה שונה . למספר  טן של  בוצות" לוגי"

כדאי , )1%וב לישית רק , 24%בשניה ,   מהנבדקים75% למשל  קבו ה אחת  כללו(מאוד 
גבול ת אח ים כך שי יה אח ז סביר לבחור קבוצהשל נבדקים בכל) מספי  גדול(    .  

משתנים רציפים !   יש לדייק בספרות עשרוניות-בזמן קביע  גבולו  הקטג ריות :  תזכורת
ל הממוצע של אדם באינדקס למש( עי מספר פריטים לרוב מכילים שבר עשרונישחושב  כממוצ

פריטים7המ וסס על  עשוי  היות   ר וי לא  הק יד ל ).4.153   RECODE  ערכי גבו  קטג ריות
ערכים בעליאבד נבדקים י SPSSכי , 3 - 2.1,  1-2:  כגון" עגולים"במספרים  בין הגב לות שהם  

לרשום- תרוןהפ .)ל"של הגבולות הנ" בין הכ אות" נופל 2.05למ ל מיש ו עם  (שבחרתם יותר   
  .כדי למז ר א  הרוו  ב ן הקב צות, 'וכו, 2.999 - 2.101, 2.100 - 1.00: כגון, ספרות עשרוניות
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 Transform הנמצאת תחת -  RECODEהפעלת פקודת   -איך ע שים ה בצה . 3
א כם לב ור ה ם ל דד ער ים ליבקש  RECODE, SPSSפקודת כש לחצו על   משתנה חדש  

"ferent variableinto dif") אלא תיצרו משתנה חדש ,  את המשתנה המקוריתשנוכל מר לא
ימחקו הע כים המ וריים ואז( "into same variable"או לקדד לתוך המשתנה הקיים ) מקובץ  
מחיקת כדי למנוע  "into different variable"ע יף לב ור ב ). ובמקומ  יכתב  החדשים  

  . כדי לבצע עיבודים שונים כגון מתאמיםתצטרכו אותו, )הרציף(המשתנה המקורי 

בחלון :  )האופציה המועדפת( קידוד למשתנה חדש - "into different variable". א
  .  לחי ה  ל החץב לשנות ונעבירם לתיבה הימנית ים או ם רו ים/שיפתח נבחר המשתנה

  .  שיווצר) המקובץ (נכתוב את שמו של המשתנה החדש  Nameבתיבה . 1

.  על מנת להגדיר ערכים חדשים בהתבסס על הערכים הישניםOld and new valuesנבחר . 2
כ כשרוצים לקבץ משתנה רציף למספר "בד. בחלון ש פתח קיימות כמה א פציות
הפי ת ערך , שינוי ערך בודד: אך ניתן גם לבחור ב. Rangeנבחר ב , קטגורי ת בדידות
או , ותר של המשתנה עד למספר אותו נגדירקיבוץ מהערך הנמוך בי, חסר לערך אחר

  . קיבוץ ממספר אותו נגדיר עד לערך הגבוה ביותר של המשתנה

  .  ונקליד בשתי התיבות את טווחי הערכים הישנים שיתקבצו בכל ערך חדשRangeנבחר . 3

וב 2.40 - 1.00נכניס  Rangeל של ב  (את ה רך ה דש  Valueנקליד ל . 4   Value  1נכניס  .( 
  ) יכניס מידע זה לחלון באמצעSPSSואז  (בסיו  ק דוד כ  טווח Addנלחץ . 5

  ) מספר פעמים בהתאם למספר הקטגוריות שברצוננו ליצור4-5נחזור על שלבים  (      

  . בסיום ק דו  כל ה ווחים Continueנלחץ . 6

בפ ודה זו יבצע את כל ההנחיות שפירטנו בחלונות השונים SPSSרק  עת . Change נלחץ .7  
  .ויצור את המשתנה החדש בקובץ

הפעולה דומ  למה שהוסבר :   קידוד לתוך משתנה קיים- "into same variable". ב
 לאעדיף , לכן, CHANGEהערכים החדשים ימחקו את הישנים ברגע שנלחץ על  אךלמעלה 

  .  אתם משוכנעים שאינכם צריכים את המשתנה המקוריאםלהש מש בפקודה זו אלא 
  

 FREQUENCIESיש לה יץ ! נכון ובוצע) או ההי וך( recodeחו ה לוו א שה   : בדיקת איכות. 4
] החדש[ במשתנה המקובץ VALIDמספר הנבדקים שהם .  על המשתנה המקובץDESCRIPTIVEאו 

אם המספ ים .  במשתנה הרציף המקוריVALIDחייב להיות זהה למספר הנבדקים עם ערכים 
כלומר מבחינת " (נעלמו"ונבדקים , יתם בהגדר  ה בולות ש  הקטגו יותזה  ומר  שג, שונים

SPSS הם כע  מוגדרי  כב לי אח  הסי ות למצ  זה ). במשתנה המקובץ החדש" ערך חסר" 
עדי  ל שתמש ב ברים ע  כמה , כאמור. הוא ש מוש במ פרי  עגולי  מדי בה דרת ה ווח

  .מיותר ב ן ה חלקות" ווחר"כדי למנוע ) ארחי הנקודה(ספרות עשרוניות 
  

את הכיוון שלהופכיםאיך . 5 או ה וךמנוסח בכיוון שליליפריט לעתים  ? משתנה  שאר  ל 
 1סולם בנבדקים פריט  גביו  גיבו  ב,למשל. נדרש להפוך ערכיםבמצ  כזה . הפריט ם בסולם

י פוך ל7יתכן ונרצה כי , 7עד   פקודתי "עהיא וך היפלבצע פשוטה דרך  .'וכו, 2ל יהפוך  6כי , 1 
COMPUTE )נמצאת תחת Transform .( נוסחה שתהפוך בבת אחת את כותבים , בחלון שנפתח

עם ער ים  v1 במשתנה, למשל. כל הער ים
זה  מו ( V1new = 8-v1: נכתוב, 1-7בין 
, 1-5ואם ה ולם ב ווח ... אלגברה בתיכון

כי1נהייה  5 ,עם נוסחה כזו. v1-6נכתוב     
ה פך ל4 - ו,  1 =שש  חות  מש    .)'וכו, 2- 

  
פקודתי"ה פוך עניתן לבצע , לחילופין   RECODE למשל לג י פר ט עם סולם . המוסב ת למעלה

י פוך ל7 הערךנכתוב בפקודה כי , 7- ל1תגו ה בין  י פוך ל6, 1-  זו פקוד  מסור לת . 'וכו, 2- 
  . ש להפ ך מ ט ערכ םלכן מש מש ם בה רק כשי, יותר כאשר נדרש להפוך מספר רב של ערכים
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  קבוצות-בדי ת התפלגו ות וממוצע ם בתת:  'פ ק ח
אנו מוכנים להתחיל לבדוק ', ז-' אחרי שביצענו את השלבים המתוארים בפרקים א :רקע. 1
עולות  לרוב, חקירת קובץ הנתונים במקדיםכשלב , אולם. לעומק את שאלו  והשע ות המחקר

כמה ג רים ב דגם : למשל,  כמה משתנים זה עם זהשלהצלבה המחייבות תיאוריות שאלות 
איזה אחוז של הנבדקים מועסק בארגונים עסקיים ? בהשוואה לנשים, עובדים בתפקידי ניהול

   ?האם עובדים בעלי וותק שונה נבדלים בממוצע שחיקה? ם"לעומת מלכרי
-בתתעים ממוצאח זים או , שנחשב שכיחויותהתשובו  לשאלו  כאל  ואחרו  דורשות      
במספרים ( אנשים כמהאנו רוצים לדעת ,  כי עוד לפני בדיקת ההשערות עצמןזאת. קבוצות
או מ  ע כי , הםמה המאפיינים של וקבוצות שונות במדגם-קיי ים בתת) באחוזים, מוחלטים

לנו קבוצות חיוני -מי ע על גד י תת .קבוצות שונות-המרכז והפיזור של משתנים כלשהם בתת
איך כדי שנוכל לתכנןו, "תוצאות"ל אר א  היקפן  ל קבוצ ת  יקריו  ב רק הכדי שנוכח   

שחושבו ) מתאמים, ממוצעיםלמשל (ממצאים ולהב ן באי ו מידה , לבדוק את ההשערות שלנו
אכן מת יימים גם בתת,בכלל  מדגם   . קבוצות- 

כבר ה צגו  'פ ק ד ב      מאפשר ם חישוב אשר Frequencies, Descriptiveכגון פרוצדורות    
מאפשרות  SPSSב  נוספות פרוצדורות  נתייחס לשתי 'ב רק חכאן . התפלגויו  וממוצעים

או ב יקת ג דלקבוצות-פעו ות בתתביצוע  :  קבוצות במ פרים מו לטים או אחוזים-ן  ל  ת 
  . SPLIT FILEי "ק וצות ע-או  רצת עיב דים  תת, CROSSTABSי " ע)הצלבת לוחות ("צילווח"
  
בדיקת פרוצדו ה  ו מאפשרת :  CROSSTABS  עם) טבלאות/הצלבת לוחות(צילווח . 2
שהם בד דים המקרים בהצלבות של משתנים עיקרייםשל אחוז המס ר או ה למשל מה אחוז ( 

בעזרת לוחות : הערה().  שנות לימוד12הגברים או הנשים שהם בעלי השכלה מעל או מתחת ל 
מסוגים  סוימים לבדוק קיום קשר בין משתנים ניתן גםCROSSTABSשכ חויות של  תחליף כ ( 

ראו- ות ה שרמובהקולבדוק  )לבדי ת מתאם בהמשך'פ ק ט   לגבי  מבחן     ).'בריבוע-חי' 

.  Analyze← Descriptive statistics← Crosstabsנבחר :  crosstabulationאיך מר צים 
להשתמש נרצה נסמן את המשתנה הראשון בו ,בתיבה שנפתחה את , Row(s)ונעביר לתיבה  

בחלון שנפתח נסמן את  - Cellsכעת נלחץ על . Column(s)המשתנה השני נעביר לתיבה 
לרוב–המדדים שאנו מעוניינים בהם  כדי  קב  את  ספר  (counts-observed)  א( נסמן  
 נסמן ) ב(ובנוסף , )כלומר בהצלבה של כל ערך בשני המשתנים, הנבדקים שנמצאים בכל תא

Percentages)  נבחר מתוך, לפי ה ורך: (Row, Column, Total . נאשרContinue , ונלחץOK .  
למשל -עם נתונים בהתאם למה שביקשנו , בחלון  פלט  ופיע  בלת  ילווח       של אחוזים  
כמה  בנפרד להריץעדיף לעתים , כדי  הקל ע  ק יאת  פלט.  (כל ת  מ וך הש רה א  ה ור
  ).בטוריםאו אחוזים בשורות וא ד עם , עם שכיחו ותלמש  אחד , םים נפרדיצילווח

  

: )כל א ד ל וד(כמה משתנים אחרים משתנה אחד עם אם ברצונכם להצליב :  הצעה
יותרכדי לבח ן התפלג יות משותפ ת מור בות. Row הכניסו מספר משתנים לתיבת   ,

לתיבה חדשה " בהשכ"הכניסו את המשתנה השלישי כ, הצלבת שלושה משתניםמ ל לל
Layer המצויה מתחת לתיבות  Row, Column .  

