החוג לשירותי אנוש  -אוניברסיטת חיפה
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אובמ
מדריך זה מיועד לתלמידי סמינרים מ ידימל ו.א .בחוג לשירותי אנוש ,םידעצ ראתמו
םייסיסב בעיבוד נתונים שנאספו במסגרת סמינר הז ת וא .ההנחה ורח י םידימל ש איה
עיבודים המתוארים כאן או יוסיפו ניתוחים מתקדמים )שאינם כלולים ךירדמב( םאתהב
לתולאש םהלש קחמה ,תור עה ךות בהקיט יטטסל סרוקב ודמלש רמוח ,ויפל ץועיי
המהצרמ .המדריך משתמש בלשון זכר אך כל האמור בו מתייחס באותה מידה לגברים ונשים.
הךירדמ ללוכ עשרה פרקים המאורגנים לפי סדר העבודה הצפוי על קובץ נתונים טיפוסי.
הליחת ,וקדבת את תקינות הנתונים )א םיק פ'-ג'( ,ךשמהב ,ועצבת ידכ ם מידקמ ם דעצ
ו ץבו ה א דומ לתא רי הל מאפייני הנבדקים )ד םיק פ'-ה'( ,תבנו משתנים םימכסמ
)המבוססים על תשובות הנבדקים לפריטים השייכים לסולמות שונים( וא תייצרו משתנים
חדשים המבוססים על קיבוץ או שינוי ערכים במשתנים רציפים קיימים )ו םיק פ'-ז'( .ירחא
הכנה זו ,קודבל ולכות רק מה תו עשהו תו אש תא בדרכים מגוונות )ח םיק פ'-י'(.

םייר יע הד בע יבלש
קרפ

נושא
א וב מ
קריאת קובץ הנתונים
בדיקת הנתונים הגולמיים בקובץ
תיקון נתונים שגויים והגדרת ערכים חסרים
הכרת מאפייני הנבדקים וההתפלגויות במדגם
ניתוח פריטים

מ ע'
1
3
3
4
6
7

ו.
ז.

חישוב ציונים ממוצעים/םלוסב ימכסמ )אינדקסםי(
שינוי ערכי משתנים :ץוביק ,ןוויכ ךופיה ,דועו

ח.
ט.

תתב ם עצוממו תו וגלפתה ת ידב-תוצובק
בדיקת השערות לגבי קשר בין משתנים:
 .1תואלב ב ר ק תקידב )חווליצ( ןחבמו יח-עובירב
 .2תועצמ ב ר ק תקידב םימאתמ )ןוסריפ ,ןמריפס(

9
9
12
13
15
15

י.

תוצוב ןיב ם לדבה יבגל ת רעש תקידב:
 .1ןחבמ ) tבק ית ןיב ם לדב תק דבתוצו(
 .2ניתוחי שונות )ןיב ם לדבה ת ידב תוצ בק המכ(
נספח :טיפול בקבצים והעתקת נתונים לWord -

16
17
19
26

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

לכל פרק מבנה המוד :גצומ ליחת עקר לגבי הנושא/הלאש/מלידה םתיא וכרטצת דדומתהל
הז ב שב .סומ כ רחארב המ יוצר ב עצב תולו פ הזיא תוש ללעופ ב  .SPSSםויסב ,ניתנות
םיאצמ ה שורי ל תועצה ,תורוכזתו ב בל םהילא םישל אדכש םירבד יב לתכנון או פירוש.
רודהמל םאתומ ךירדמהה  17הלעמו לש  .SPSSןכתי יכ םימיו מ םיטרפ השדח הר דהמב
לש ר וי  SPSSיהיו שונים תצק רה ו אמןאכ ם מוש .הרגישו נוח לבצע ניסוי וטעייה – תוכנת
 SPSSאיה יד תיתודידי וניתן לחפש בתפרשמתש ה יכרצ י ל ת יורש א םיטי.
ןיא רוכמל ,קיתעהל ,םסרפל ,ץיפהל ,טנרטנ א תאב ג צהל א ןסחאל ,רח עדימ רגאמ וא ,ח וא הז ךמ מיהשל ךרד ונמ םיקל ,פדומתס
><iddo@research.haifa.ac.il
וא ורטקלאתינ ,רוש א אלל שרופמ רבחמ מ בתכב .תו ומש תוי כזה לכ © ד"ל וד ר 2016
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מע ' 2

תעכו ,המכ תועצה בושחתו...ירקח חווי ו םינו נ חותי יבגל:
 .1וצמא "חות שאר" השיגב לעיבוד נתונים :כנקודת מוצא ,יכ ן יצל ב שח םת מלש המ
עביס וקב רב הקיטסיטטס נתן לכם רק קלח ל םיל הו עקר מנתח קובץ נתונים אמיתי .אמנם
למדתם על פרוצדורות סטטיסטיות שונות ,אך על כל אחת בנפרד .תעכ תעמדו בפני אתגרים
םישדח :תויה ועיבוד נתונים אינו תהליך המתרחש לפי תפריט מוכתב מראש ,אלא "נתפר" יפל
םירק חה יכרצ ,וכרטצת קודבל תולאש תורע הו רקחמ תוידוחיי םכל ,תוטל ה לבקל "ךות
כדי תנועה" ,ליעפהלו הביש תרוצ שונה חלקית מזו המוכרת לכם .ןכל ,ךירדמה םכתא ילומ
ךרד  10פרקים המאורגנים לפי יבלש הדובעה דוביעב ייופצה נתונים ,ול יד בו כעייס םכל
בתוטלחה ב לופיט ותויגו ל ןווגמ טכנתוי בלש לכ תו ועה ,ללוכ ולאכ רבע ןתדמ אלש.
 .2נסו לבצע םידוביע מעניינים ,שומ ש ךות םייטסיט ס םיכילהב םיטושפ :הז ךי דמ
מבוסס על ההנחה שףידע יכ תלמיד בסמינר יבצע בדיקות סטטיסטיות שהוא מבין ויכול לפרש
ןהית אצ ת תא בטיה ,ןה םא םג תו כחותמ אל מבחינה סטטיסטית .רעצה ברמל ,םיתעל
בר םיד ביע לע דקת סרו ב ודמ רשא יד מלת תוב רק-משתניים כגון רגרסיה או ניתוח
שונות )ןחבמ  (Fמנסים ליישמם מבלי להבין אותם לעומק או לדעת איך לפרש את םהיתואצות,
ואז נמצאים במבוכה .ןכל ,םכל ירכומה םייטסיט ס םיכילהב דקמתהל ידע .אז םע ךאת,
הךירדמ מתוכנן לתמוך בכם ברגעי החלטה שונים ,ול ותש ךכ "לפרוש כנפיים" ,עצבל םידוביע
מעניינים וקודבל ןה תוטושפ תורעשה ןהו בר תו אש-משתניות מורכבות רתוי ,בו יש די לע
מושכל ויצירתי של עיבודים שונים ולש רזע י ילה שהמוסברים בתוך הפרקים השונים.
 .3ושמתשה ב"תשושיג יכילה" :חב ססו מ ךיר מהלקו על הגישה הטוענת שחלק מקדים
חשוב בניתוח נתונים הוא ביצוע תהליכי גישוש ) (exploratory data analysisחתפל ם רטמש
תחושה ראשונית לגבי "מה קורה בנתונים שלי" ולהכיר את התפלגויות המשתנים ,בלשכ
תוילמ ופ תוק דב עוצ בל םידקמ .חוי ב וארק ם רבסהה ת דד םי רפב םי צ' ,ו' ,ח'.
 .4ושמתשה בםיפרג :םיתעל יוצר להשתמש בניתוחים גרפיים כהלתר תההפלגויות במשתנים
שונים )לחכף עסב םיר זומש ושיג יכי התמ ק םדוק( ,או לבחינת אופי הרשקםי בין משתנים
שונים )האם הקשר הוא לינארי? רש וא  .(?Uבנוסף ,םיפרג ייסמםיא ממ יס פד גי הל םיע
מורכבים שקשה להבינם םהשכ תוסוחד ואלבטב )לשמל הוו מה ףרג רפסמב ם עצוממ
משתנים בהמכ תוצובק נבדקים( .יוצר םא הצ מה םע וצ ייתה ,ךיאו ,ודב ם פרג ג צהל"ח.
 .5נתחו מה קורה תתב-תוצובק :עצבל יוצר שמ ב יראותמה ידוביעה א יכ וכזל בושח
אל תו ובק ת ב םג לא ו וכ קח ה ם דמב קר .לשמל ,וי י י איה תו עשה ת א םא
הבדלים בין גברים ונשים במשתנה מסוים ,ברור כי הגיוני לבדוק את השפעת המיגדר גם ביחס
למשתנים הנבדקים בהשערות אחרות )גם אם אין לכם השערות ספציפיות בנושא( .ןכל ,לרחא
זיפו זכ מ יד מ םת שיחשרו וא םימאתמ ,וא םתצרה מבחנים סטטיסטיים )ןחבמ ןוגכ (t
ולוכ גדמב ,שיו כתי ולא ם כי המ לח לע ר זחל וםיאצמ ם קודבל שנמצאו םגדמב ולוכ
תת ותב םג םיעיפומו םי יצי כא-תוצובק .לעתים מגלים דפוסים מעניינים ובלתי צפויים
וז ך דב ,תא קי עהל ר פאמ רב הו ו םידובי התא ר של רקחמה תמורת להבנה ולעדי.
 .6יתרוק ב ןפו ב ובשיח םי צממה ת עמשמ לע ,ול בל ומ שחוויד/הביתכ יביטקפאת :סמינר
רקחמ אוה בר ךי הת-שלבי שמטרתו לפתח ולחזק הבנה ומיומנויות בתחומים רבים .אל ב שח
םי יאתמ םייטסיט ס םידוביע עצבל קר ,אלא גם לפרש נכון את התוצאות ,בותכלו הרוצב
הרורבו יתיצמת את הממצאים ואת המסקנות הנובעות מהם) .לכ ל ן רחאה קלחל ב ו יש
הז ירדמב רפ ,יבג ביחר רשא שוריפ םיטלפ או לגבי הזהירות הנדרשת בפירושם( .ולאש
םכמצע ןמ ה לכ םכל הביתכ םאה איה קיפסמ מאורגנת וברורה לקורא העבודה .ורזעיה
בתואמגוד שמספק המרצה שלכם לגבי תכנון ,ניסוח וארגון ה תד בע יק פרקחמ/הסמינרןוי.
םויסל ,אני מקווה םכ עייס ה ךירד יכ בהכנת רקחמה תדובע .אנא תובוג וחליש תועצהו
לשינויים אלי ,<iddo@research.haifa.ac.il> :ךיש הל לכ אש ידכ רפשלו ךי דמה תא.
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מע ' 3

א ק פ' :םינות ה ץב ק תאירק
 .1עקר :ברוב הסמינרים תלמידים מקבלים קובץ גדול שנוצר מאיחוד קבצים צוותיים וא
ממסד נתונים חיצוני .םיתעל ,םהלשמ יאמצ ץבוק ירצו רקחמ יתווצ .ץב ק םתלב ק םא
ממורה הסמינר ,לבק םירומ םתא מידע מובנה )"ספר נתונים"( לגבי מבנה הקובץ – רמולכ
ןייצ ה ךמסמ ןולאש טיר הזיאל מתייחס המשתנה בכל טור בקובץ ,םיכרע ת ראתמו
כ וא םיג רחכ םיר גו ה"רסח ךרע" ).(missing values
 .2פתיחת קובץ הנתונים :טיר ת ךרדData ← open ← file :
ןולח יפוי  .Open fileנוודא כי אנו נמצאים על הכונן ) (Driveהנכון ,אמגודל C :וא ,G
בהתאם לפרטי הקובץ שניתנו .נחפש את הספריה המתאימה ,ונלחץ על שם הקובץ הרצוי .לע
המסך יופיע גליון הנתונים ) .(Data editorבשורה העליונה רשומים שמות המשתנים) .רוטה
הראשון מסמן את המספר הסידורי של כל נבדק/המושר ) (case/recordץבוק ךותב(.

ב ק פ' :ץבוקב םיימלוג םינותנה תקידב
 .1עקר :לפני שנוכל להתחיל לבצע עיבודים סטטיסטיים ,עלינו לוודא ץבוקהש שלנו "נקי"
והנתונים תקינים  -חא קר"כ ניתן לבצע עיבודים נדרשים .חיוני לבדוק את תקינות הנתונים,
יכ נתונים איכותיים הם תנאב ט רקח ל יחר ה י! ךכיפל ,הז ק פב םא קו בל יא רב ומ
אל םיכ ע םימ יק-תקינים או לא-הגיוניים בקובץ .אבה רפב )ג ק פ'( ןקתל יא בסומ
םיכרע םייוגש) .םלוא רב סי םא הקידבב תו עב ןי םכל ץב קב יכ  -ניתן לדלג על פרק ג'(.
נתונים בעייתיים נוצרים בגלל טעויות של הנבדקים )ןול שה יול מב וגש( ימ לש תוי עט וא
שהקליד את הנתונים .האצותכ ,םימי קש ןכתי ץבוקב םיכרע "אל-תקינים" שברור ממבנה
ם י יוגש םה י כ ןולאש ה – ל ש מל וו ט המ ארמ ע ו י םי ו ג ס י ט רפב י ש פ אה ה ו שת ה ח
)לשמל  (1-5ןכלו יו ש או הז ח וטמ ג וח רפ מ לכ .בנוסף ,תיש כוא וא ומ םיכרע דלקוה
אל-הגיוניים םיטירפב "םיחותפ" ,לשמל הוכנס גיל או מספר שנות לימוד שחורג מריבס חווט.
 .2םי וע המ? ניתן לאתר ערכים בעייתיים בשתי דרכים )בורל םיבלשמ ןה תש תא:(....
)א( תצרה  DESCRIPTIVEלבדיקת מינימום/מקסימום בכל משתנה ,ו/וא )ב( תצרה
 FREQUENCIESלבדיקת התפלגות שכיחויות בכל משתנה .ךרד כ יב ל טרו מ רב ה להל.
)ךסמב ל תסהל  -סיפדה רתוימ!!(
א .בדיקת מינימום/םומיסקמ:
.DESCRIPTIVE ← DESCRIPTIVE STATISTICS ← ANALYZE .1
 .2סמנו את כל המשתנים הרצויים בתיבה השמאלית ולחצו ןי ימ ביתל ר בעהל חה לע.
)םלו תא מס ידכ ,וצחל/המיש ה וסל דע ןמס תא ו שי זאו ןו ארה ע קילק(.
 .3וצחל  SPSS .OKיציג בחלון הפלט מינימום/ןקת תיי סו צוממ כו םומ סקמ.
 .4וקדיב )ךסמב( כי המינימום/מקסימום בכל משתנה לא חורגים מהטווח המותר.
תוצאות חישוב מינימום/הטושפ ה בטב תוע פומ ם מיסקמ ,ךא איה תט פמ אל לכ תא
םייוגש םיכרעה )םו יס מה תא קר/המינימום  -ןיב ייו ש ם כרע ד ע שיש כתי
המקסימום למינימום בגלל טעויות הקלדה אחרות( .בלש קר ת משמ וזכ ה יד ןכל
רותיא ןושאר נתונים ייעבםיית .אם נמצא משתנה עם נתון יעביית ,נריץ בהמשך התפלגות
תויוחיכש ) (frequencyםיי ייעבה םיכ עה לכ םהמ תולגל ידכ ,ולכמה אנשים םה מייקםי.
ב .תויוח כש תקידב) :קיפסמ יכ ורכיז לכתסהל טל ה לע ךסמב  -סיפדה רתוימ!!(
FREQUENCIES ← DESCRIPTIVE STATISTICS ← ANALYZE .1
 .2מסנו את כל המשתנים הרצויים בתיבה השמאלית ולחצו על החץ) .לא את מספר הנבדק(
)םלו תא מס ידכ ,וצחל/המיש ה וסל דע ןמס תא ו שי זאו ןו ארה ע קילק(.
 .3וצחל  SPSS .OKיציג בחלון הפלט את כל הערכים הקיימים בכל משתנה ושכיחות כל אחד.
 .4חיכשה תוגלפתה תקידבתויו םתלביקש) :ואר רבסה ךשמה םיפיעסב 4א4/ד מע ב אבה( ...
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4א' :בדיקת בעיות תקינות במשתנים "םירוגס" :האם מופיעים ערכים שאינם תקפים?
נניח שהערכים הלגיטימיים במשתנה מסוים אמורים להיות בין  .1-5די ואר םא VALID
רחא ךרע )לשמל  6וא  (55אל ךרעש רמוא הז-ןיקת הוקלד לנבדק אחד או יותר ,ךא SPSS

הז בצ ןקתל רוצ יו י יטיגל ך עכ ילא חיית ןי דע )אבה לשב(.
4ב' :בדיקת בעיות לוגיות במשתנים "םיחותפ"  -אל יכרע םי יפומ אה-הגיוניים?
אם במשתנה יכול להיות טווח גדול של ערכים )ליג וגכ ,סמ' הדובע ישדוח ,וכו'( ,םתא
רומאםי מיטיג ה ם כרעה חווט ו מ עובקל םי/הגיוניים ,ואז לאתר משתנים בהם יש
ריבסה ךרעהמ הגירח .תויוחי שה ת יו לפתה תא ן עב םיקרוס .ןט ץבוק םא ,ניתן
ב םירו ה ךר אל ןי ב לכתס ל  .Data Editorבמקרים מסוימים ניתן גם להצליב
משתנים )ע"י  (CROSSTABSשאמור להיות ביניהם קיג ל רש )המג ד ואר (2
םיר הז ויה  -ייתכן כי נבדקים רשמו ערכים לא-צפויים שהם בכל זאת הגיוניים.
בנוסף ,זיכרו כי חריגות במשתנים פתוחים קורות כאשר מקלידים ערכים המתייחסים
ל"מספר שנים" ,ליג וגכ ,מספר שנות לימוד ,או שנות ותק בארגון או בתפקיד.
במחקרים שונים נקבעים כללי הקלדה שונים לערכים כאלו ,למשל כשנים בלבד ,םג וא
עם חלקי שנים ,םי דו רפס ל הבס םע וא .בהתאם לכך משתנה הטווח הלוגי של
המשתנה .סמ םיבס םא' םישדוח )לא שנים( ,דואמ ודג יר פאה ווטה.
אמגוד  :1םתדלקה ה א"ןוג אב קתו" של נבדק כשבר עשרוני )לשמל " "6.5ןומיסל
שש וחצי שנות עבודה ,טל וה ךכ םא( םישדו ל תא בס ל םוקמב .תולגל ולכות
תוי חי שה וגלפת ב םיר בס אל םיכ ע רותיא די לע תאז.
אמגוד  :2יש סתירה בין משתנים עם קשר לוגי .לשמל ,אם מופיע במשתנה "קתוו
דיקפתב" מספר גדול יותר מהמשתנה "ןוגר ב קתוו") .חבמינתו של הנבדק ,ןכתי
םדוק ןוג אב די פתה תואב בעש ךכ לע בשח אוהו .אך אנו רצינו לדעת וותק
בתפקיד בארגון הנוכחי ,כלומר מבחינתנו הנבדק פירש לא נכון את השאלה(.

ג ק פ' :םירסח םיכרע רדגהו ייוגש ינותנ ןוקית
 .1עקר :שי שני הליכים מקובלים וגש םי רעב לו יטלםיי ץבוקב ,הטמל םיר סומה ,וב חא
םידילקמ יוגשה ךרעה םוקמב את הנתונים האמיתיים והנכונים שצריכים להופיע ,ושני בו
ל ם עידומ ם א SPSS-םייוגש םהש םי יוסמ םי רעמ םלעתהל.
 .2םי וע המ? לש ר את ן הל שני ההליכים המקובלים םייוגש םיכרעב לופיטל.
ךילה  - 1הקלדת הערך הנכון :ירוק ה ןול שה תא רתאל םכ לכיב םא הז ךיל ב ורחב
של הנבדק ולגלות מהו הערך הנכון שהיה צריך להיות מוקלד ,ואם הקובץ קטן וקל לניווט.
לעופב ,אחרי שבדקתם לפי הפרק הקודם מינימום-ו םומיס מ/תו וחיכש וא ,םיע וי םתא
םיר סמ ה יא תעכ )םיכרע( ץבוקב יעיפומ ייוגש מ יב לשתנה מסוים.
 .1הכנסו ל  Data editorוטב ולכ סהור של המשתנה הבעייתי  -שי הר ש וזי ב וא ימ
יוג ךרע )לעתים יהיו כמה נבדקים שלהם ערכים שגויים – ןו ארב ו צעת לא.(...
 .2המ וק יב "מספר הנבדק" הרוש תוא בגלש )מספר הנבדק לרוב יופיע בטור
ןושארה ,תחת משתנה הההזמ ה אירוק ה ןול שה לע םוש ה רפסמ.
 .3ירוק ה ולאשה א ושפח ,ו וב יפ מה י ימאה ך עה המ קד בודילקה ךר ה תא
הנכון הזה ב ם אתמה א ב ,Data editor -יוגשה ךרעה םוקמב.
 .4ועצב .Save
ךילה  – 2שינוי רדגוי ךרעב תפלחה ירוקמ ץבוקב ייוג םיכרע "רסח" :םא םג
םתעציב תוקידב םתרתיא את קיומם של נתונים שגויים ,םיתעל תובורק אל ניתן או
יו ר אל לתקן נתונים שגויים כאלו .הרואכל ,ניתן למחוק כל ערך שגוי .םלוא ,וז הל עפ
לובלב עדימ וביא תמרוג  -אם מוחקים נתונים )םיקיר יאת ירצוי( ,לוכי ל קוחה
םירק ןיב ן חבה רתוי בהם הנבדק דילג או לא ענה כלל על שאלות )קיר תה כלו( ,ןיבל