  
הוראתקבוצו  בעזרת-בדי ות בתת. 3   SPLIT FILEזו הוראה  : לפיצול זמני של הקובץ
  .  בכל אחת מתת הקבוצות של משתנה בדיד כלשהוכל פרוצדורה שנבחרלהריץ   לנו מאפשרת
  

של השתנה נבדלים בממוצע נניח שאתם רוצים לבדוק האם גברים ונשים : דוגמאות
הוראתSPSSתחילה תתנו ל: תעבדו בשני שלבים, כדי לבצע זאת. "שחיקה"   SPLIT 

FILE )תריצו פקודת  ובהמשך ,"מיגדר" בהתייחס למשתנה )מוסבר בהמשך 
Descriptive) ה ילו  הזה  גרו  לכך ש). שכבר הוזכ ה בפרק קודםSPSS י יץ את ה  -
Descriptive  בעז ת  ילוב  ה בין  ניתן לבדוק, באופ  דומה. ברים ונשיםבנפרד בקרב ג

ל ין פרוצדורה סטטיסטית את הSPLIT FILEהוראת  של משתנה ) שכיחות(התפלגות   
בכל " השכלה"למשל לב וק הת לגות , הרמות של משתנה אחר-מסו ם ב ל א ת מתת
  ". מוצא"רמ  של /סוג
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כדי להריץ ע בודים בתתמה עו ים. א3   :  שני שלביםע בדים ב?  SPLIT FILEדרך קבוצות -  
  

  . או לפ ל  ת הק בץ" לחלק"מהו המשתנה שעליו צריך  SPSSלמודיעים  . 1
נסמן בתיבת . Compare Groupsנסמן את . SPLIT FILEנבחר ב  DATAתחת ת ריט      

את המשתנה בו אנו מעוניינים להשתמש לחלוקת ) עם  חץ(המשתנים ונעביר ימינה 
  ). על משתנה אחד או כמה משתניםSPLITניתן לעשות . (הקובץ  תת  בוצות

   

  . ומרי ים אותה) ANALYZEתחת ( בה אנו מעוניינים בוחרים ב רוצדורה ס טיסטית . 2

, 1=נמוך(שכלה בין אנשים בשלוש רמות ותק ר צים להש ות התפ גות ה: דוגמה
כמשתנה עליו מתבצעת " ותק" נגדיר את המשתנה 1בצעד ): 3=גבוה, 2=בינוני

". השכלה"ונסמן את המשתנה  FREQUENCIES נבחר ב 2בצעד , חציית המדגם
חלקים3נקבל פלט בן . נריץ את הפרוצדורה תחיל  תופיע  תפלגו  לרמה :  

  ". 3"ובסוף , "2"כ הר ה "אח, ")1"נניח שהיא (הנמוכה ביותר של ותק 
על SPLIT      ניתן גם לבצע  רמות 3למ ל א  א ד עם .  משתניםשניים או יותר   

לכל ה לבה (נקבל פלט עם עד שישה חלקים , )מין(ואחד עם  תי רמות ) ותק(
אם יש קבוצת נבדקים : שי ו לב). אם קי מים ערכ ם בכל רמה בק בץ, אפשרית
  . הם יופיעו כקבוצה נוספת ונפרדת–רכים  סרים ב לי ע

  

   :צריך לזכור שני דברים - SPLIT FILEבהוראת  שימוש נכון. ב3
היא SPLIT FILEהוראת  • ולכשעצמה אינה מבצעת דבר " הנחיה מקדימה" 

היא רק מו יעה –...)לא י רה כ ום, כשת יימו ל קל ק במ ך של ה וראה הזו(  
שמרגע זה ואילךSPSSל פר צדורה  תבחרו בה כל,   ) ANALYZEתחת ת ריט ( 

צריכה להתבצע בנפרד בכל הקבוצות הקיימות במשתנה שאותו ציינתם במסך של 
תראו שמש ו קורה  פו ל רק  שתרי ו פרו דורה , לכן.  SPLIT FILEהוראת  

  .סט יסטי  אחרי כן

רוצים לחזור אם SPLIT FILEהוראת  בטלח יבים ל • כרו יז :המדגםכל לה יץ על  
כלומר-מן ש א הודע ם א רת זכי ההורא  בתוקף כל    SPSS  יבצעSPLIT  על כל

רו ים לחזור  להריץ על כל אם, לכן. פרוצד רה שתריצו עד שפעולה זו תבוטל  
מב עים זא  על  די  זר  לת ריט של  - SPLIT FILEיש לב ל  ת הו את , המדגם

SPLIT  לח צה על י "עאו , ליתתיבה השמאשנבחר אל ה והחזרה של המשתנהreset.  

  

  בדיקת  שער ת ל בי ק ר בין  שתנים:  'פ ק ט
  

בין ) חיובי או שלילי (קשרמידה בה קיים א  ההרבה שאל ת מח ר מתי חסות  :רקע. 1
בין אם יש או אין (אם אתם מעוניינים לבדוק את קיומם של קשרים בין משתנים . משתנים

צ יכים  בחור באתם, )לכם השערות פורמליות בנושא כבר  וסבר  פרק . דרך מתאימה לכך 
י "א  ע, )כיווניות-טב אות דו(י הסתכ ות על צילו ח " ניתן לבדוק קשר בין משתנים עכיקודם 

כדי ל בל אומ ן פור לי ל יום , אולם. Graphsתחת ת ריט ) scatter(הפקת  יאגרמות  יזור 
בפרק זה נתייחס בקצרה  . כניקות נוספותיש להשתמש בט, ומובהקותו, כיוונו, גודלו, קשר

בהתאם , מתוכן עליכם לבחור, לשלוש אפשרויות לבדיקת השערות לגבי קשר בין משתנים
פרטים -להלן תאור כללי של שלוש האפש ויות .  המדידה ומאפייני התפלגות המשתנהלסולם  

  .טכניים בהמשך

קשר בין כשרו ים לב וק קיום, כפי  הוסב  בפרק  ודם: חי ברי וע • משתנים שני  
או  X 2 2למשל  (בעלי  ספ  קטן  חסי  של  רכים  בדידים   5 X 5 ( ניתן לבצע צילווח
)Crosstabs(בדיקת ה כיחות ובמיוחד , הסתכלות על ט לת הצילווח.  של המשתנים

נותנת תחושה לגבי ) בטור/אחוזי  בשורהבמיוחד בע כים מוח טים או (בתאים השונים 
למשל אם הרבה נבדקים מקובצים בתאים . (תנים קשורים אחד לשניהמי ה  ה המש
הקשר מובהקות לבדיקת , אולם). מסוימים לאורך האלכסון  ,בצילווחלכאורה  שרואים 
לבצע מבחןריךצ כא– סטטיסטי נוסף   . )Chi-Square ("בריבוע-חי " נתייחס למבחןן 

  ).בסו ם שמי(נשתמש במדד קשר זה אם לפחות אחד מהמשתנים הוא נומינלי 
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שתמש במדד זה אם ברצוננו לבדוק קשר בין משתנים בסולם אינטרוולי נ: מתאם פ רסון •
של ערכ ם בדי יםרבדובר במשתנים רציפים או עם מספר ל וב מ). ratio(או מנה   .  

 אם לפחות אחד משני ,זה לבדיקת קשר בין שני משתניםנשתמש במדד : מתאם ס ירמן •
ולא , חשוב ב יוחד  השתמש  מתאם ס ירמן). סול  סדרב(המשתנים הוא אורדינלי 

רק רוב הנבדקים מרוכז או אם  ערכים/אם במשתנה יש מספר קטן של רמות, פירסון
 .יחסית" ריקות"בעוד השאר ") ties"יש , כלומר (ערכים/בחלק מהקטג ריות
  

 שמחושבים) אינדקסים( אם אתם משתמשים במשתנים :  להתלבטות אופייניתשי ו לב
פריטיםכמה  כמ וצע של בסול  ליקר  מסוג   או 1-5  אפ ר לרוב  התיי ס אל , 1-7 

למרות ש ם מורכב ם מ ריטים , המשתנים הללו כרציפים ולהשתמש במתאם פירסון
כמה אינדקס שמחושב מזא  כי . שכל אחד לחוד הוא בסולם אורדינלי והוא באופיו בדיד

א  הוא כולל יות  מ אינטרוולילרוב מתנהג כמשתנה  מרכיבים אורדינליים  פריטים 2   
ופיזור סביר של נבדקים ) ערכים(יש מ פר ר ות שמרכיבים את האינדקס בפריטים אם ו

  . או בחר  במתא  ספי מן...התייע ו  ם המרצה ,אם יש התל טו ות. ברמות השונות

  
חי ברי וע חישוב .2  ) ²χ ,Square-Chi(: קשר בין ז  מ פשר ל דוק א  ה מבחן, כאמור

לא  קובל להשתמש בו לבדיקת הקשר  ין . משתנים בדידים בעלי מספר קטן יחסית של ערכים
  .משתנים רציפים או בעלי מספר רב של ערכים בדידים