מע ' 4
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מע ' 5

מקרים בהם נבדקים ענו על השאלון אך רשמו ערכים חריגים )שנמחקו( ,תויו ט ןיבל
םירקו ה ש הדלקה )שנמחקו( .בנוסף ,תובור םיתעל תיקונים בקובץ אינם אפשריים או
םכל ןיא וא ואמ וד ץבוק םא שמל דמ םיכ וסמ גישה לשאלונים המקוריים.
ולאכ ם בצמב ,ל עיד הל םכי ע SPSSםימיוס םיכרע םלעתהל םיי גש םהש .םאתהב
למצב ולהנחיות שתקבלו מהמורה ,תוכלו לבחור באחד או שני הצעדים הבאים:
א .ךרע ת לקה )רפסמ( כ רדג יש דחו מ"רסח ךרע" ) :(missing valueרבכ ךילהתב
הכנת השאלונים להקלדה ניתן לקבוע יוג ךרע כ םוקמ דלקו ש חוי ךרע/גירח
)לשמל אם נבדק גליד לע טירפ( :דב"ש תיתוריר םיטילחמ כ"רסח ךרע" רפסמ היהי
ןוגכ  9וא  999וא  9999שהוא גבוה מכל ערך לגיטימי במשתנה כלשהו) .המוד פואב
ניתן להקליד ערכים מיוחדים אחרים ,לשמל " ,"888םירקמ ומיסל םידחוימ
םירחא(.
ב .ל םיריד מ SPSSםיר חה םיכ עה םהמ ) (missing valuesבכל משתנה בו יש בעייה:
• ןולח רובעל ידכ תיתחת וצחל " "variable viewבו מגדירים מאפייני משתנים.
• מצאו את השורה של המשתנה הראשון בו גיליתם קודם ערך שגוי.
• תבית וצחל " "missingבשורה של המשתנה יוגשה )הז שב ר טה חת(.
• ה ב י ת ע פ ו ה ש ר ת פ כ ה ל ו צ ח ל.
• ש גול ידה תבי בתעיפו ,עדכנו את הערכים שהוגדרו כשגויים במשתנה .לשמל
אם מדובר במשתנה מסוג ליקרט בטווח  1-5םתרדגהו " "9רסח רעכ ,ודילקה
םיד דב םיכ עה דחא הז ךרע ) .(discrete valuesל רש אהכניס המכ םיכרע
םידידב ,םי וגשה םיכרעה לכ םהמ תו וחי שה תקידבמ עודי םא ,או להכניס
חווט ) :(rangeלשמל ,אם מדובר במשתנה מסוג ליקרט בטווח  1-5הב ה םע
םייוג םיכרע )ןוגכ  (55 ,44 ,8 ,6ניתן לרשום את הטווח  6-55לכ תא ול יש
םייוגש םיכרעה .שימו לב כי אפשר גם להכניס שילוב של טודי ב ךר ו חו.
• חזרו על התהליך לגבי כל משתנה בו זיהיתם שגיאה במשתנה כלשהו.
 .3שוריפ  -המ  SPSSםירס םיכרע םתרד הש ירחא םכרוב השוע? םיכר רשאכ
כ ורדגו םימיו מ" "missingהתוכנה יודעת כי הם שגויים ויש םלעתהל םיד ביעב םהמ
םייטסיטטסה ,רו סל תל וסמ ןי דע ךא םתוא )תויוח כש בשחלו( רפסמ המ םיק וב רשאכ
הנבדקים שענו ) (Nוה לכ ט רפ לע .רמולכ SPSS ,ןיב ן חבהל ל וסמ ") "valid casesתומושר
עם ערכים תקינים והגיוניים( ןיבל סוגים שונים לש ") "missing casesאל םיכ ע ע תומ שר-
תקינים/םייוגש( .רי שה רק חל תרשפ מש ךר םג וז םירקמ ןומיס םידחוי םידוק ץבוקב
שהחוקר רוצה להבחין ביניהם ,ןוגכ "עד י אל"" ,ןי מ אל"" ,לא רלוונטי " ,תויוח כש בשחלו.

 .4בקרת טיב התיקונים:
א .הפול ב םירסח םי רע לע םתזרכ ש רחאל  1וא  ,2אל אדוו שי "םתספספ" ףא
משתנה )תויו ט תור ק דימת!( .שי ץירהל  DESCRIPTIVEפעם נוספת )דעצ ואר  ,(1ןה
לבדיקת מינימום/מקסימום והן לקבלת ממוצע וסטיית תקן בכל משתנה בקובץ.
תצטרכו מדדים סטטיסטיים אלו להכרת הנתונים שלכם ,הרק ל ב יא כ ה ןכל.
ב .טלפב קדיב )ךס ה לע ,סיפ הל ך וצ ןיא( כי לאחר התיקונים המינימום והמקסימום
תשמ לכבנה לא חורגים מהטווח התקין/ההגיוני.
ג .חזרו על צעדים קודמים אם גיליתם בעיה נוספת כלשהי.

תרוכזת –יובי עצבל!! האם שיניתם משהו ץבוקב? ועצב  SAVE ASותנו שם שדח ץבוקל.
הגנו על הנתונים שלכם – דימת ו יפקה לע יו יג רו של ןוסחי יעצמא נוסף  -רשפא לשמל
רומשל על זיכרון נייד וכן לשלוח לעצמכם במייל.
ירצ ימתך ויהיש שני עותקים נפרדים של הקובץ שלכם בשני מקומות שונים.
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ד ק פ' :םינת מ תויוג פתהו םג מב םי דבנה ינייפ מ תרכה
 .1עקר :ץבוק ןוקי רחאל ,כשלב ראשון בניתוח הנתונים ,תא בורקמ רתוי ריכהל שי
מאפייני הנבדקים והמדגם ואת המשתנים המקוריים בקובץ .ןה הז בלשב תו אש ,לשמל:
• כמה אנשים יש בתת-קבוצות במשתנים חשובים )רדגי ןוגכ ,יתח שמ בצמ(?
• איך נראית ההתפלגות של משתנים רציפים חשובים )ליג וגכ  ,שנות השכלה(?
םיבוש םי ומיש הז עדימל .נוכל לראות אם ההתפלגויות במדגם תואמות את ציפיותינו,
תוית עמ מ תוגי ח שי םאהו )למשל מספר גדול בהרבה של נשים לעומת גברים( .לע ע ימ
התפלגויות גם ישרת אותנו כשנתאר את מאפייני המדגם )קרפב "הטיש" וא "םיאצממ"(.
בנוסף ,הכרת התפלגויות חשובה כי לפיה נחליט )ךשמהב( איך לקבץ משתנים רציפים.
אמגו ןלהלות לצעדים שיש לבצע בשלב זה כדי לענות על שאלות לגבי מאפייני נבדקים
תויוגלפתהו) .ןבומכ ,עליכם להחליט על השאלות שמעניינות םכתא םכלש ץבוקה יבגל(.

 .2םי וע המ? דוגמאות להרצת עיבודים פשוטים לשם מתן מענה לשאלות בסיסיות
א .כמה גברים ונשים יש במדגם? שה לעב מכתימ קא הלכ?
ניתן לענות של שאלות מסוג זה ע"י בדיקת ההתפלגות הפשוטה של המשתנים .נשתמש
בתרודצורפ ) Frequenciesתחת .(Frequencies ß Descriptive Statistics ß Analyze
נבחר משמאל את המשתנה המתייחס למיגדר או להשכלה ,נלחץ על החץ ולילכהל
דוביעב )המשתנה יעבור לתיבה ןימימ( .נלחץ  OKהרודצו פה תלעפהל .עיפו ש טלפב
נבחן מספרים מוחלטים ואחוזים) .אם הכנסנו לתיבה הימנית משתנה שלא רצינו ,נסמן
אותו בתיבה הימנית ונלחץ על החץ ההפוך כדי להחזירו לרשימה הכללית בתיבה בצד שמאל(.

ב .מה ממוצע שנות הלימוד? ניתן לחשב מדדי מרכז ופיםיכ ד רפס ב רוז:
 .1תועצמאב  :Frequenciesניתן לקבל מדדים מסוימים כ"עיבוד משנה" לש
 :Frequenciesנכנס לפרוצדורה כמוסבר למעלה .לאחר סימון המשתנה הרלוונטי
ץחה תוע מאב ן מימ ה יתל ותר עהו ,באותו חלון נלחץ על  Statisticsתבית ע פותו
משנה .נבחר במדדים המבוקשים ,זכרמ ידדמ ןוגכ )עצוממ  , Meanןויצח , Median
חיכש( ,רוזי ידדמ )שונות ,ןקת ת יטס ,חווט( ואחוזונים )ןיב וחת-רבעוני( .נלחץ
 .Continueנלחץ  OKהרודצ רפה תצרהל .םישקו מה ם דדמה ו בקתי ט פה ןולחב,
בנוסף להתפלגות השכיחויות.
 .2תועצמאב  : Descriptiveאם מעוניינים קר ידדמו צוממב רוזיפ ,תוי גלפתהב אלו
)תויוחיכש( תוימלוג ,נריץ ) Descriptiveתחת .(ß Descriptive Statistics Analyze
נסמן כרגיל את המשתנים ,ואז יש נלחץ על  Optionsונבחר מדדי מרכז ופיזור רצויים
)לדחמ ת ירבל ב ומיש( .נלחץ  .Continueלאחר מכן נלחץ  OKפה תצ הלהרודצור.
ואר הנספח להסבר טכני ץבוק תרימש יבגל  OUTPUTלש  SPSSה אהקתע ץבוקל .WORD

 .3תתב םי צוממו תו וחיכש תו ידב-תוצובק
לעיתים רוצים לדעת כמה אנשים )םיטלחומ םירפסמב ,םיזוחא( ב םימי ק תת-תוצובק שונות
םגדמב ,או מה הממוצעים של משתנים כלשהן בתת-קבוצות שונתו .מידע זה חיוני כדי שנוכל
ם י ס ח י ת ה םיא ממ ן יב ל ד הה תא ן ב ה לו גד מ ב ת י ר י ע תו ובק ל ש ןל ד ג תא ר את ל
תומי סמ תו ובקב םיאצממ ןיבל םג מה ללכל )תורעש המ לח תוסחי תמ כל םיתעל(.
ניתן להשתמש במספר תהליכים לקבל מידע כזה .הנפוצים ביותר הם "חווליצ" )תבלצה
נתונים בלוחות שכיחות( ע"ת ודצורפ י  CROSSTABSאו הרצת עיבודים בנפרד בכמה תת-
ע תוצו ק"י  .SPLIT FILEשני הליכים אלו מוסברים במפורט בפרק ח' ךשמהב  -םה
רתוי םדק מ בל ב םיי ומיש ,רחאל שתבנו )ובשחת( ציונים מסכמים במשתנים שונים.

מע ' 6
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ה ק פ' :םיטיר חותינ
 .1עקר :הברה שאלוני מחקר כוללים קבוצות פריטים שנועדו לבדוק משתנה מסוים .בו ל ךא,
איננו מתעניינים בתשובת הנבדק לדו ל טי פ לכ ,אלא םיצור םכסמ ויצ וציל )ארקי יתעל
"אינדקס" וא "םלוס"( ע"ב שיח י עצוממ וא םוכס לש לכב תוב שתה היטירפם הנכללים
בםלוס/אינדקס ,ידכ לובצ ת אטב של הנבדק במשתנה .אךלפני שנוכל לחשב אינדקס/םלוס,
עלינו תא ה"עקיבות הפנימית" )מדד אלפא של קרונבך( ,תעד ידכ אם טי פה לכ ם הנכללים
םלוסב ןכא בודקים את אותו משתנה ,וא ילוא רש שיש ם טיר שי נמוך בינם לשאר הפריטים.
)לא נכנס כאן לדיון מעמיק בנושא ,אשר נלמד במפרקח תוטי סרוק טרו .ךשמהב רבסהה
הוא טכני ,ותרטמו ליבלש רד ם תא ילוה ךירדהל עוציבה טל ב כתסהל מ לע(.