ב רק חבהמשך  מוסבר     . Descriptive ← Crosstabs :נבחר Analyze תחת, להרצת המבחן, 2' 
אך . Statisticsואז נלחץ על , רה ולטו  בציל וח נבחר במשתנים שיוכנסו לשוCrosstabsבתוך 

. להרצה OKכ "ואח Continue  ונלחץ Chi-Squareבתיבה שתופיע נסמן את הריבוע , כעת
תוצא ת מבחן ובהמשכונקבל פלט ובו צילווח בין המשתנים שבחרנו   Chi-Square. נסתכל בערך 

ובר ת המובהק ת שלו Pearson Chi-Squareשל  ערך , מו במבחני מובהקות אחריםכ). Sigתחת ( 
מר ה  ל חי0.05שווה או נמוך מ  , לכשעצמו, בריבו  מובהק-אך נזכור כי חי. בריבו  מובהק- 

קשר ) או ל  ק ים(זהו רק מבחן מובהקות האומר לנו האם קיים . הקשרסבי  מהו איננו מ
להסתכל גם בים חיי, מאפייני הקשר וכיוונואת  להביןכדי . בין שני משתנים בלוח) תלות(

-בטב ה הדובתאים ) counts(נבדוק את השכיחויות : בצילווח ולפרש את הנתונים הגולמיים
   .,כ בשו ה ובט ר"כל  ל הא וז ם  ל  ל תא מת ך  סהונסת, כיוונית

  

לב בפ ט להע ות שמת ת לט להמושי !שי ו לב מקובל שהש יחות ה צופה בתא כלשהו !  
)expected count (אך אם  צוין  יש תא . טנה מחמישה אנשיםל  תהי  ק)cell ( או י תר אחד
תצפיות5ב ם יש פח ת מ   . בריב ע מטעה-יש  עיה  תוצאו  המבח  ויתכן  ערך  חי,  

  
 -  אם רוצים לבדוק מתאם בין משתנים: )פירסון או ספירמן (חישו  מקד  מתאם. 3

המשתנים אשר  נבחר תחילה את ,שיפתחחלון ב. Correlate ← Bivariate :נבחר Analyze תחת
אפשר לבחור יותר משני (. Variablesנעביר לתיבה ביניהם אנו מעוניינים לבדוק את המתאם ו

לפי סוג , )'ספי מן וכו, פירסון (סוג ה תאםנבחר את , מתחת לחלון בחירת המשתנים). משתנים
בהם מ ובר המשתנים סטי ת ת ן ל ל אחד ניתן לבקש ממוצעים ובנוסף ). רציפים או בדידים( 

בחלון ונקבל פלט, OKבסוף הפעולה נלחץ . Optionsמהמשתנים אם נלחץ על   Output.  
  

מקובציםלא, רציפים בחישוב מתאמים יש להשתמש במשתנים -התראה    !  
הליך א ו ש( נשתמש במשתנים מקובצים לא,     כאשר בודקים קיום מתאם בין משתנים

היא מביאה לכך - לת הקיבוץ גורמת לנו לאבד מידעפעוכי ) 'י ירתם הוסבר בפרק ז  
שאנשים שהיו בעלי ערכים שונים זה מזה במשתנה הרציף מקבלים את אותו ערך בדיד 

לחשב מ אמים ישלכן ). ה המקו ץבמשתנ( או לב ע עי ודים  חרים כג ן חי וב ( 
    .רציפיםרק לגבי משתנים ) ממו עים א  ס יות תקן

י "ע(רק כאשר אנו רוצים לבדוק התפלגות משותפת ? ים המקוב יםנשתמש במשתנמתי      
קב צות של -או כאשר רוצים לבדוק ממוצעים של משתנה רציף כלשהו בתת) ביצוע  ילווח

בואשרמשתנה רציף  תתאנו יוצרים     .קבוצו  על יד  קיבוץ- 
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   .י מי עריטב לט יו יעו  גב  כל  תאם של שה פ:  בפלט מתאםהסטטיסטי הבנת המידע . א
תחליף לקרי ת חומר מהקו ס בסטט סטיקהאינוש, פורמלי- לה ן הס ר לא(   !). נא לעשות שיעורי בית.  

שכידו  יכו  להיו  ח ובי א  שליל  ובע  ערכים (תחילה יהיה רשום מקדם המתאם  •
עד 1-שונים בין  ליד המתא  עשוי ת להופי  כוכביו  שמספק ת התרא  ויזו לית ). 1+ 

מובהק  רמה  סוימת כאשר מתאם   ). המקרא מופיע  תחתית הטבלה( 

  של המת ם המס ים) .Sig(מתחת למק ם ה תאם ת יה ר ומה ר ת המו הקות  •

עליהם חושב המתאםNמספר הנבדקים מתחת לרמת המו הקות רשום  •   .  

בדמוצגתרמת מוב קות  במדעי החברה וההתנהגות מקובל ) .  P<.02 למשל (כ כהסתבר ת " 
, 0.05בע כים של  P, כלומר (0.05נמוכה מ /ם כמ בהק אם ההסתב ות שלו שו הלרא ת מתא

  )'וכו, 0.001, 0.01, 0.04

מחלק  ת  ירוש אשר להלן הסבר קצר וראשוני   :מקדם  מתאםבי ורתי של פירוש . ב
תחליף  קריא  חומר  הקורס אינוש, פורמלי-הס ר לאזהו (   .מקדם  מתאם ל לושה  לבים  
  !).נא לעשות שיעורי בית. בסטטיסטיקה

מה –אם הפ ט מצי ן  י המת ם מו הק : מובה ות מתאםמשמעות . 1 מה תו לו ? זה א מר 
ה וצאות ולכתו  בפרק כפי ש וסבר ל עלהכאשר  תאם הוא  ובהק  ?הדיוןאו /  לחוקר ,  
או לחילופין שהקשר בין המשתנים שונה ון כי יש קשר מובהק בין המשתנים מות  לטע
אלא כנראה מייצג קשר " מקרי" שהמתאם אינו כלומר מתאם  ובהק משמעו (.מאפס

חובה לזכור שמ בהקות מקדם , עם  את. ) קשר שהוא שונה מאפס– אמיתי בין המשתנים
מת ם גבו  יחס ת לא . תלויה בגודל המדגם, כמו ב דדים סטטי טיים א רים, מתאם

קבל במקרה בגלל מאפייני כי יתכן שהוא הת(יהי  מובה  אם ה קב  במדג  קטן 
גם מתאם נמוך יחסית יהיה מובהק אם חושב במדגם , מנגד). הנבדקים המועטים במדגם

זה שהמתאם נמצא , לפיכך). כי זה אומר שיש תופעה יציבה של קשר בין משתנים(גדול 
וכא  עוב ים לשל  הבא– מובהק אינו אומר שיש קשר חזק או משמעותי בין המשתנים   .  

כאשר חוקרים מנסים להבין את משמעות תוצאות : משמעו  מקד  המתאםל פיר ש ע ד ע. 2
מובהקות ו, ןכיוו, גודל: לכמה נושאים במקבילהם מתייח ים , בדיקת מתאם בין משתנים

רק פירוש  קד  המתא  לא  תייחס, כלומר. גודל  מדגםו, המתאם לרמת המו הקות  
. )יצג את כיוון וגודל הקשר בין המשתניםהמי(מקדם  מתאם של וכיוונו גודלו לאל  גם 

העובדה שמתאם מובהק אינה אומרת שיש בהכרח קשר חזק בין כי חובה  זכור , אולם
המדגםלמ ל אם. משתנים גדול מאוד   מתאם יכול ,)כמה מאות נבדקים(  מובהק להמצא   

חס ב מן בנוסף חשוב גם להתיי). בין א  ה א שלי י א  ח ובי(למרות שהוא חלש או בינוני 
לאפ רות ש קשר בין , במיוחד אם נמצא מתאם חלש או לא מובהק, פירוש המתאם

תמצא  מתאם לעתיםי  לזכו  ש, לסיום ).Uלמשל  יש  קומת (לינארי -המשתנים הוא לא  
וכיווושאינו מובהק אך בכל זאת גודל תומכ ם בהשער ת שלכםנו  לכך ע ויה ל יות .  

בפרק ) בזהירות ועם ההסתייגויות הנדרשות(להצ ג זאת  שתבחרוחשיבו  ויתכן ...) אולי(
הממצאיםמשמעותכ שר תתיי סו לדיון פ ק ה באו/והתוצאות   .  

  

בין משתנים אינו מייצג בהכרח קשר ) מובהק(מתאם יש לזכור כי , לסיום: קשר וסיב יות. 3  
יש להזהר באופן בו . בין משתנים אלוסיבתי התוצאו  ומפורשי  הממצאיתציגו  רצוי – ם   

אל  אם ,  משתנה אחרגורם לשינוי במשתנה אחר או משפיע עללא לטעון שמשתנה מסוים 
 למשל בה ייחס ,לטענה לגבי השפעה סיבתית) תיאורט  א  אמפירי(נוסף בסיס לכם יש כן 
השפעת כולל (שלילה ש  הסברי  ח ופיים , סדר הזמנים, המשתניםים וטבעם של אופיל

בקור  שיטו  מחקרשלמדתםכפי ', וכד, )ווכיםמשתנים מתערבים או מת  .  
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  בדיקת  שער ת לגבי הבדל ם בין  בוצות:  'פ ק י
  

עשויי  להיות בין קב צותהבדלים  .פרק זה עוס  בבדיק  הבדלי  בין קב צות  :רקע.  1  
  :  להלן תאור של כמה מצבים אופיינים בהם נעסוק בפרק זה– מכמה  וגים
  

קבוצותהבד ים  ין שתי. א נרצה לבדוק את הקשר בין , למשל :)תלוי-במשתנה הבלתי(  
רמת  כר לבי  מגדר  אמצעות בדיק  הה דל בי  השכר הממוצע  קבוצ  הגב ים  בין 

 .השכר הממוצע בקבוצת הנשים
  
  

 גברים  נשים
  

 : כאן יתכנו מספר מצבים: הבדלים בין  לו  או  ותר קבוצות. ב
  

בו יש  לוש  ו  ותר  בו ותבלת  תלו  אחד משתנהל מתייחסת כאשר ה שערה . 1ב  :    
כאשר המשתנה גיל , נרצה לבדוק את הקשר בין גיל לבין הנכונות לאמץ חידושים, למשל

נבדוק את ההבדלים בין , בפועל). בוגרים  קשישים, צעירים(מחול  לשלו  רמות 
  . גילהרמות שלוש אנשים הנכללים בכל אחת מלא ץ חידוש ם של הממוצעת הנכונות 

 
  
  
  
  

בוגרים    קשישים  צעירים                   
  
 :תלויים- משתנים בלתילכמה  מתייחסתכאשר ה שערה . 2ב
-שני משתנים בלתי( יםעובדשל תק ווה ומגדרהנרצה לבדוק את הקשר בין , ללמש
תלויים -הבלתימשתנים הל ל א ד מ. )משתנה תלוי (מסוגל ת עצמיתלבין ) תלויים
שתמוגדרות  ארבענוצרות , כך). ותיק/חדש(ותק ה ובד , )אשה/גבר (מגדר: י רמ ת 
מבחינת מסוגלות נרצה לבדוק את ההבדלים , בפועל .כמוצ  בתרשי  למטה, קבוצות
  .גברים  תיקים, גברים חדשים, קותנשים ותי, נשים חדשות:  עצמית ב ן ה בוצות

ותיקים  צעירים                                               
  
  

  נשים                    
  
 
    גברים                      

  
  
עב ר כ  ס ג של  .פרק זה  סביר כי ד לבדו  את ההבדלים בי  קבוצ ת מה וגים  הו כרו
יודגש כ  ה סברים ( .קיימת ש טה סטט סטית מ עדפת לבד קת ה בדלים, הבדל ב ן ק וצות
לאבפ ק הם תחליף לחזרה על ח מר מקורס בסטטיואינם יםפורמלי-  מומלץ לעיין . סטיקה 

נוסף שיסייע מתאים או להתייעץ עם מורה הסמינר כדי לאתר מידע סטטיסטיקה בספר 
    ).בפירוש הפלטים והבנת הממצאים שלכם

  
  
לבד קת השע ות תלתנוספתדרך : תזכורת  גבי  גרסיות משתניות היא הרצת רגרסיה - 
)regression (תלויים -בה בודקים את המידה בה שני המשתנים הבלתי) למשל בה ערה שמ וארת
חל כם  מד על ). מסוגל ת עצמית: למשל(מנבאים את המשתנה התלוי ) ותק, מגדר: 3' בס יף מס

 אולם הניסיון מראה כי למרות שהרבה -רגרסיה  יודע לה ין אי  לפר  פל ים הק ורים  רגרסיה 
אנחנו נתמקד בפרק , כןל. קשה להם להסביר את משמעות הממ אים, תלמידי  ל דו ע  רגרסיה

  ). ANOVA- וFשנקרא גם מבחן ( וניתוח שונות tזה רק במבחני 

  ממוצע   ממוצע     
שכר שכר        

  ממוצע        מוצע        ממוצע
  נכונות       נכונות        נכונות

  לאמץ         לאמץ         לאמץ

  ממוצע            ממוצע
  מסוגלות         מסוגלות
  יתעצמ              עצמ
  
  
  ממוצע            ממוצע

  מסוגלות         מסוגלות 
 עצמית            עצמית 
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למדגמי  בלת  תלוייםtמבחן : הבדלים בין שתי קבוצותבדיקת .  2    

בין הבדללהרבה שאל ת מח ר מתי חסות  :רקע. א קבוצות בממוצעים של משתנה שתי  
חוקרי  רוציםלמשל .כלשהו או  רי ים לב וק את  הב  ין ב לי א  ב, בין גברים לנשיםדלים  

 אפשר ל שתמש, )בלבד(אם מתעניינים בהבדל בין שתי קבוצות . ניהולי-תפקיד ניהולי ולא
כאשר -לא צר ך לב בל " תלויים-בלתי"המונח (. תלויים-למדג ים בלתי test-t פרוצדורתב  
 היא שיש לנו הנחת המוצא, בין ממוצע של גברים ונשים במשתנה כלשהו, למשל, משווים
כנלקחים משתי אל שני המדגמים נתייחס . נפרד של נשים" מדגם"נפרד של גברים ו" מדגם"

כלומר - לא תלויות אחת בשניה, אוכלוסיות שונות סטיית תקן שונה , בעלות ממוצע שונה 
  .)שונה) variance(ולפיכך שונות 

  

   test-t ?  test ←Compare means ←Analyze -Independent samples tפרוצדורת כיצד נפעיל . ב

שא  הממוצ  בו (נכניס את המשתנה התלוי ) Test variable(לתיבה העליונה :  בחירת משתנים. 1
נכניס את שמו של ) Grouping variable(לתיבה התחתונה ). אנו רוצים להשוות בשתי הקבוצות

  . תלוי-המשתנה הבלתי

. המבחן  שוו  בי  שתי  בוצות. תלוי-משתנה הבלתינגדיר את רמות ה וDefine groupsנלחץ . 2
ומ ו הע ך של Group 1נרשום בשתי התיבות מהו הערך של   Group 2  .אם רו ים , לדוגמה

" 1"נכתוב , נשים = 2, גברים  = 1, יש שני ערכים GENDERלהשוות גברים לנשים ובמשתנה 
  .  2בקבוצה " 2"- ו1בקבוצה 

  

להרצתנדרשתערה טכנית לגבי ההכנה הה  פרוצדורת    test-t: תלוי -צריך שהמשתנה הבלתי
-משתנה הבלתיבאם . יםלרו  שתי, ויכלול מס ר ק ן של קבוצות) לא ר יף(יהיה בדיד 

רמות  שכלה3קיבצתם את הנבדקים לפי אם למשל  (קבוצותתלוי יש יותר  פרוצדורת , ) 
מאפשר  לכ  לבחור tמבחן  :  ממוצעי המשתנה התלוירמות שביניהן נשווה אתהאת  תי  

לעומת 1תוכלו לבחור להשוות אנשים שיש להם ערך   Groupsבתיבת  לעומת 2או , 2   3 ,
ר ו פ ק ז–תחילה לבצע הקבצה יש , אם המשתנה הבלתי תלוי הוא רציף, אולם. 'וכד  '.  

  
תקן בשת  הקב צות טיותפר צדורה מ יגה ת ילה מ וצעים וסה: פירוש ה וצאות. ג בלנו כמו שקי( 

ההבדלמובהקותורק אז מציגה נתונים לגבי  ,)split fileאחרי  Descriptiveכשהפעלנו  ראו ב משך ( . 
למדגמי  בלת  תלוייםtדוגמ  ל לט ש  מבחן   .(  

למי  שתי  קבוצו  ממוצע  בוה  ותר-תחילה נבחן תמיד :  ממוצעים.  1 והאם ההבדל ביניהם ,  
ההבדל בי  המ וצעיםסת ל עלנ? לההוא בכיוון ההשערה או בכיוון מנוגד  במונחי סטיות ,  

לעומת 3.50למשל ( הבדל קטן בממ צעים. תקן למשל (עם סט ית תק  גד לה יח ית ) 3.60 
הבדל כזה אינו . יחסית לפי ור בכל קבוצה, מראה כי הממ צעים קרו ים מאוד) 0.8
הבד  גדו  בין ). אלא  ם המ גם גד ל  אוד(ודי בטוח שלא מ בהק סטטי טית , משמעותי

סטי ת תקן1מעל , למשל(הממוצעים    . יהי  משמע תי ולרוב מובהק גם במדג  קטן)  

רק אחרי שבדקנו מהו גודל וכיוון ההבדל בין : המובה ות הסטטיסטית של ההבדל. 2
באי ו מידה  הבד  בין  קבוצ ת הוא פורמאלינוכל לבדוק באופן , הממוצעי  בשת  הקבוצות  
  : בשני שלביםנפעל . מובהק

תחילה נתייחס ):   s test for equality of variances'Levene (בדיקת מבחן שוויון השונויות. א2
מבצע  די  קבוע SPSSאותו , לע בוד מ דים זה יש tבאיזו נוסחה חישובית של לעצמו    
 . המתאימות לשימוש במצבים שוניםtיש מס ר ואריאצי ת למ חן זא  כי , להשתמש
אם  תי הקבוצות שמושוות הן  עלכדי  דעתנדרש  "וויון השונויותמ חן ש"  שונותות  
דומה)פיזור( מספיק  כי  כל  צב–או שהן שונות בפיזור ,   התיאוריה  סטטיסטית ,  

  . שונהחישובית  בנוסחה להשתמש) SPSSאת (מחייבת 
תוצא ת מבחן לפני  מבחן שוויון השונויות מופיע ?מה בוד ים              t  והוא מב סס על מבחן  

F)  במקרה הזה  בדל בין  דדי פיזור–אשר מאפשר בדיקת מובהקות במצבים מגוונים.( 
: ואנו נבחר מי המתאימה, התוכנה מחשבת לנו מראש שתי תוצאות אפשריות, למעשה
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ואז נסתכל על , שוותזה אומר שמותר להניח שהשונויות  ) sig>.05 (לא מו הק  Fאם מ חן 
, )sig<.05 (מובהק Fאם מ חן . Equal variances assumed -שורה הראשונה  בtחן תו אות מב

ואז , )הפיזור בהם שונה (מובהק בין השונויות בשני המדגמיםזה א מר כי יש ה דל 
  . Equal variances not assumed - השניהבשורה   tתוצא ת מבחן על נסתכל 

תוצא ת מבחן על ב יס זו שור  להס כלאחרי שקבענו באי : tבדיק  תוצאו  מבחן . ב2  
 בעמודת  : לנושתי עמ דות חש בות. t -נוכל לבדוק את תוצאות מבחן ה, שוויון השונויות

“t” מופ ע ערך  t , ובעמודת"sig " המ בהקות שלt .א  ער  ה"sig " או נמוך מכך 0.05יהיה 
מובהק יש ה דל ם בין הממ צעיז  אומ  ש, )תלוי ברמת המובהקות בה אנו מעוניינים(  
מספי  גבוה”t“ע ך הכי ( יחד ע  ד גות , דווחו ב רק ה וצאותת" sig" ו”t“ערכי את . ) 