 .2םי וע המ? נבצע "ניתוח פריטים" ,ללוכה ןלהל ירבסו ה םידעצ עברא:

)בל ו יש :לפני תחילת העבודה ,ךירצ ןוויכ ת ךופהל טי פ לשםי שמנוסחםי הכופה הרוצב ראשל
םיטירפה ....ואר הסבר פשוט בנושא ,ז קר ב' ףיעס  ,5מע תית תב' .(11

דעצ  :1כניסה לפרוצדורה ” “RELIABILITYטלפ תו צפוא תר חבו
א .טיר ת תחת  Analyzeנבחר Scale :זאו.Reliability Analysis :
ב .כדי שיהיו ברשותנו כל הנתונים הבסיסיים הנדרשים להערכת טיב השאלון ומאפייני
םיטירפה ,עלינו לבחור מספר אופציות ש  SPSSיט וטוא פואב יעפמ אל .ןכל ,רחאל
שנפתח חלון הפרוצדורה ,נלחץ על  Statisticsונבחר אבה ן ואב )הלעובי ב קילק(:
 .1תביתב  Descriptive forנסמן את כל שלושת הריבועים )אפלא ,טמ ומ םא ,וכו'(
 .2תביתב  Inter-itemנסמן .Correlations :ץחל .Continue

דעצ  :2בחירת משתנים והפעלת הפרוצדורה
נבחר את הפריטים )משתנים( לניתוח מרשימת המשתנים משמאל .לרוב נסמן בשלב זה כל
ךייש טירפ םלוסל )נשתמש ב"חתפמ" ב א"דוד ק רפס" כדי לדעת את שמות המשתנים
םלוסב( .נלחץ על החץ ל י ככהנםסי תביתל  . Itemsנלחץ  OKדוביע ת ץירהל.
בחלון התוצאות נבדוק:
א .ןקת תוי סו םיע וממ :האם הם סבירים בכל המשתנים )םיג רח םי רע ןיא(
ב .םיטירפ ןי םימאתמ :םלד גב םיריבסו םייבויח םה םאה .םיבו ק ימאתמ ע טירפ
לאפס או שליליים לשאר הפריטים כנראה לא קשןכ יו ם וסב םיט רפה ר של רו
ואיצו ל ךירצש) .ךא יתכן ששכחנו להפוך ןוויכ םי סמ ט רפ לש .ז ק פ ו ר' ףיעס .(5
ג) : Alpha .נתייחס בד"ל כ  Cronbach's Alphaל א ו  .(Standardizedאוה לבוק עבצא ללכ
לעמ ה הי אפל ה ךרע יכ ף דעש  .0.70בתנאים מסוימים חוקרים מוכנים לקםג לב
ערכים נמוכים במקצת מ  .0.70אם הערך נמוך או קרוב ל  ,0.70נבדוק האם יש פריט
שפוגם בעקיבות הפנימית ,תרזעב ההלבט " ."Item-total statisticsנבדוק כמה טורים:
ג :Corrected item-total correlation :1.ןוי ל ירפה ןי םאתמ תא גיצמ ז רוט
ראש לכ עצ ממה םיטירפה ,בשוחמ עצ ממהשכ ילב הז ט רפ .נחפש פריטים
שלגביהם יש בטור זה מתאם שלילי או נמוך )עבצ ללכ  -תחתמ  .(0.4מתאם נמוך או
ה ראש טיר ה יב ר קה כ האר ילי ששלח וא ףפור וה לוסב םי ירפ--רמולכ
טירפה הרואכל קד ב אל תא גשומה/נושא שבודקים שאר הפריטים לוסבם.
ג :Alpha if item deleted :2.םלו ב פלאה ךר היה המ גיצמ ז רוט ,הי טירפ םא
טמשומ/נזרק )םא לא היה נכלל בסולם( .טי פ לכ ע פומ אפלא ךרע ת שר ל שי
ע"י לכה אפל ה ךר ל ותא ושה י )גצומש בוא תל חת טלפ ףוס( .םו רה אפ אה םא
ה הז וטב ם וסמ יר לאו הובג המ ר וי  Alphaטלפה וסב ושרש ,אפל הש ירה
היה הלוע )רפתשמ (...םל סהמ א וי יה ט רפה םא .רמולכ ,ילב ראש ז ירפ
ויה םיט רפה ,עצוממב ,םאתמב הובג הז ם ה ר וי ,והעקיבות הפנימית של הסולם
תרפתש התייה )האלפא היה נהיה גבוה יותר(.

מע ' 7
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דעצ  :3וטלח תלבקת
מ ובג אפלא הליח כלמ א  ,0.70םלוס רדס לכה ןכתי ,ולכב מתשהל שפא
םלוסב ם סמה ןו צה בו יחל ם טירפה .םלוא כאשר פריט נראה בעייתי לאור המדדים
הנ"ל )מתאם נמוך עם שאר הפריטים ,וא טמשו היה יר ה םא פתש אפלא( ,םו מ שי
לשקול ניפוי רפשל דכ יתיי בה ירפה את העקיבות הפנימית .תא םע ,רוסא ןאכ ל עפל
באופן מכני טירפ קורזל םתסו– תע לוקיש ליעפה שי ססבתה תוטלח לבקלו לע המכ
ילוקישם ,פ הו םייטמ רןה םייטרואית ,ןלהל הרצ ב םיר סומה:
א .נבדוק ) (1שי אה םייוג םיכרע ץבוקב ,תר גהב תו ועט וא  (2) ?missing valuesאהם
שכחנו להפוך כיוון טי פ לש "ילילש"? )זה נושא פשוט  -ואר ףיעס  5ז קר ףו ב'!(.
לךכ םש נבדוק שוב את הב םיכ עתימלוגה תוגלפתה ) ,(frequencyתומ וסה תפמ תאו.
דחוימב ,נעיין בתוכן/ניסוח טירפהםי בשאלון ונחשוב אם מבחינה מושגית/תיטרואית לכ
טירפ קשור למשתנה אאטב רומא םלוס ותו .םיתיעל ,רמ ן לאשב רזוח ן יעהא
שניסוח הפריט היה מעורפל הזו לוכי רוציל תגובות מוזרות של הנבדקים אליו ,והז
יםאתמ ת ריבס הנמוך בין הפריט ה"יתייעב" םלוסב יטיר ה ראשל רואכל .נבדוק
הר ומ וא הט מ וגלפתה י טי פל םא םג )נבחן את ההתפלגות הגעצוממ תא תימלו
ןקתה יטסו( .םי יר ה רא םע םא מה לע עי שה יו ע הז םג.
ב .רק אחרי בדיקה כזו נוכל להחליט תו על המ :הל א"קורז" ית יעב טי פ רי שהל וא?
דב"כ ,אל נשאיר פריט שהמתאמים שלו עם שאר הפריטים נמוכים מאוד או שליליים.
םלוא ,ורי ש ןפוא טיר איצו ל ןיאאפ א רעל עיגהל לו ה תא ירכהל ידכ ר ית
לעמ  .0.70תמיד נפעיל שיקול דעת ונתייחס למספר סוגיות:
•
•

•

ןכות טירפה )דד מ א ה המ( :נבחן את ניסוח הפריט ומה הוא מודד .לעתים נחליט
להשאיר פריט שחשוב לנו לשמור בסולם למרות שהוא יוצר אלפא בעייתי במקצת.
הטרוגניות םלוסה :בסולמות המודדים משתנה בעל הגדרה מורכבת )רפסמ םע לשמל
תת-םידמימ( ,ניתן לצפות למתאמים נמוכים בין חלק מהפריטים בסולם ולכן לערך
אלפא נמוך מהמקובל ,כי מדובר בסולם שאמור להיות יותר הטרוגני מעצם הגדרתו.
רואך םלוסה :דב"ו הי ם וסבש ף דע כ  3-4אל ידכ הלעמו םיט רפרשפ "יוסיכ" ריבס
של המשתנה הנמדד לעתים לא נזרוק פריטים אם הסולם שנשאר הוא קצר מדי.

ולאכ םילוקיש רואל ,לעתים יתכן ונשאיר פריט שנתוניו בעייתיים במקצת ,ונקבל את
העובדה כי במדגם המחקר הנוכחי לסולם האמור יש עקיבות פנימית נמוכה מהמצופה.
להרהבה ,ניתן להשתמש בסולם אפילו עם ערך האלפא שלו נמוך מ ) 0.70ןיב לכ רדב
 ,(0.70 – 0.50אולם במצב כזה נדרשת תוריהז םיאצממ תועמש שוריפב .אפ אה םא
נמוך ,המשמעות המושגית של המשתנה הנמדד ע"ה יב םיטי פסולם אינה מגובשת
קיפסמ ,ךכלו היהי ב סח יתהל ךר צ"ןויד" ללכהו ש רי לע ת לבגמבה.
ג .דע רחא םא  3אל מצאנו כל פריט בעייתי וערך האלפא הכללי סביר ,ניתן להסיק כי
לפחות על בסיס תהליך ניתוח הפריטים הראשוני שתואר כאן ,לכ םיטירפה ןכא
"םיכייש" םלוס תואל ,וניתן לחשב םהמ אינדקס )אבה קרפה ואר( .םלוא ,םא
הנתונים מראים על בעיה ,ולא נמצא הסבר סל ר ב"התנהגות" קידצי טירפה
ותראשה םלוסב ,בורל נחליט לנפות אותו – ואז נאפלא ת ר שמ ה ם קודב.

דעצ  :4לע ה זח ניתוח םיטירפה ,לאחר ניפוי פריט ,אפל ב רופ שה תקי ב םשל
םא החלטנו לנפות פריט ,נריץ שוב  RELIABILITYםל סב םיטירפה לכ לע ,טיר ל טרפ
שהחלטנו והלאיצ – נסמן אותו בתיבה הימנית ונלחץ על החץ הלתיללכ המישר וריזח
לאמשמ .אז נלחץ  OKץירהל בוש .שדחה טלפב ,נבדוק את ה  .Alphaאם הוא עדיין נמוך
)דב"ת תמ כ  ,(0.70נחזור על צעד  3ליעל אותש .אם נאתר פריט נוסף שראוי לנפותו,
נחזור פעם נוספת על הפרוצדורה ,ל הווק בהגיע לסולם בעל עקיבות פנימית סבירה.
תרוכזת :תורודצ רפ תומייק נוספות אבשמצעותן ניתן לבדוק יותר לעומק את םירשקה
םיט רפ ןיב םלוסב ,דחוימב "ניתוח גורמים" ) .(Factor Analysisהרומה ם ו עייתה.