, אך תמיד הכרח  גם  דווח א  הממוצעי  ו טיות  תק  בשתי הקבו ות – )df(החופש 
   .כי רק כ  אפ ר למע ה  הבין  ה  ופיו  ל ההב ל בי  ה בו ות, ואת  גודל  להם

  

  : והבנת משמעות הממצאים t מבחן פלטלגבי  ירוש ספות נו הערות. 3

מבחןבגלל נוסחת •   t  , ערךt תלוי איזה ממוצע גבוה יותר, יכול  הי ת שלי י או  יובי .
גבוה יותר1' כא ר ממו ע קב   ,t גדול יותר2' כא ר ממו ע קב; יהיה  יובי   ,t  יהיה
או 1היו  והבח רה א זו קבוצ  היא . שלילי היא שרי2  רו ית ות וי  רק בא פן בו  

מה  חשוב  וא . אינו חשוב לכשעצמו) שלילי או חיובי  (tהס מן של , קודדו הנתונים
   ).ללא קשר ל ימן שלו(מו הק או לא  tוהאם , רזהו  הקב צה בה  ממ צע גבו  יות

-ול  חד) מחמי ים יותר(צדדיים -מבחני המובהקות מבוצעים כדויש לזכור כי  •
  .ניתן לשנות את צורת הבדיקה בתוך התפריט, ושא חשוב לכםאם הנ .צדדיים

אינו מבטיח כי תבחרו בעיבוד זה יש לזכ ר כי ביצ ע הפעול ת המת אר ת במד יך  •
יש להפ יל  יקול  עת וחש בה תמיד . הנכון או תפרשו את תוצאותיו בצורה נכונה

עם מ רה ולהתייעץ , לחזור על ח מר הלי וד מהק רס ב טט סטיקה, ביקורתית
  . או מנחה המחקר בהתאם לנדרשהסמינר

  

פל  של דוגמה  פירוש. ד  test-t:  
 t-testפרוצדורת , כאמור. SPSS ב t-test להלן הסב ים קצר ם לסיו  בפיר ש פלט של פרו דורת
)independent samples( מאפשרת להעריך אם ההבדל בין ממוצעי שתי קבוצות במשתנה תלוי 
ונשים ) 1' קב(דוגמה כאן מתי חסת ל לושה ש בים בהש ואת גברים ה. כלשהו הוא מובהק
אך  כל , שימו לב כי כא  ש י הקבוצ ת ה  לא בא תו גודל".  Efficacy"במשתנה התלוי ) 2' קב(

לכן , אחת הקבוצות קטנה מדי, אך לע ים. זאת שתיהן בגודל סביר להערכת ההבדלים ביניהן
בכל ק וצה רצוי תמיד לשים לב למספר הנבדקים  )N)  .( הפלט עצמו–הערה בעמ ד הבא   

  ). מה שמ צג ה א ה לק הח וב. SPSSבתוכנת ) bug(ם בצ  ימי  וגול  בגל  פג" חתוך"
      

  
  
  

T-Test 
 
 
 

Group Statistics

113 6.3319 .6343 5.967E-02
253 6.3834 .5818 3.658E-02

GENDER
1
2

EFFICACY
N Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

 
 

בידק  כאן  מי משתי הקבו ות  מוצ  גבוה : 1שלב 
וה ם ההבד  בין ה בוצ ת הוא ב יוו  המשו ר או , יותר

התייח ו לגו ל הה דל בי ס לגו ל סטיות . בכיוון מנוגד
גדול ) נשים (2 'ממ צע קב, במקרה הנוכחי(  .התקן
אך הה דל ש לי יח ית – 1' במ צת מהממוצע של קב  

  ).3והוא הבסיס לממצא בשלב (לגוד  סטיו  התקן 
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נוכל לבדוק באופן ,  שבדקנו מהו גודל וכיוון ההבדל בין הממוצעים בשתי הקבוצותאחרירק : תזכורת
למטה3 - ו2ועל כך בש בים ,  שנמצא בין הקבוצות הוא מובהקפורמל  באי ו מיד  ההבדל  . 

Independent Samples Test

1.725 .190 -.761 364 .447 -5.154E-02 6.771E-02

-.736 199.491 .462 -5.154E-02 6.999E-02

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

EFFICACY
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference

t-test for Equality of Means

 
  

  

  

  

  

  

  

  )ANOVA(ניתוחי שונות : הבדלים בין  לו  או  ותר קבוצותבדיקת . 3

בדיקת ההבדל ם בין  לוש  בוצ ת ומעלה דורשת ', כ י ש ואר בק רה בת ילת פ ק י
באמצעות ערכתהנ(בלבד שיטת ניתוח שונה מאשר בדיקת ההבדלים בין שתי קבוצות   t-

test .(מבחן  גםנקראת ו, "ניתוח שונות"הינה ה ה וצגת כ ן שיטהF  אוANOVA .  

   : ניתוח שונותם  סיסיים  לשני סוגיבפרק זה נתייחס ל

 )one-way analysis of variance ( כיווני-חד ]Fמבחן [ניתוח שונות . א
  )two-way analysis of variance (כיווני -דו] Fמבחן [ ניתוח שונות . ב

    
 

אם !אל תחששו לנסות דברים חדשים,  אם אינכם מכירים מבחנים מתקדמים כאלו: הערה  
מספר מבחני לבצע תוכלו , Fמבחן את אך לא ) המוס ר בסע ף קודם( tמבחן את אתם מכ רים 

t-testעל זו ות של תת ון למ ל להשו ת את ממ צע השח קה של בע י שביע ת רצ (קבוצות- 
שימוש חש ב לצי ן כי "). גבוהה"בינונית ו"ובנפרד להשוות את הקבוצות " בינונית"ו" נמוכה"

באופן  זה לא מו לץ  ספרותtבמספר מבחני  את הס כוי ל עות בה קה מגדילכי  וא ,    
כל , !)התייע ו  ם המורה (בסמינר מחקר לימודי הדבר עשוי להיות קביל, אולם. סטטיסטית

אותה  וכלו מפורש ם ב היר ת ה אויה ו תם מ דעים ל ך שיש ד ך עדיפהזמן שהממ אים   
גם אם אינה אלגנטית (עדיף שתשתמשו בטכניקה המוכרת לכם . ללמוד בקורס מתקדם

   .אינכם מבינים לעומקמאשר בטכניקה מתקדמת ש, )מבחינה סטטיסטית

לחילופין והת יעצו  ם  מורה כדי ,תוכלו לנסות להריץ מבחני שונות לפי ההסבר בהמשך,        
  .לוודא כי אתם מפרשים נכון את התוצאות

לאחר ב יקת ת צאות : 3שלב 
נבדוק את , מבחן שוויון השונויות

ההב ל בין . tתוצא ת מבחן 
 tהממ צע ם יחשב כמוב ק אם ערך 

 נדע זאת אם ערך -מספי  גבוה 
מר ת המובהק ת בה  נמוך" sig"ה

, כאן). sig<.05למשל (אנו מעוניינים 
ולא , )1 - 0בין  (הוא נמוך  tערך 

  ).(sig>.05 447.מוב ק  י הוא 

שלב מקדים זה מאפשר לנו להחליט איזו : 2שלב 
 Fאם  .  היא הנכונה לשימושtנוסחה חישובית של 

זה א מר , כמו במקרה הנוכחי, )sig>.05(לא מו הק 
ואז נסתכל על , שוותיח שהשונויות  שמותר להנ

אם . Equal variances assumed -השורה הראשונה 
היה מ בהק Fמבחן   )sig<.05( , זה היה  ומר כי

השונויות בשני המדגמים שונות באופן מובהק ואז 
היה במצ  כזה; tצריך נוסחה חישובית שונה של    

 .צריך להסתכל בשורה השניה
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  )Way ANOVA-One( כיווני -חד ניתוח שונות. א
-לבחון איזו השפעה יש למשתנה בלתיכיווני כאשר נרצה -נשתמש בניתוח שונות חד :רקע. 1

להשומאפשר לנוניתוח השונות .  משתנה תלויעל ,שלוש  בוצות  מעלהשבו תלו  אחד  ות  
הללולבחון א  ה בדלים בי  המ וצעים ש  ה בוצותו   . 

  

חוקר רוצ  לב ון א  ה שר בי  גיל לבין :  )נשתמש בדוגמה זו במהלך כל הפרק (דוגמה
  גילשלוש ה בצות ה ם יש ה דל  ין ע בד ם ב: אשא ת המח ר הי. שביעות רצון בעבודה
   ? רצון ב בודהשביעות מבחינת  )"בוגרים"ו" גיל ביניים", "צעירים("

שי ו לב כ  ב וג ה זו אך לא  שת ש בו  צו תו , גיל בשנים,  משתנה רציףמודדחוקר ה,      
  .לשל ש קבוצ ת גיל) של הנבדקיםכלומר ( הקבצה של המשתנה צריך לבצעאלא , הרציפה
  

לגבי ה ורך ב קבצההערה טכנית תלויים -אחד המשתנים הבלתי, יתכן ובמחקר שלכם:  
או יות  קבו ות 3אלא משתנה בדיד עם , אינו רציף כמו בדוגמהשלכ  הוא  מצב כגון ( 

של  סעיף  בא1 נדרשת פעולת ההקבצה המוסברת בשלב לא , במצ  כזה). משפחתי  .  
  
  ?כיווני- כיצד נפעיל פרוצדורת ניתוח שונות חד. 2

  :השונותולאחר מכן הרצה של ניתוח , הקבצת המשתנים הרציפים: נעבוד בשני שלבים      
  

, למש  גיל(אם שאלת המחקר מתייחסת למשתנה רציף  :רציפיםמשתנים הקבצת : 1שלב 
בצע ל יכםעל, )או כל אינדקס שמחושב כממוצע של מספר פריטים בסולם מדידה כלשהו, ותק

  ).גבוה, בינוני, נמוךלמשל (כמה  מות  לאת הנבדקיםלחלק כדי , הקבצה במשתנה זה
ב רק זזהרציפים מוסבר במדריך ביצוע הקבצה של משתנים     ! עיינו שם כעת– ' 

עבר ה בצה " גיל"המשתנה  ,בדיק  פלט הת לגו  הגיל על ב יס ,בהמשךבדוגמא        
)recode ( לשלו  רמות)41בוגרים =3  , 25-40גיל ביניים =2  , 24צע רים עד =1(+ .  