מע ' 8

ד"ל וד ר ©  - 2016םייטס טטס םידו יעל ךירדמ – נוסח 8

מע ' 9

ו ק פ' :םלוס כב ם סמ ן יצ ושיח )"סקדניא"(
 .1עקר :לאחר ניתוח הפריםיט ,ניתן לחשב בכל סולם ציון מסכם )"אינדקס"( תא טבל דכ
מצבו הכולל של הנבדק במשתנה הנמדד ע"ם וסה י .היהי הז ן יצ בורל עצוממ וא םוכס
תהתובוש בםיטירפ הנכללים בםלוס) .שמתש ל ףידע עצוממב ומ םי רע חו ט ות אב או יכ
ותוא םי יכרמה םי ירפה ,רפל רת י לק ןכלו וא ש ולהבין את משמעות הציונים וב.
 .2םי וע המ :נבחר בהליך  COMPUTEתחת  . Transformנניח לצורך הדוגמה שאנו רוצים
לחשב אינדקס של "ןוצר ת עיבש" כעצוממ ןו אשב ם טירפ ה ולש לשs1, s3, s6 :
א .הביתב מלאמש ) (target variableנכתוב שם רצק
למשתנה החדש שניצור )לשמל ” .(”satisהביתב
ןימימ לןויו שה ןמיס )=( נכתוב נוסחה תירבגלא
הטושפ לחישוב המשתנה ,לשמל(s1+s3+s6) /3 :
ב .נלחץ  .OKתעכ  SPSSיחשב לכל נבדק את ערך המשתנה החדש  -לא נראה כלום על המסך – ךא
המשתנה יצטרף ב ) Data editorבסוף המשתנים הקיימים( ונשמת הל עכ לכו בו.
 .3שוריפ  -הכרת המשתנה החדש שנוצר :יש לבדוק שהחישוב נעשה נכון ,ע"ת רה י
 DESCRIPTIVEתו וחיכש ת גלפתה וא ) .(FREQUENCIESנבדוק מינימום/םומיסקמ ,עצוממ,
ןקת ת יטס ,וכו' כדי להיות בטוחים כי חישוב האינדקס נעשה נכון .אם הטווח אינו סביר ,וא
הממוצע נמוך מהמצופה ,או המשתנה החדש קיים רק לחלק מהנבדקים ,החישוב כנראה שגוי!
)בל ו יש – ןכתי םג שחכשםת ןוויכ ךופהל טי פ לש "ילילש" .ואר ב ךכב לופ טז ק פ' ףיעס  ,5מע' .(11

 .4םיפרג תקידב :היות והאינדקס שחישבתם יהיה לרוב משתנה רציף עם מספר ערכים רב,
לע לכ ס ה ל ץל ומ ם יפר ג ) תו ו חיכש ת ג לפ תה ו א ( ל ש י פ וא ו ו ת ג לפתה תא ר יכהל דכ
המשתנה החדש .טיר ת תחת  Graphsניתן להפיק ףרג  Histogramוא .Area
קריאה נכונה ותיתרו יב הבישח םיפר יבגל :ןו בל שי תו לפתה תרוצ תא :איה םאה
נורמלית ,הט מ וא )רוב האנשים מקבלים ציון גבוה או נמוך ,םיזכורמ רצ חו טב דואמ? ןכתי
והז ךכו נושאים םישדח שךשמה קודב יוצר )למשל אילו משתנים משפיעים על צורת
תוגלפתהה? תת יב לדבה שי אה-קבוצות כגון בין גברים ונשים?( .בנוסף ,יכ ן תי תוגלפתה
דואמ הטומ תתמיו מ הל ש תקיד ב םכ א ליבג – הצרמה ם ו עייתה.

ז ק פ' :יוניש כרעם נתשמ י :הצבקה ,ןוויכ ךופיה ,דועו
 .1עקר :לפני שתבדקו את השערות המחקר ,לל ךר צ י םי עקבץ משתנים רציפים ץבוקב
םכלש לךות לש ן ק ר סמ "תוצובק" םי דח םי רע וא .לשמל ,המשתנה "ליג" לבקמ בורל
םיכר ל ב רפסמ )במדגם טיפוסי גיל יכול לנוע בין  ,(16-80ש ןכ י םל ארקחמה תולאש
תושרוד תא ושה קר ליג וצובק ולש )לשמל  65 ,25-64 ,16-24הלעמו( .יוש המו בצמ
להיות לגבי משתנים כגון ותק או שנות השכלה .בנוסף ,יתכן שבניתם אינדקס ףיצר )םתבשיח
ממוצע הציונים בכמה פריטים( ר יצור תא עופב את צובק תש ןיב ל בהה תא ודבל ק,
ןוגכ אנשים שהם "םיהובג" )ןויצ ה ל מ לשמל( וא "נמוכים" )ןויצ ל תחתמ( במשתנה זה.
םיב מה לכב הלעמל םי אותמה ,עצבל כילע הצבקה – תדוקפ תרזעב  .Recodeשומיש
במשתנים מקובצים רשפאמ תוש ל םכל דברים מעניינים ,לשמל קודבל יבגל ת רעשה ןיב רשק
משתנים על ידי סורק-צלובטתוי )ח ק פ ו ר'( ,תו ובק ן ב םילד ה ק דבל וא )ןיב שמל
אנשים שהם "נמוכים" וא "םיהובג" תועיבשב-ןוצר( תרזעב מבחני  tוא  Fוכו' )י ק פ ו ר'(.
בנוסף ,שינוי מקובל אחר בערך של משתנה הוא "ךופיה" ולש ןו יכה – ףיע ואר  5ךשמהב.
 .2הצב ה םיש ע ךיא :פעולות מקדימות לפני תדוקפ שומיש RECODE

דוקפלת  RECODEםישו יש רפסמ :בורל נשתמש בה כדי לקבץ משתנה רציף ,הדובע יבלשו
הז יע ךשמהב ירבסו ךכ של )יב ש רפ מ שי-משנה – עיינו תחילה בכותרות ,לפני
םיטרפ תאירק!( .בנוסף ,וז הד קפ תר עב ניתן לשנות ערכים של משתנה קיים םיכרעל
םירחא ,וא ךופהל כיוון של משתנה המנוסח ןפואב וא ך פה "ילילש" )ףיע ואר  5ךשמהב(.
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א .תומידק תולועפ  -תוירו טקה תו ובג תעיבק :לפני השימוש ב  RECODEץוביקל
משתנה רציף ,תו רוגטקה תו ובג יהי המ טילחהל שי .כדי להבין את הנושא ,המגו ןלהל:
נניח שחישבנו משתנה חדש שהוא ממםלו ב תובוש ה עצו םע המכ םיטירפ גוסמ טרקיל
חווטב " "1") 1-5לל םיכס אל" דע "" "5דואמ יכסמ"( .עצוממ הז חו טב וה םג .1-5
נניח שתעכ אנו רוצים לקבץ/לחלק את האינדקס )עצוממה( תומר ולשל) 1 :נמוך() 2 ,בינוני(,
) 3הובג( .הליחת אנו חייבים להחליט רו טקה תו ובג המתוי )רמולכ הזי ל ךר הז א ןיב
ערך נקרא לציון כלשהו "נמוך"" ,בינוני" ,וא "הובג"(.
תו רקי תושי יתש שי תוירוג קה תול בג תעיבקל ,לכל אחת יתרונות וחסרונות הלשמ:
א .1השיג "תיגול" תולו ג יבגל התוירוגטק :נעבק ירוקמה םלו ה תועמ מ יפל תולובג.
לשמל – נוכל לקבוע חווט הקלח לכ הווש ירוק ה םל סה יכ ע יעפל .לשמל ,םא
הסולם המקורי נע בין  ,1-5נוכל לקבוע שכל הצובק לש ב ורב ה הת  1/3ןויצהמ :ימ
חווטב ו ש ע וממהש  2.30 - 1.00שדח בוק ךרע בקי ") "1נתייחס לכך כ"נמוך"(,
ןיב  3.70 - 2.31ךרע בקי "") "2בינוני"( ,ןיבו  5.00 - 3.71ךבקי "") "3הובג"(.
לכאורה גישה כזו הגיונית ,איה עופב לוא היעבל םכל םורגת תו לפתהה םא
באינדקס מוטה או לא נורמלית )יטסיט סה ןבומב…( .נזכור כי לעתים קרובות
ציונים באינדקסים נוטים כלפי מעלה )םיכרע בורק ם צבקת רמולכ  4וא  5םלוסב
 .(1-5בצמב הזכ ,אם נקבע גבולות של קטגוריות באופן לוגי ,ידמ עמ וי יש כתי
נבדקים בקטגוריה הנמוכה ,ויותר מדי נבדקים בקטגוריה גבוהה .רבדה רסוח רצוי
שמב ר זיפתנה המקובץ ואז הוא אינו שימושי) .ןט זוח היהי ת קלחמ תחא םא
מדי של הנבדקים ,זה עשוי להטות תוצאות של מבחנים מםימיוס! ( .ןכל ,םיתעל
סיסב ל תוירו טק תולוב תא םיעבו ת בורק יריפמא ,הרבסומ אבה ף עסב.
א .2השיג "תיריפמא" תולו ג יבגל התוירוגטק :נקבע ןיב תו ובג תוירוגטק ךכ לכבש
היהי קלחמ המוד יד זוחא של נבדקים .לשמל ,יתכן ונרצה לבנות שולש תוצובק
מוד י חי ל וג ת לעבה )ךרעב  30%-35%מהנבדקים(.ךכ של ,הליחת נריץ
 ,FREQUENCIESונבדוק תוגלפתהב ש ם כרעה ם ממתחת להם נמצאים בערך  33%ו-
 66%מהנבדקים .ידכ בקלץ משתנה לשתי קבוצות ,הטיש התואב מתשהל רשפא
ןוי חה תא או מל ידכ ,ל אא ב חע וממה ת תרזעב  .descriptiveנוכל יכ עו קל ימ
שמעצ ממל לע )ןו צחל וא( כ בש י"הובג" ובש י תחת ש ימ "נמוך" .יכ ע תא
הגבול שנקבע נכניס לפקודת  recodeתריציל המשתנה המקובץ.
וז הש גל תמדוק השיגל סחיב ןורסח ןורתי .ןורתיה :בשיטה זו נוכל להשוות
בין קבוצות בעלות גדלים דומים ונתגבר על הבעיה שנוצרת אם השיגב ילעופ
"תיגול" הלעמל ראותש .ןורסחה :תוועל ילוכי תו לחמ ןיב םי ריפמא ולובג
את התמונה האמיתית .הנבדקים שהוכנסו במשתנה המקובץ לקטגוריה "נמוכה"
אינם בהכרח נמוכים במשתנה המקורי ,הם רק נמוכים יחסית לאחרים) .לעופב,
יתכן שהם בטווח בינוני או אפילו גבוה ברוקמה טירפב םיכרעה חווטל חייתה(.
ב .תושיג ית ןי הריחב )ןב ליש וא( :רומא רואל ,ברור שאין פתרון אלגנטי לקיבוץ
משתנים  -לכל שיטה יתרונות וחסרונות .םכמצעב טילחהל וכרטצת ,תוגלפ הל םאתהב
המשתנים ואופי שאלור חמה ת .הליחת הוציר  FREQUENCIESךיא תוארל ידכ גלפתמ
המשתנה )וס פדת לא  -ה ע ךסמב ולכת ה ר  .(Cumulative frequencyתוח כשה יפל
המצטברת מחליטים אם יתקבל מספר סביר של נבדקים בכל קטגוריה כאשר נחלק באופן
"יגול" תוצוב לש ןט רפסמל .אם נראה שאחוז הנבדקים בקבוצות השונות יהיה שונה
דואמ )וללכ תחא ה ובק לשמל  75%מהנבדקים ,בשניה  ,24%קר תישיל בו  ,(1%יאדכ
רוחבל ריבס ז חא הי יש ךכ םי חא ת לובג )לודג יפסמ( של נבדקים בכל הצובק.
תרוכזת :תויר גטקה ולובג עיבק ןמזב  -יש לדייק בספרות עשרוניות! משתנים רציפים
צוממכ בשוחשעי מספר פריטים לרוב מכילים שבר עשרוני )שמלל הממוצע של אדם באינדקס
לע ססו מה  7םיטירפ תויה יושע  .(4.153ל די קה אל יו ר  RECODEתויר גטק ובג יכרע
םירפסמב "םילוגע" ןוגכ ,3 - 2.1 ,1-2 :יכ  SPSSיאבד נבדקים ילעב םיכרע םהש תול בגה ןיב
םתרחבש )םע ו שימ ל מל  2.05נופל "תוא כה ןיב" של הגבולות הנ"ל( .פהןורת  -םושרל רתוי
ספרות עשרוניות ,ןוגכ ,2.999 - 2.101 ,2.100 - 1.00 :וכו' ,תוצ בקה ן ב וורה א ר זמל ידכ.