  

  :כיווני-חדהרצת ניתוח שונות :  2שלב 
   One-Way ANOVA ←Compare meansלח  על    נAnalyzeבתפריט 

שתופיעתיבת הד אלוגב את הצ דים הב יםבצעי  ל,    : 
למשבצת העליונה ולהעביר המשתנה התלוי בח ר ברש מה משמ ל את ל   •

)Dependent List .( 
 ). Factor(תלוי למשבצת התחתונה -העביר את המשתנה הבלתיבח ר ולל   •
ולסמן Optionsלל וץ על    •  Descriptive  ממו עים וס יות תקן טבלת כדי  קבל

מסוגלים לפ ש את התוצאותשתהיוכדי  הכרחיהדבר   – בפלט  ! 
להרצהContinueללחוץ    •  . התוצאות יופיעו בחלון הפלט הנפרד. 

  
  .יש ל בוד בשלו ה שלב ם המוס רים ל לן, כדי  פר  את  פלט : פירוש ה וצאות. 3
  

שנוצרה לגבי שאלת , להל  דוגמ  לטבל  כזו. הסתכלות  טבלת  ממוצעים: 1שלב 
בט לה זו . עבר  קבצה  שלוש  מות" גיל"משתנה ל על  בה ההמחקר  דוגמא 

וגדלי ה בוצות ,)הפיזור(על ס יות ה קן , נסתכל על הממוצעים של שלושת הקבוצות  
  . )?ש מספיק נבדקים בכל קבוצה כדי שהממצאים לגביה יהיו אמיניםשי לוודא(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ? מה נחפש בטבלה 
ע לאיזו קב צה יש את הממוצ
  ? הנמוך ביותר? הגבוה ביותר
האם ש יעות ה צון : בדוגמה   (
  ? הממו עת עו ה כ ל שה יל עולה
   -שימו לב  סדר  ממ צעים

   !)Uתקבלת עקומת מכאן 
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   : כיווני-בדיקת טבלת התוצאות של ניתוח שונות חד: 2שלב 
הוא מ בהקFנבדוק האם ערך  אם  ."sig"ועמודת ”F“ עמודת  :שתי עמ דותבעזרת ,  

זה , )תלוי ברמת המובהקות בה אנו מעוניינים( או נמוך מכך 0.05 הוא" sig"ע ך ה
מובהק של ה בו ות יש ה דל בין הממו עים אומר לנו ש מספי  גבוה”F“ע ך הכי (   ( .

  ).dfיחד ע  דרגו  ה ופש , דווח בפ ק הת צאותנ" sig" ו”F“ערכי את (
בדוגמ  שלהלן בעבודהשביע ת רצון"המשתנה התלוי הוא  ,     שמו  שום  ראש ("  
ניתן לראות בטבלה . למעלהכפי שה סבר  ,"גיל"המשתנה ת את ה פעובדקנו , )הטבלה

מובהקFשערך   ) sig כי משמע ת הדבר. )0.05 -מ נמוך בין עו דים מובהק יש ה דל  
   ."שביעות רצון בעבודה"מבחינת תפישת שלוש קבוצות הגיל ב

  
  

      

לבשימו  ..."נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות "רק לכתובלא ניתן , בדיווח  ממצאים:  
גםחובהאלא  רק כך – סטיות התקן בקבוצות השונותמ וצעים ול יי  ג  את ה    תוכלו 

 שמופיע דומה או שונה למה והאם מ  ש צאתם, מי  בוה  מיולהסביר להבין 
הכרחי .בהשערות את ה מוצעים וסטיות ה קן לבדוק  כל ב) של המשתנה התלוי( 
ח  מחקר  לכם  וכל  הבין  ה "קו א דוכ י ש, בדיווח  ממצאיםולהציגם קבוצות ה
  ).חל  ממדרי  זהן  א  ה– ראו דוגמאות לדיווח בהנחיות נפרדות(. מצאתם

  
  )2תלו  בתוצאו  שלב  (אך ל  ח בה, מומלץ - )Post Hoc(ניתוחי המשך : 3שלב 

מובהקFנמצא ערך אם גם  בשלב   אולי (. בין א ו קב צות קי ם ה בדל איננו יודעים  ,2 
 אולי כל קבוצה שונה או ?זהות זו לזו והשלישית שונה מהן במובהקבעצם שתי קב צות 

צריכים , כדי להבין מה בעצם קורה בתוך הנתונים). ?קבוצות האחרותבמ בהק מה
המשך ניתוחבצערוב ל פשוט  לא שש את שמטרתו אינה,   של הה דל קיומו   את זה ( 

ערך י"ע 2בשלב כבר ביססנו   Fמובהק אלא ,)  של הה דלמיקומולא ר את     .  
על כפ ור נלחץ: הוא  שוטניתוחי המשך ביצוע   Post Hoc…כא ר מפ עי ים את  

 Equalשל (מהרשימה העליונה ). Factorלמתחת (כיווני -פרוצדורת ניתוח שונות חד
Variances Assumed (המבחנים :שי ו לב. [יש ל חור  ת המ חן או ו  רצו ל צע 

. Iסוג ס כוי ל עות מוב, נבדלים זה מזה במספר ההשוואות שהם עורכים בין הקבוצות
  !]ר על החומ  שלמד ם בקור  סטטי טי היש ל זו, הבנת נושא זה לעומקל
נוצרת  SPSSבפלט ). Bonferroni(בחרנו בניתוח מסוג בונפרוני , למטהבדוגמא   

  : בה ניתן לראות את ההבדלים בין הקבוצות, Multiple Comparisonsטבלה שנקראת 
  

במשתנה כל קב צה , בניתוח זה
מוש ות לכל ) Iעמודה  (תלוי-הבלתי

גודל ו, )Jודה עמ(קבוצ  אחרת 
ההבד  בין הממוצעים מוצ  בטור 

 .Sigיש להס כל בעמ דת . הראשון
   .כדי לב ון איז  השו אה מו הקת
המ יי סת ל צב בו יש , זובדוגמא    
, תלוי- קבוצות במשתנה הבלתי3
כי  ש הבד  מוב ק  ין רואים  

 . 1-2אך  א  ין , 2-3 ו 1-3קבוצות 
הי  זו 3כלומר למעשה קבוצה   

 שנמצא כללימ בהק ה הFו מת ל גה
למעלהראו( 2בשלב קודם   (!  
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  )Way ANOVA-Two ( כיווני-ני וח שו ות דו .ב
  

 תלויים-משתנים בלתיכמה חוקרים מעלים השערות המניחות קיום קשר בין , לעתים :רקע. 1
  : לדוגמה. )משתנה תלוי(לבין משתנה שלישי 

יהיו , ושהם ו יקים יותר ב בודה, ות בעב דהעובד ם  עלי ת ושה ג והה  ל משמע: "1השערה 
  ".עם שביעות רצון גבוהה יותר מעובדים עם משמעות וותק נמוכים

של בספק  שירות ו פיסת מ וגלות  צמית הלקוח ימצא קשר חיובי בין אמון ": 2השערה 
  " לספק ה ירותהלקוח נאמנות לבין , הלקוח

ל אחד נמדד על ידי סולם מדידה המבוסס על כ(כל המשתנים רציפים , שימ  לב שבהש רו  אלו
למשל אמון (תלויים -יתכל השערה מניחה כי לשני משתנים בל). כמה פ יטי  ירוג  סוג ל קרט
  ). 2בהשערה , למשל נאמנות(יש השפעה על משתנה רציף שלישי ) 2בהשערה , ומסוגלות

גיש  מק בלת הי  להש ?איך בודקים השערות כאלו מבחינה סטטיסטית , אולם. תמש ברגר יות 
איך  הריץ  ותםלרבים קשה להבין, תלמידים רבים אכן לומדים ניתוחי רגרסיהל רות ש או  יך ,  
 קשר בין שלושה משתנים לבדוק איךכאן  אני מעדיף להסביר, לכן. לפרש את משמעות הת צאות

להצגה קלה ו) ידמנקודת הראות של התלמ(פשוטה להבנה ך  ו דר. כיווני-ניתוח שונות דועל  די 
   .ונשענת על ההסברים שניתנו בפרקים קודמים במדריך זה, )ח המח ר"בדו(והסבר 

) grouping, categorization(בצע ה בצה י  צור  ל: כיווני-יצוע ניתוח שונות דולבשלב מ דים 
רמות שלנו לשתי) הרציפים(תלויים -של המשתנים הבלתי או ש וש ר ות , )גבוה-למשל נמוך( 

ב רק זזהביצוע הקבצה של משתנים רציפים מוסבר במדריך . )גבוה-בינוני-וךנמ(    ! עיינו שם כעת– ' 
  

  
כללי הסבר  רמתהצ בה של א ך ה נרצה לבדוק  :כיווני- מה שאנו מחפשים בניתוח שונות דו- 
: בדוגמה(שני תלוי -במשתנה בלתי ו)ותק: בדוגמה(תלו  אחד -הנבדקים במשתנה בלתי] ציוני[
ש הם ב]ציונים רציפים [נתוניםע  המשפיעה  )ות בעב דהמשמע  ).שביע ת רצון( משתנה התלוי 
הבא2X2 למעלה נוכל לבדוק במודל 1את הש רה , למשל   :)שימו לב לה בר מתחת ( 
  

    ותק            
  כ"סה  גבוה  נמוך    

  משמעות  5  2      1      נמוכה 
  בעבודה

גבוהה        3     4  6  

    8  7  כ"סה  
  
 5-6בתאים , של הט לה" שוליים"נרצה לבחון קודם כל מה מה קורה ב, כיווני-יתוח שונות דובנ
  .  1-2-3-4בתאים , ובהמשך מה קורה בהצלבות של שני המשתנים, )בטורים (7-8וגם ) בשורות(

תלוי  חו  יש  שפעה -האם לכל משתנה בלתי נרצה לבדוק, תחילה :"אפקטים  יקריים"בדיקת 
במינוח . (תלוי השני-בלתיה להשפעה של המשתנה )או מ בר (ללא קשר, תלויעל המשתנה ה