מע' 10
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מע' 11

 .3הצב ה םיש ע ךיא  -תדוקפ תלעפה  - RECODEהנמצאת תחת Transform
לע וצחל שכ תדוקפ  SPSS ,RECODEשקבי ל םי רע דד ל ם ה רו בל םכ אמשתנה חדש
")"into different variableאל רמ לכ תשנו את המשתנה המקורי ,אלא תיצרו משתנה חדש
ץבוקמ( או לקדד לתוך המשתנה הקיים ") "into same variableזאו םיירו מה םיכ עה וקחמי
םישדחה בתכי מוקמבו( .ב רו בל ףי ע " "into different variableכדי למנוע תקיחמ
המשתנה המקורי )ףיצרה( ,ותוא וכרטצת כדי לבצע עיבודים שונים כגון מתאמים.
א - "into different variable" .קידוד למשתנה חדש )תפדעומה היצפואה( :ןולחב
שיפתח נבחר המשתנה/םי ור ם וא םי לשנות ונעבירם לתיבה הימנית בץחה ל ה יחל.
 .1הביתב  Nameנכתוב את שמו של המשתנה החדש )ץבוקמה( רצוויש.
 .2נבחר  Old and new valuesעל מנת להגדיר ערכים חדשים בהתבסס על הערכים הישנים.
תויצפ א המכ תומייק חתפ ש ןולחב .דב"כ כשרוצים לקבץ משתנה רציף למספר
תודידב ת ירוגטק ,נבחר ב  .Rangeאך ניתן גם לבחור ב :שינוי ערך בודד ,ךרע ת יפה
רחא ךרעל רסח ,קיבוץ מהערך הנמוך ביותר של המשתנה עד למספר אותו נגדיר ,וא
קיבוץ ממספר אותו נגדיר עד לערך הגבוה ביותר של המשתנה.
 .3נבחר  Rangeונקליד בשתי התיבות את טווחי הערכים הישנים שיתקבצו בכל ערך חדש.
 .4נקליד ל  Valueשד ה ךר ה תא )ב לש ל  Rangeנכניס  2.40 - 1.00בו  Valueנכניס .(1
 .5נלחץ  Addחווט כ דוד ק ויסב )זאו  SPSSיכניס מידע זה לחלון באמצע(
)נחזור על שלבים  4-5מספר פעמים בהתאם למספר הקטגוריות שברצוננו ליצור(
 .6נלחץ  Continueםיחוו ה לכ וד ק םויסב.
 .7נלחץ  .Changeתע קר  SPSSיבצע את כל ההנחיות שפירטנו בחלונות השונים וז הדו פב
ויצור את המשתנה החדש בקובץ.
ב - "into same variable" .קידוד לתוך משתנה קיים :רבסוהש המל מוד הלועפה
הלעמל ךא הערכים החדשים ימחקו את הישנים ברגע שנלחץ על  ,CHANGEןכל ,ףידע אל
אלא וז הדוקפב שמ שהל םא אתם משוכנעים שאינכם צריכים את המשתנה המקורי.
 .4תוכיא תקידב :הש א וול ה וח ) recodeךו יהה וא( עצובו נכון! ץי הל שי FREQUENCIES
וא  DESCRIPTIVEעל המשתנה המקובץ .מספר הנבדקים שהם  VALIDבמשתנה המקובץ ]שדחה[
חייב להיות זהה למספר הנבדקים עם ערכים  VALIDבמשתנה הרציף המקורי .םי פסמה םא
שונים ,גש רמו הזתוי וגטקה ש תולוב ה רדגהב םתי ,ונבדקים "נעלמו" )כלומר מבחינת
 SPSSיל בכ ירדגומ עכ םה "רסח ךרע" במשתנה המקובץ החדש( .הז צמל תו יסה חא
חוו ה תרד הב ידמ ילוגע ירפ מב שומ ש אוה .רומאכ ,המכ ע םירב ב שמתש ל ידע
ספרות עשרוניות )ארחי הנקודה( כדי למנוע "רחוו" תוקלח ה ן ב רתוימ.

 .5ךיא םיכפוה לש ןוויכה תא משתנה? םיתעל טירפ מנוסח בכיוון שלילי ךו ה וא לראש
םלוסב ם טירפה .הזכ צמב נדרש להפוך ערכים .לשמל ,בוביג ויבג טירפ נבדקים בםלוס 1
דע  ,7יתכן ונרצה כי  7ל ךופ י ,1יכ  6ךופהי ל  ,2וכו' .ךרד הטושפ עצבל פיהךו איה ע"י תדוקפ
) COMPUTEנמצאת תחת  .(Transformבחלון שנפתח ,םיבתוכ נוסחה שתהפוך בבת אחת את
םי רעה לכ .לשמל ,במשתנה  v1םי רע םע
ןיב  ,1-7נכתוב) V1new = 8-v1 :ומ הז
ןוכיתב הרבגלא ...חוו ב םלו ה םאו ,1-5
נכתוב  .6-v1עם נוסחה כזו 5 ,נהייה  1יכ
שמ תוח שש =  ,1ו 4 -ל ךפ ה ,2-וכו'(.
ןיפוליחל ,ניתן לבצע ע ךופ ה"י תדוקפ  RECODEהלעמל ת בסומה .םלוס םע ט רפ י גל לשמל
ןיב ה וגת  1ל ,7-נכתוב בפקודה כי ךרעה  7ל ךופ י 6 ,1-ל ךופ י ,2-וכו' .תל רוסמ דוקפ וז
יותר כאשר נדרש להפוך מספר רב של ערכים ,ישכ קר הב ם שמ שמ ןכלם כרע ט מ ך פהל ש.
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ח ק פ' :תתב ם עצוממו תו וגלפתה ת ידב-תוצובק
 .1עקר :אחרי שביצענו את השלבים המתוארים בפרקים א'-ז' ,אנו מוכנים להתחיל לבדוק
רקחמה תו עשהו ולאש תא קמועל .םלוא ,בלשכ םידקמ בחקירת קובץ הנתונים ,בורל תולוע
תולאש תוירואית תובייחמה הבלצה לש כמה משתנים זה עם זה ,לשמל :םגד ב םיר ג המכ
עובדים בתפקידי ניהול ,בהשוואה לנשים? איזה אחוז של הנבדקים מועסק בארגונים עסקיים
ירכלמ תמועל"ם? האם עובדים בעלי וותק שונה נבדלים בממוצע שחיקה?
תושרוד ורחאו לאכ ולאשל ובושתה שנחשב שכיחויות ,וא םיז חא צוממםיע תתב-
תוצובק .תאז כי עוד לפני בדיקת ההשערות עצמן ,אנו רוצים לדעת המכ אנשים )םירפסמב
םיטלחומ ,םיזוחאב( תתב םי ייק-קבוצות שונות במדגם ומה המאפיינים שלםה ,יכ ע מ וא
המרכז והפיזור של משתנים כלשהם בתת-קבוצות שונות .תת י דג לע ע ימ-קבוצות חיוני לנו
כדי שנוכח ה קר ב וירקי ת צובק ל ןפקיה א רא ל"תואצות" ,וכדי שנוכל לתכנן ךיא
לבדוק את ההשערות שלנו ,הדימ ו יאב ן בהלו םיאצממ )לשמל םיעצוממ ,םימאתמ( ובשוחש
םגדמ ללכב ,תתב םג םימיי תמ ןכא-תוצובק.
בד ק פ' וגצ ה רבכ תורודצורפ ןוגכ  Frequencies, Descriptiveרשא בושיח ם רשפאמ
םיעצוממו ויוגלפתה .ןאכ ח קר ב' נתייחס לשתי תורודצורפ נוספות ב  SPSSתורשפאמ
עוציב תתב תו ועפ-תוצובק לד ג תקי ב ואת ל ן-םיזוחא וא םיטל ומ םירפ מב תוצובק:
"חווליצ" )תוחול תבלצה( ע"י  ,CROSSTABSתת םיד ביע תצר וא-ע תוצו ק"י .SPLIT FILE
 .2חווליצ )תוחול תבלצה/תואלבט( םע  :CROSSTABSתרשפאמ ו ה ודצורפ תקידב
הוא ר סמ הזוחא לש המקרים בהצלבות של משתנים עיקריים םיד דב םהש )זוחא המ לשמל
הגברים או הנשים שהם בעלי השכלה מעל או מתחת ל  12שנות לימוד() .הרעה :תוחול תרזעב
לש תויוח כש  CROSSTABSניתן גם לבדוק קיום קשר בין משתנים םימיוס םיגוסמ )כףילחת
םאתמ ת ידבל( קודבלו קהבומרש ה תו  -ואר ט ק פ' ךשמהב יבגל ןחבמ 'יח-עובירב'(.
םיצ רמ ךיא  :crosstabulationנבחר . Crosstabs← Descriptive statistics← Analyze
בתיבה שנפתחה ,נסמן את המשתנה הראשון בו נרצה שמתשהל ונעביר לתיבה ) ,Row(sתא
המשתנה השני נעביר לתיבה ) .Column(sכעת נלחץ על  - Cellsבחלון שנפתח נסמן את
המדדים שאנו מעוניינים בהם – בורל נסמן )א( ) counts-observedרפס תא בק ידכ
הנבדקים שנמצאים בכל תא ,כלומר בהצלבה של כל ערך בשני המשתנים( ,ובנוסף )ב( נסמן
) Percentagesךרו ה יפל ,נבחר מתוך .(Row, Column, Total :נאשר  ,Continueונלחץ .OK
חוולי תלב עיפו טלפ ןולחב ,עם נתונים בהתאם למה שביקשנו  -לשמל םיזוחא לש
רו ה א הר שה ךו מ ת לכ) .טלפ תאי ק ע לקה ידכ ,םיתעל ףידע ץירהל בנפרד המכ
חווליצים נפרדים ,דחא שמל תו וחיכש םע ,םע ד או תורושב םיזוחא וא םירוטב(.
העצה :אם ברצונכם להצליב משתנה אחד עם כמה משתנים אחרים )דו ל ד א לכ(:
הכניסו מספר משתנים לתיבת  .Rowתוב רומ ת פתושמ תוי גלפתה ן חבל ידכ רתוי,
לל ל מהצלבת שלושה משתנים ,הכניסו את המשתנה השלישי כ"כשהב" השדח הביתל
 Layerתוביתל תחתמ היוצמה .Row, Column
 .3תתב תו ידב-תרזעב וצובק תארוה  SPLIT FILEלפיצול זמני של הקובץ :הארוה וז
תרשפאמ לנו ץירהל כל פרוצדורה שנבחר בכל אחת מתת הקבוצות של משתנה בדיד כלשהו.
תואמגוד :נניח שאתם רוצים לבדוק האם גברים ונשים נבדלים בממוצע של השתנה
"הקיחש" .תאז עצבל ידכ ,תעבדו בשני שלבים :תחילה תתנו ל SPSSתארוה SPLIT
) FILEךשמהב רבסומ( בהתייחס למשתנה "רדגימ" ,ךשמהבו תדוקפ וצירת

) Descriptiveםדוק קרפב ה כזוה רבכש( .ש ךכל ורג הזה ולי ה SPSSה תא ץי י -
 Descriptiveבנפרד בקרב גברים ונשים .המוד פואב ,ניתן לבדוק ןיב ה בולי ת זעב
תארוה  SPLIT FILEה תא תיטסיטטס הרודצורפ ןי לתוגלפתה )תוחיכש( של משתנה
תתמ ת א ל ב ם וסמ-הרמות של משתנה אחר ,תוגל תה קו בל לשמל "הלכשה" לכב
גוס/לש מר "אצומ".