ה ם יש  שפ ה ל:למשל . )main effect "אפקט  יקרי" זה ק וי, סטטיסטי על"משמעות בעבודה"    
לש לה זוכדי ל ת ת ובה? "שביע ת רצון" שביעות  ממוצעי בהם יו יעו,6-ו 5תאים את נבדוק ,  

כי קיבצנו את הנבדקים , יש שת  שו ות[" משמעות בעבודה"במשתנה  תהרמות  קיימובשתי רצון 
גבוההאו, נמוכהמשמעות לכאלו שתופסי  א  העבודה כבעלת  שני אם  ש הבד  מוב ק  ין . ] 

כלומר ציוני , על שב עות הר ון" משמעות בעבודה"י  אפקט עיקר  לנוכל לטעון כי , התאים
, באופ  דומה. ]בטורים[ "ותק"מע ר לרמ ת של , צוןמש עות בע וד  משפיעי  על שב עות הר

לבדוק  ת האפ ט  עיקרי נרצה האם : תשובה לשאלהכדי לתת , תלוי השני- המשתנה הבלתישל 
שתי ממוצעי הנבדקים בבהם יו יעו , 8- ו7את ת ים נבדוק ? יש ה פעה לו ק  ל שב עות ר ון

הבדל מוב ק בין תאים ינו מוצאיםהיאם ]. טור  תק  בוה, טור ותק נמוך[של  תק הרמות  , 8 ל7 
  .של משמ ות בעב דהמעבר  רמות , על שב עות הר וןמשפיע " ותק"היינו יכולים לטעון כי 

בין המשתנים ) interaction(נרצה לבדוק האם יש אינטראקציה , בהמשך :בדיקת אינטראקציות
באופן שמראה ,ם ז  מ השוני 1-2-3-4כלומר האם המ וצעים בא בעת התאים , תלויים-הבלתי  
של  תישילובשה רמות  לשהן   או מעלה) ותק  בוהל של מש עות גב הה ו(  מוריד  ת  ממוצע  
  .  )משמעות גבוהה אך ותק נמוך: למשל (בתא הז  באופ  חריג ביח  למה שקור  בתאי  הא רים
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Descriptive Statistics

Dependent Variable: Sviut

4.43 1.212 48
5.76 .987 43
5.06 1.290 91
4.14 1.013 99
5.53 .763 74
4.74 1.143 173
3.94 1.303 30
5.59 .892 61
5.04 1.297 91
4.19 1.128 177
5.60 .865 178
4.90 1.229 355

Mashma2
1=low
2=high
Total
1=low
2=high
Total
1=low
2=high
Total
1=low
2=high
Total

Vetek
1=1-6 mo.

2=7-36 mo.

3= 37+ months

Total

Mean
Std.

Deviation N

תלויים -בלתיההקבצת המשתנים : עבוד בשני שלביםנ  ?כיצד נפעיל ניתוח שונות דו כיווני. 2
  :ולאחר מכן הרצה של ניתוח השונות, )אם הדבר נדרש(

  

אותם קבץ נ, תלויים הם רציפים-אם המשתנים הבלתי: הקבצת המשתנים הרציפים :1שלב 
, נמוך: למשל(לרוב שתיי  ע  ארבע רמות , מספר קט  של רמותחדשי  בעלי יצור משתנים ונ

לה יץ אתנדרש כדידב  זה ). גבוה, בינוני העיבוד   ויו ר חש ב מכך–  את תוצאו יוכדי  פרש,     ! 
ב רק זזהביצוע הקבצה של משתנים רציפים מוסבר במדריך  רצוי תח לה לה יץ הת לגות  (. ' 

  . )ואז ל בו  א  הגבולו  ש  כל ק וצה, של כל משתנה רציף) frequency(פשוטה 
  

  ). way Analysis of Variance / ANOVA-2( כיווני-הרצת ניתוח שונות דו: 2שלב 
  .Univariate: ובתפריט שנפתח, General Linear Modelבחרו , Analyzeהיכנסו לתפריט 

את ה שר  לנבא ומטרתנו,  מודל המניח קשר לינארי בין משתניםנבחר לבדוק, כלומר(
 :בצעו  ת הפעול ת  באות, בתיבת הדיאלוג שנפתחה). משתנה תלוי בודדש הם ל
  " Dependent variable" :למעלהלחלון ) שביע ת רצון: למשל(שתנה התלוי הכניסו את המ. 1
   "Fixed factors" :לחלון) ותק, משמעות: למשל(תלויים -הכניסו את שני המשתנים הבלתי. 2

סטטיסטי ה תיאורית . Descriptive statisticsובקשו , Optionsלחצו  ל  פתור . 3
הדבר –) סטי ת תקן, ממוצעים(  כדי לראות את הממוצעים בתאים שנוצרו הכרחי 
  .בסיס להבנת התוצאותוכ

  . להרצה OKלחצו . 4

  .יש ל בוד בשלו ה שלב ם המוס רים ל לן, כדי  פר  את  פלט  :פירוש ה וצאות. 3

דוג ה לטב ה כזולמטה  שמאל  וצגת. הסתכלות  טבלת  ממוצעים: 1שלב  שנוצרה לגבי ,  
, )לפי מס ר ח דשי ו ק בע ודה(צה ל לוש ר ות עבר הקב" ותק"המשתנה  :1השערה 

= גבוה , מתחת ל מוצע= נמוך (עבר  קבצה לשתי  מות " משמעות בעבודהתפישת "והמשתנה 
אך .3X2בטבלה זו נסתכל על הממוצעים שנוצרים מההצלבה ). מעל למ וצע כשתנסו לקרוא את  
כי - בהקשה  הב ן מה  ורה ת או ש, הטבלה  SPSS  בז  אח  זההממצאיםכל מס ר את   !   

לה תיק את אני ממליץ לכםלכן       
הממוצעים לטבלה נפרדת שתיצרו לבד 

) 'וורד' ב באופן ידניעצמכםבנו אותה בת(
  . בהמשךוהיא  וצגת , ובה  ישה  אים

טבלה זו מאורגנת כמו הטבלה שהוצגה 
ושימוש , "בעמוד הקודם" רקע"בסעיף 

ירוש פמא ד ויפ ט את יסי ע לכם בה 
הע ירו אל ה בה חלה רק . הממצאים
כדי לה גים– את הממוצ ים שלושת ,  

" נמוכה"משמעות להערכים הרלוונטיים 
בחיציםסומנו) 'וכו, 4.14, 4.43(   .בטבלה  

שהוצג בעמוד הכלליכעת ח זרו ל סבר   
לגבי מה אנו מחפשים בניתוח , הקודם
יש האם : שאלו  צמכם. כיווני-דו

עיקר  לגבי אפקט שלנובנתונים   
הא  יש ? בשורות? המשתנה בטורים

   ?אינטראקציות

לטבלה עם המ וצעים בהתייחס. למשל  מצד  מאל 
לתוך ט לה ש צרתם  SPSSשנוצרה מהעברת נתונים בפלט (
אם אתם יכולים להגיע למסקנות לגבי ההבדל בין ה): לבד
כ בטור ם "סההשורת בי קו את  (?שתי הר ות של מש עות
כ "סה(בין של ש הרמ ת של ותק ? ")בוההג", "נמוכה"
שינוי בגודל היחסי (האם יש אינטראקציה , נוסף ב?)בשורות
  ?ותק+בשילובים שונים של משמעות, )של הממוצ ים
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Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Sviut

184.256a 5 36.851 36.735 .000
7355.697 1 7355.697 7332.481 .000

5.529 2 2.765 2.756 .065
161.463 1 161.463 160.954 .000

1.262 2 .631 .629 .534
350.105 349 1.003

9050.563 355
534.361 354

Source
Corrected Model
Intercept
Vetek
Mashma2
Vetek * Mashma2
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .345 (Adjusted R Squared = .335)a. 

  : בדיקת טבלת התוצאות של ניתוח שונות: 2שלב 
  .1שנוצרה לגבי השערה , להל  טבל  כזו
בדקנו את , כזכור

ההשפעות של שני 
תלויים -משתנים בלתי

, "משמעות"ו" ותק "–
אשר מאפייניהם כבר 

על , הוסבר  למעלה
המשתנה התלוי 

) Sviut" (שביע ת רצון"
שמו  שום  ראש אשר 

  . הטבלה
  
  

  
  

  : להל  הע ות ל בי כמ  מהם. ואינטראקציות, בטבלה נבדוק אפקטים עיקריים

ובטור–לא ג וה  Fנמצא ערך רו ים בט לה כי :  )Vetek(ותק השפעת  •   sig. רוא ם  י רמת  
ערך  רוב – 0.065 המו הקו  שלו היא  0.05רמת המו הקות הבס סית מדי אך  צת מעל ל 

כדאי  עת לע ין  טבלת . אליה מתייחסים הרבה מחקרים במדעי החברה וההתנהגות
שי ו לב ( אינו גבוה F והנתונים שם יבהירו לנו מדוע ערך ה– בעמוד הקודםהממוצעים 

הנתונים , בנוסף). ברמה הנמוכה והגבוהה, קל ב ן שתיים מקבוצ ת ה תמעש  הבדש ין ל
שימו לב  סדר  ממ צעים  (אריתילינגם מראים שההשפעה של ותק על שביעות רצון אינה 

 ).ותק ביהיהעלבהתמדה מנמוך לגבוה עם שביעות הרצון אינה עולה  - בשלושת השורות
משמעותהשפעת • בעבודה   ) Mashma2( : פקט  יקרי מ בה  על ש יעות  צון י  אלמשתנה

בר ש עמ ד זה בפלט Mashma2הס כלו ב ורה של ( רמת  מוב קות היא  תחת –   0.001 .
מצ ג בטבלא ת רק SPSSא  בגל  ש כתוב  טבלה ,  ספרות אחרי הנקודה העשרונית3 

הבדל ישאכן  -תו ך בממ א זה  בעמוד הקודםעיון בממ צעים .  ] 0.000שהמ בהקות היא   
  . ממוצעים בשני הטוריםב גדול די

ערך :)Vetek * Mashma2 (אינטראקציה •   F  לא מו הק, 1נמוך מבש רה זו. 
  