מע' 12
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3א .םי וע המ תתב םידוב ע ץירהל ידכ-תוצובק ךרד  ?SPLIT FILEב םידב עשני שלבים:
 .1םיעידומ ל SPSSמהו המשתנה שעליו צריך "קלחל" ץב קה ת ל פל וא.
טיר ת תחת  DATAנבחר ב  .SPLIT FILEנסמן את  .Compare Groupsנסמן בתיבת
המשתנים ונעביר ימינה )ץח םע( את המשתנה בו אנו מעוניינים להשתמש לחלוקת
תוצוב תת ץבוקה) .ניתן לעשות  SPLITעל משתנה אחד או כמה משתנים(.
 .2תיטסיט ס הרודצור ב םירחוב בה אנו מעוניינים )תחת  (ANALYZEהתוא םי ירמו.
המגוד :ה תוג פתה תו שהל םיצ רשכלה בין אנשים בשלוש רמות ותק )נמוך=,1
בינוני= ,2הובג= :(3דעצב  1נגדיר את המשתנה "קתו" כמשתנה עליו מתבצעת
םגדמה תייצח ,דעצב  2נבחר ב  FREQUENCIESונסמן את המשתנה "הלכשה".
נריץ את הפרוצדורה .נקבל פלט בן  3םיקלח :המרל וגלפת עיפות ליחת
הנמוכה ביותר של ותק )נניח שהיא " ,("1חא"ה רה כ " ,"2ףוסבו "."3
ניתן גם לבצע  SPLITלע שניים או יותר משתנים .םע ד א א ל מל  3תומר
)קתו( תומר ית םע דחאו )ןימ( ,נקבל פלט עם עד שישה חלקים )הבל ה לכל
תירשפא ,ץב קב המר לכב ם כרע םימ יק םא( .בל ו יש :אם יש קבוצת נבדקים
ע יל בםירס םיכר – הם יופיעו כקבוצה נוספת ונפרדת.
3ב .שימוש נכון תארוהב  - SPLIT FILEצריך לזכור שני דברים:
• תארוה  SPLIT FILEאיה "הנחיה מקדימה" ולכשעצמה אינה מבצעת דבר
)וזה הארו ה לש ך מב ק לק ל ומיי תשכ ,םו כ הר י אל –(...העי ומ קר איה
ל SPSSךליאו הז עגרמש ,לכ הב ורחבת הרודצ רפ )טיר ת תחת (ANALYZE
צריכה להתבצע בנפרד בכל הקבוצות הקיימות במשתנה שאותו ציינתם במסך של
תארוה  .SPLIT FILEןכל ,הרוד ורפ ו ירתש קר ל ופ הרוק ו שמש וארת
ןכ ירחא יטסי טס.
• ל םיבי חלטב תארוה  SPLIT FILEםא רוזחל םיצור לע ץי הל לכ םגדמה :זיורכ
לכ ףקותב ארוהה יכ זתר א ם עדוה א ש ןמ  -רמולכ  SPSSעצבי  SPLITלכ לע
לטובת וז הלועפש דע וצירתש הר דצורפ .ןכל ,םא לכ לע ץירהל רוזחל םי ור
םגדמה ,תא וה ת ל בל שי  - SPLIT FILEלש טיר תל רז יד לע אז םיע במ
 SPLITוהחזרה של המשתנה שנבחר אל האמשה הביתתיל ,וא ע"י לע הצ חל .reset

ט ק פ' :םינתש ןיב ר ק יב ל ת רעש תקידב
 .1עקר :תוסח יתמ ר חמ ת לאש הברה ה אםייק הב הדימ רשק )ילילש וא יבויח( ןיב
משתנים .אם אתם מעוניינים לבדוק את קיומם של קשרים בין משתנים )ןיא וא שי םא ןיב
לכם השערות פורמליות בנושא( ,םתא ב רוחב םיכי צךכל המיאתמ ךרד .קרפ רבסו רבכ
םדוק יכ ניתן לבדוק קשר בין משתנים ע"ח וליצ לע תו כתסה י )וד תוא בט-כיווניות( ,ע א"י
רוזי תומרגאי תקפה ) (scatterטיר ת תחת  .Graphsםלוא ,םוי ל יל רופ ן מוא לב ל ידכ
רשק ,ולדוג ,כיוונו ,ותוקהבומו ,טב שמתשהל שיכניקות נוספות .בפרק זה נתייחס בקצרה
לשלוש אפשרויות לבדיקת השערות לגבי קשר בין משתנים ,רוחבל םכילע ןכותמ ,םאתהב
םלוסל המדידה ומאפייני התפלגות המשתנה .תויו שפאה שולש לש יללכ רואת ןלהל  -םיטרפ
טכניים בהמשך.
• עו ירב יח :םדו קרפב בסוה יפכ ,םויק קו בל םי ורשכ ןיב רשק שני משתנים
םידידב םיכר לש יסח ןטק פס ילעב )לשמל  2 X 2וא  (5 X 5ניתן לבצע צילווח
) (Crosstabsשל המשתנים .חווליצה תל ט לע תולכתסה ,דחוימבו תוחיכ ה תקידב
בתאים השונים )וא םיט חומ םיכ עב דחוימב הרושב יזוחא/רוטב( נותנת תחושה לגבי
שמה ה ה ימהתנים קשורים אחד לשני) .למשל אם הרבה נבדקים מקובצים בתאים
ןוסכלאה ךרואל םימיוסמ( .םלוא ,תקידבל תוקהבומ רשקה םיאורש הרואכל חווליצב,
צךיר ןחבמ עצבל סטטיסטי נוסף – אכן נתייחס למבחן "יח-עובירב" ).(Chi-Square
נשתמש במדד קשר זה אם לפחות אחד מהמשתנים הוא נומינלי )ימש ם וסב(.

מע' 13
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מע' 14

• ןוסר פ םאתמ :נשתמש במדד זה אם ברצוננו לבדוק קשר בין משתנים בסולם אינטרוולי
או מנה ) .(ratioמ בו לדובר במשתנים רציפים או עם מספר בר םי ידב ם כרע לש.
• ןמרי ס םאתמ :נשתמש במדד זה לבדיקת קשר בין שני משתנים ,אם לפחות אחד משני
המשתנים הוא אורדינלי )ברדס לוס( .ןמרי ס םאתמ שמתשה דחוי ב בושח ,אלו
ןוסריפ ,אם במשתנה יש מספר קטן של רמות/םיכרע םא וא רוב הנבדקים מרוכז קר
תויר גטקהמ קלחב/םיכרע )רמולכ ,שי " ("tiesראשה דועב "תוקיר" תיסחי.
בל ו יש להתלבטות אופיינית :אם אתם משתמשים במשתנים )אינדקסים( םיבשוחמש
לש עצו מכ המכ םיטירפ גוסמ רקיל לוסב  1-5וא  ,1-7לא ס ייתה בורל ר פא
המשתנים הללו כרציפים ולהשתמש במתאם פירסון ,םיטיר מ ם בכרומ ם ש תורמל
שכל אחד לחוד הוא בסולם אורדינלי והוא באופיו בדיד .יכ אז אינדקס שמחושב מהמכ
מרכיבים אורדינליים לרוב מתנהג כמשתנה אינטרוולי מ תוי ללוכ אוה א  2םיטירפ
וםא םיטירפב שמרכיבים את האינדקס תו ר רפ מ שי )םיכרע( ופיזור סביר של נבדקים
ברמות השונות .תו וט לתה שי םא ,הצרמה ם ו עייתה...ןמ יפס אתמב רחב וא.
 .2בושיח עו ירב יח )  :(Chi-Square ,χ²רומאכ ,ןחבמ ה א קוד ל רשפ מ זןיב רשק
משתנים בדידים בעלי מספר קטן יחסית של ערכים .ןי רשקה תקידבל וב שמתשהל לבוק אל
משתנים רציפים או בעלי מספר רב של ערכים בדידים.
רבסומ ךשמהב ח קר ב' ,2ןחבמה תצרהל ,תחת  Analyzeנבחר.Crosstabs ← Descriptive :
ךותב  Crosstabsנבחר במשתנים שיוכנסו לשוחו ליצב וטלו הר ,ואז נלחץ על  .Statisticsךא
תעכ ,בתיבה שתופיע נסמן את הריבוע  Chi-Squareונלחץ  Continueחאו"כ  OKהצרהל.
נקבל פלט ובו צילווח בין המשתנים שבחרנו וכשמהבו ןחבמ ת אצות  .Chi-Squareנסתכל בערך
לש  Pearson Chi-Squareולש ת קהבומה ת רבו )תחת  .(Sigכמו במבחני מובהקות אחרים ,ךרע
שווה או נמוך מ  0.05יח ל ה רמ-קהבומ ובירב .אך נזכור כי חי-קהבומ ובירב ,ומצעשכל,
איננו מוהמ יבס רשקה .זהו רק מבחן מובהקות האומר לנו האם קיים )םי ק ל וא( רשק
)תולת( בין שני משתנים בלוח .ידכ ןיבהל תא מאפייני הקשר וכיוונו ,ייחםיב םג לכתסהל
בצילווח ולפרש את הנתונים הגולמיים :נבדוק את השכיחויות ) (countsםיאתב ודה ה בטב-
כיוונית ,ונסתהס ך תמ את ל ל ם זו אה ל לכ"ר טבו ה ושב כ.,
בל ו יש! ישומ הל טל ת תמש תו עהל ט פב בל! והשלכ אתב הפוצ ה תוחי שהש לבוקמ
) (expected countק יהת לטנה מחמישה אנשים .את שי ןיוצ םא ךא ) (cellדחא רת י וא
מ ת חפ שי ם ב 5תויפצת ,יח ךרע ןכתיו חבמה ואצות היע שי-העטמ ע בירב.