  :הרחבות לגבי פירוש הממצאים ולגבי הצגה וכתיבה: 3שלב 

תמיד צרי  ל תחיל מהס כלות ע  הממ צעים-פירוש הנתונים  .א ועל מספרי הנבדקים  ( 
להבי  מה מש עו  הממצכדי. )בכ  תא בה מוצ ים (אים בטבלת ניתוח השונות עצמה  

לבדוק חשוב תמיד , המוצג ביחס למשתנים הנכללים בבדיקהת המי ע ל רש או) Fערכי 
באילו תא ם המ וצעיםתחילה   . גבוהים יותר ובאילו נמוכים יותר 

ה רח  לשי  לב ל בכ  תאמספרי הנבדקים            כי אנו חייבים לדעת על כמה נבדקים ,  
 רצוי שלא יהיו הבדלים גדולים מאוד במספר הנבדקים .הפיזורס חישוב  ממוצע ומבוס

אם .רצוי יותר,  נבדקים5ו לפח ת ושב ל  א יהי, בתאים השונים מספר הנבדקים בתאים  
העיבוד  סטטיסטי עשוי ל יצר ת צאות משובשות  הפירוש , מסוי ים  וא  טן מאוד
  .צריך לה עשות בז ירות

את הממצ ים  :  בעבודה הסמינריוניתכתיבת ההסבר לגבי מה שנמצאם והצגת ה מצאי .ב
ורמות המ בהקות Fלגבי ערכי  , סטיו  התקן, מציגים י ד עם מידע לג י ה מוצעים 

בעמ ד הבאדוגמאראו  (כחלק  המלל, לעתים מש בים רק בטקסט. ומספרי הנבדקים  (, 
בטבלהFאו שמ לבים בי  הצג  ממ צעים וע כי    . במלל  לווהוהסבר ,  

בכל  קרה את המ דע  ! כמות  הם ל וך  טקסט SPSS מכניסים פלטים של לא,    
רק את בהן כו לים  –בונים באופן ידני החוקרים ב בלאות שרק מציגים   לנוהרלוונטי

הטבלה . ובמבנה שמסייע לנו להסביר לקורא העבודה מה מצאנו, הנתונים הנדרשים
אך ת יד –ה הבס סית ש וצגת ב חתית ה מוד הקו ם הרצויה היא במבנה דומה לדוגמ  
 . )N (סטיות תקן ומספרי נבדקים ,ממוצעים: נוסיף בכל תא שלושה מרכיבים
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דוגמה להצגה   

וכתיבה של תוצאות 
-ניתוח שונות דו

    . כיווני
ח "שימ  ל  כ  בדו  

יוצגו  תמידהמחקר 
: כמה מרכ בים

תחילה מה רצינו 
לבדו  ואי  הדבר 

, בד גמה זו(ק נבד
טקסט לפני ב
בהמשך , )הטבלה

יוצגו הנתונים בכל 
, ממוצעים(התאים 

מספרי , סטי ת תקן
אלו –נבדקים   

עים  אן  לוח מופי
אחרי  ן  וצגו . )2

תוצאות ניתוח 
 ,בד גמה זו(השונות 

בטקסט  מלווה 
 . )את הט לה

  

  
  
  

  מחשבו  לסיום

מדריך זה נכתב בעיקר כדי לסייע בהתלבטויות אופייניות לשלבים טיפוסיים בעיבוד בסיסי של 
מדריך אינו מנסה לכסות את כל סוגי העיבודים ה, לפיכך. נתונים האופייניים לסמינר מחקר

 או יוסיפו ניתוחים במדריךשתלמידים יבחרו ע בודים המתוארים אלא מניח , הקיימים
בהתאם למאפייני הנתונים ושאלות והשערות המחקר ) שאינם כלולים במדריך( מתקדמים
יש מ ום , יכךלפ .מרצהיי וץ מהוב, בחומר שלמד  בקור  לסטט סטיקה תוך הע רות, שלהם

  !נרחב לשיקול דעת והפעלת חשיבה יצירתית

לא רק במ גם במ ריך זההעיבודים המתוארים אדגיש ש ב את הח יב ת ש ביצוע , בין  שאר  
זה הכ חי.גם אם אין לכם השערות ספציפיות בנושא, המחקר  ולו אל  גם בתת  בוצות כדי    

יש ןקב צות בה-ומ פיעי  ג  בתוך תתלבדוק  ם מ צאים שקיימ ם במחקר כולו א ן  ציבים   
למשל  קרב  ברים  (לכם עניין או שידוע מהספרות כי הם עשויים להשפיע על ממצאי המחקר

, לעתים מגלים דפוסים מעניינים ובלתי צפויים בדרך זו .)'וכו, או אנשים בגילים שונים, ונשים
בנת המידה בה ממצאי ומ ייע לה,  לידע ולהבנהוהדבר מאפשר לה מיק את תרומת המחקר

  .המחקר שלכם ניתנים להכללה לאוכלוסיות נוספות

 .שלבי שמטרתו לפתח ולחזק הבנה ומיומנויות בתחומים רבים-תה יך רבהוא סמינר מחקר 
, אלא גם לפרש נכון את התוצאות, חשוב לא רק לבצע ע בודים ס טיסט ים מת ימים, לכן

כאשר  כתבו . ואת המסקנות הנובעות מהםולכתוב  צו ה תמצי ית וברו ה את  ממצאים 
מאורגנת , שאלו את עצמ ם אם הכתיבה של ם היא תמ יתית, את פרק  התוצאו  והד ון
בהירות כם לשפר את ת ייע לעל מה  כת תם הסתכלות  יקורתית . וברורה לקורא העבודה
ניסוח , וןהיעזרו בדוגמאות שמספק המרצה שלכם לגבי תכנ, בכל  קרה. ח המחק  שתפי ו"דו
  .ח של ם"ניסוחים שנראים לכם מתאימים לדוואמצו , מחקרו רגון  רקי  בודת ה

אנא העבירו הערות והצעות . אני מקווה כי מדריך זה יסייע לכם בעיבודים ובעבודת המחקר
  .כדי שא כל להמשיך ולעדכן את המ ריך>, iddo@research.haifa.ac.il <ל"בדואלשינויים 

   ר  דו  ל"ד                                                  
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  Word -ו צירת ט לאות ב, העתקת  תונים, טיפול  קבצים:  נספח
  

  :ביצוע שינויים בקובץ הנתונים. 1

תוכלו לשנות את שמות , לאחר קבלת הקובץ המאוחד ממורה הסמינר או יצירת קובץ צוותי
  .  שאינם נדרשיםאו לנפות משתנים, המשתנים בהתאם לצרכים שלכם

למ ל אם , )כלומר לה טין את המדגם( נבדקים )למחוק (ניתן במצבים מסוימים גם לנפות
אם , אולם.  אינם מתאימים למסגרת המחקר שלכםנבדקים בעלי מאפיינים מסוימים

ולדון , ומדוע, מה עש תם" תוצאות"ת טרכו להסביר בפרק ה, החל תם לע ות זאת
  .  או השלכותיהן על המסקנותמבחינת יכולת ההכללה מהמחקרשל פעולות כם במשמעויות 

  
    ?SPSSפלטי  ) מאחסנים(איך שו רים . 2

לשמור חיוני ח ה חקר ו א "את דו כדי ש וכלו ל כין, את הפל ים העיקר ים שיצ תם 
  :בחרו  אחת מהחל פות  באות. תצטרכ  להרי  שו  דברי  בהמשך

שו ר אות  בקו ץ עם  SPSS. של ח ון ה לט" save as"ניתן לבצע :  שמיר  כ  הפלט.  1
תוכלו לפתוח קובץ כזה בהזדמנות אחרת כדי להסתכל עליו שוב ולשלוף  spo.סיומת  

אולם תוכ ו לעש ת זאת מתוך -נתונים מתוכו   SPSS לא מתוך תוכנה אחרת, בלבד .  

למסמך   SPSSניתן להעתיק חלקים נבחרים של פלט  :  WORDהעתק  טקס  לתוך .  2
WORD  פקודותי "ה תקה ע, בחלו  הפלט) בחירה  השחרה(י סימ ן "עcopy   או   copy 
objects בSPSS , והדב ה בתוךWORD עם    paste  אוpaste special .העתקה , בדר  כלל

יעתיקו את החלק שסימנתם בחלון הפלט " paste"וה בקה עם  " copy objects"עם 
אך א שר להגד ל  להק ין כמו  ל אובי קט ג פיאשר לא ניתן לערוך" תמונה"כ   .
) RTFלרוב כ בלה ב ורמט (יעתיק את ה לט כטקסט " paste special"ש מוש ב

עשו ). וגם ל חוק מ וכו ח קים(שנראה פחות אלגנטי אך ניתן לערוך ולשכתב אותו 
. סיונות למצוא את הדרך הטובה ביותר כאשר אתם משלבים את הפקודות השונותינ
  ).  יתכן ויהיו הבדלים בהתאם למהדורות התוכנות שלכם(

  
  
  :בעבו ת מחקר SPSSשילו  פלטי על . 3

פלט  ולמי  ולל זא  כי , לתוך עבודת מחקר SPSSפלטי חל ים של אין לה תיק : לידיעתכם
מוצגים  טבלאות  סופיותלאמרכיבי  מיותר ם ופרטי  שלעולם   אם יש  תוך  בל ות !! 

הדרך הנכונה היא , ת המ קר של םומר שאתם מעוניינים לשלב בעבודח SPSS או פ טי
 ואליהן, אשר ערוכות בדיוק בצורה הרצויה לכםטבלאו  ריקות  Wordליצו  בתו  מסמך 

רצוי לרכז נתונים בעלי אופי דומה , אם ניתן. הקלידו את הערכים הרלוונטיים מתוך הפלט
לרכ  בטבל  אחת , למשל, קטנותת וחסכוניובתוך א תה טב ה במק ם לי ור ט לאות 
או , או מספ  מתא ים הקשו ים לכמ  השע ות, ממוצעים וסטיות תקן לגבי מספר משתנים

  .tתוצאות של כמה מבחני 
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