 .3םאתמ דקמ ושיח )ןמריפס וא ןוסריפ( :אם רוצים לבדוק מתאם בין משתנים -
תחת  Analyzeנבחר .Bivariate ← Correlate :בןולח חתפיש ,נבחר תחילה את המשתנים אשר
ביניהם אנו מעוניינים לבדוק את המתאם ונעביר לתיבה ) .Variablesאפשר לבחור יותר משני
משתנים( .מתחת לחלון בחירת המשתנים ,נבחר את םאת ה גוס )ןוסריפ ,וכו ןמ יפס'( ,גוס יפל
המשתנים רבו מ םהב )םידידב וא םיפיצר( .בנוסף ניתן לבקש ממוצעים ודחא ל ל ן ת ת יטס
מהמשתנים אם נלחץ על  .Optionsבסוף הפעולה נלחץ  ,OKונקבל פלט ןולחב .Output
הארתה  -בחישוב מתאמים יש להשתמש במשתנים םיפיצר ,אל םיצבוקמ!
כאשר בודקים קיום מתאם בין משתנים ,אל נשתמש במשתנים מקובצים )ש ו אךילה
ז קרפב רבסוה םתרי י'( יכ ועפלת הקיבוץ גורמת לנו לאבד מידע  -ךכל האיבמ איה
שאנשים שהיו בעלי ערכים שונים זה מזה במשתנה הרציף מקבלים את אותו ערך בדיד
)במשתנץ וקמה ה( .ןכל שי םימא מ בשחל )בו יח ן גכ םירח םידו יע ע בל וא
ןקת תוי ס א םיע וממ( רק לגבי משתנים םיפיצר.
יתמ נשתמש במשתנםי בוקמה םי? רק כאשר אנו רוצים לבדוק התפלגות משותפת )ע"י
חוולי עוציב( או כאשר רוצים לבדוק ממוצעים של משתנה רציף כלשהו בתת-לש תוצ בק
משתנה רציף רשא וב אנו יוצרים תת-ץוביק די לע וצובק.
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א .הבנת המידע יטסיטטסה םאתמ טלפב :פ הש לש םאת לכ בג ועי וי טל בטירע ימ י.
)אל ר סה ן הל-ילמרופ ,שאינו הקיטס טטסב ס וקהמ רמוח ת ירקל ףילחת .נא לעשות שיעורי בית!(.

• םאתמה םדקמ םושר היהי הליחת )םיכרע עבו לילש א יבו ח ויהל וכי ודיכש
שונים בין  1-דע  .(1+תיל וזיו ארתה ת קפסמש ויבכוכ יפוהל ת יושע אתמה דיל
םאתמ רשאכ תמיוס המר קהבומ )הלבטה תיתחת עיפומ ארקמה(.
• תוקה ומה ת ר המו ר הי ת םאת ה ם קמל תחתמ ) (Sig.םי סמה ם תמה לש
• םושר תוקה ומה תמרל תחתמ מספר הנבדקים  Nםאתמה בשוח םהילע.
תוק בומ תמר תגצומ דב"ת רבתסהכ כ )לשמל  . ( P<.02במדעי החברה וההתנהגות מקובל
אתמ ת ארלה וש ולש תו בתסהה םא קהב מכ ם/נמוכה מ ) 0.05רמולכ P ,לש םיכ עב ,0.05
 ,0.001 ,0.01 ,0.04וכו'(

ב .שוריפ לש יתרו יב םאתמ םדקמ :להלן הסבר קצר וראשוני רשא שורי ת קלחמ
םיבל השול ל םאתמ םדקמ) .והז אל ר סה-ילמרופ ,שאינו סרוקה רמוח אירק ףילחת
הקיטסיטטסב .נא לעשות שיעורי בית!(.

 .1תועמשמ םאתמ תו הבומ :קה ומ ם תמה י ן יצמ ט פה םא – המ רמ א הז? ול ות המ
קרפב ותכל ו תואצו ה/וא ןוידה? קהבו אוה םאת רשאכ הלע ל רבסו ש יפכ ,רקוחל
עטל תומון כי יש קשר מובהק בין המשתנים או לחילופין שהקשר בין המשתנים שונה
ספאמ) .ועמשמ קהבו םאתמ רמולכ שהמתאם אינו "ירקמ" אלא כנראה מייצג קשר
אמיתי בין המשתנים – קשר שהוא שונה מאפס( .תא םע ,םדקמ תוקהב מש רוכזל הבוח
םאתמ ,םיר א םייט יטטס םידד ב ומכ ,םגדמה לדוגב היולת .אל ת סחי ובג ם תמ
ןטק גדמב בק ה םא הבומ יהי )תה אוהש ןכתי יכקבל במקרה בגלל מאפייני
הנבדקים המועטים במדגם( .מנגד ,גם מתאם נמוך יחסית יהיה מובהק אם חושב במדגם
לודג )כי זה אומר שיש תופעה יציבה של קשר בין משתנים( .ךכיפל ,זה שהמתאם נמצא
מובהק אינו אומר שיש קשר חזק או משמעותי בין המשתנים – אבה לשל םי בוע אכו.
 .2ע ד עש ריפ ל םאתמה דקמ ועמשמ :כאשר חוקרים מנסים להבין את משמעות תוצאות
בדיקת מתאם בין משתנים ,םי חייתמ םה לכמה נושאים במקביל :לדוג ,וויכן ,ותוקהבומ
םאתמה ,וםגדמ לדוג .רמולכ ,סחיית אל אתמה דק שוריפ קר תוקה ומה תמרל
םג לא לולדוג וכיוונו לש םאתמ םדקמ )ימהיצג את כיוון וגודל הקשר בין המשתנים(.
םלוא ,רוכז הבוח יכ העובדה שמתאם מובהק אינה אומרת שיש בהכרח קשר חזק בין
משתנים .םא ל מל םגדמה דואמ לודג )כמה מאות נבדקים( ,לוכי םאתמ אצמהל קהבומ
למרות שהוא חלש או בינוני )יבו ח א י ילש א ה א ןיב( .בנוסף חשוב גם להתייןמ ב סח
םאתמה שוריפ ,במיוחד אם נמצא מתאם חלש או לא מובהק ,ןיב רשק ש תור פאל
המשתנים הוא לא-לינארי )תמוק שי לשמל  .(Uםויסל ,ש וכזל יםיתעל םאתמ אצמת
שאינו מובהק אך בכל זאת גודלו וויכונו םכלש ת רעשהב ם כמות .תוי ל היו ע ךכל
)ילוא (...ןכתיו ובישח ורחבתש תאז ג צהל )בזהירות ועם ההסתייגויות הנדרשות( קרפב
תואצותה ו/וא בה ק פןויד ל וס ייתת רש כתועמשמ םיאצממה.
 .3תוי ביסו רשק :םויסל ,יכ רוכזל שי םאתמ )קהבומ( בין משתנים אינו מייצג בהכרח קשר
יתביס בין משתנים אלו .וב ןפואב רהזהל שי וגיצת יאצממה ישרופמו ואצותהם – יוצר
לא לטעון שמשתנה מסוים גורם לשינוי במשתנה אחר או משפיע על משתנה אחר ,םא לא
ןכ שי םכל סיסב נוסף )יריפמא א טרואית( לטענה לגבי השפעה סיבתית ,סחיי הב לשמל
ליפואלש םעבטו םי המשתנים ,סדר הזמנים ,םייפו ח ירבסה ש הלילש )ללוכ תעפשה
משתנים מתערבים או מתםיכוו( ,דכו' ,יפכ םתדמלש רקחמ וטיש רוקב.

מע' 15
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מע' 16

י ק פ' :תוצוב ןיב ם לדבה יבגל ת רעש תקידב
 .1עקר :תוצ בק ןיב ילדבה קידבב סוע הז קרפ .םילדבה תוצ בק ןיב תויהל ייושע
םיגו המכמ – להלן תאור של כמה מצבים אופיינים בהם נעסוק בפרק זה:
א .יתש ןי םי דבה תוצובק )במשתנה הבלתי-יולת( :לשמל ,נרצה לבדוק את הקשר בין
ןיב םי בגה צובק עצוממה רכשה יב לד הה קידב תועצמא רדגמ יבל רכ תמר
השכר הממוצע בקבוצת הנשים.
עצוממ
רכש

עצוממ
רכש

נשים םירבג
ב .תוצובק רתו וא ול ןיב םילדבה :כאן יתכנו מספר מצבים:
ב .1הרעש ה רשאכ תסחייתמ למשתנה דחא ולת תלב תו וב רתו ו שול שי וב:
לשמל ,נרצה לבדוק את הקשר בין גיל לבין הנכונות לאמץ חידושים ,כאשר המשתנה גיל
תומר ולשל לוחמ )םיריעצ ,םישישק םירגוב( .לעופב ,נבדוק את ההבדלים בין
הנכונות תעצוממה לש ם שודיח ץ אל אנשים הנכללים בכל אחת משולש תומר הליג.
עצ ו ממ
נכונות
ץמאל

םיר יע צ

ע צ ומ
נכונות
ץמאל

עצ ו מ מ
נכונות
ץמאל

םישישק םירגוב

ב .2הרעש ה רשאכ תסחייתמ המכל משתנים בלתי-םייולת:
שמלל ,נרצה לבדוק את הקשר בין הרדגמ והווקת לש דבועםי )שני משתנים בלתי-
םייולת( ןיבל תימצע ת לגוסמ )משתנה תלוי( .מ ד א ל להמשתנים יתלבה-םייולת
תורדגומ תשת מר י :רדגמ )רבג/השא( ,דבו ה קתו )שדח/קיתו( .ךכ ,נוצרות עברא
תוצובק ,הטמל ישרתב צומכ .לעופב ,נרצה לבדוק את ההבדלים מבחינת מסוגלות
תוצוב ה ן ב תימצע :נשים חדשות ,נשים ותיתוק ,םישדח םירבג ,םיקית םירבג.
םיר יע צ ם יק ית ו
עצ ו ממ
תולגוסמ
מ צע

עצ ו מ מ
תולגוסמ
מ צע ת י

עצ ו ממ
תולגוסמ
תימצע

עצ ו מ מ
תולגוסמ
תימצע

נשים
ם י רב ג

ורכ וה םיגו המ ת צובק יב םילדבהה תא ודבל ד יכ ריבס הז קרפ .לש ג ס כ ר בע
תוצו ק ן ב לדבה ,םילדב ה תק דבל תפדע מ תיטס טטס הט ש תמייק) .םירבס ה כ שגדוי
םה ק פב אל-ילמרופםי ואינם יטטסב סרוקמ רמ ח לע הרזחל ףילחתהקיטס .ןייעל ץלמומ
רפסב הקיטסיטטס מתאים או להתייעץ עם מורה הסמינר כדי לאתר מידע נוסף שיסייע
בפירוש הפלטים והבנת הממצאים שלכם(.

תויסרג יבג תרוכזת :ךרד נוספת תלת תו עשה תק דבל-משתניות היא הרצת רגרסיה
) (regressionבה בודקים את המידה בה שני המשתנים הבלתי-םייולת )תראו מש הרע הב לשמל
סמ ףי סב'  :3רדגמ ,קתו( מנבאים את המשתנה התלוי )לשמל :תימצע ת לגוסמ( .לע דמ םכ לח
היסרגר םירו קה םי לפ רפל יא ןי הל עדוי היסרגר  -אולם הניסיון מראה כי למרות שהרבה
היסרגר ע וד ל ידימלת ,םיא ממה תועמשמ תא ריבסהל םהל השק .לןכ ,אנחנו נתמקד בפרק
זה רק במבחני  tוניתוח שונות )שנקרא גם מבחן  Fו.(ANOVA-
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מע' 17

 .2תקידב תוצובק יתש ןיב םילדבה :ןחבמ  tםייולת תלב ימגדמל
א .עקר :תוסח יתמ ר חמ ת לאש הברה ללדבה ןיב יתש קבוצות בממוצעים של משתנה
והשלכ .לשמל םיצור ירקוח בה תא קו בל םי יר ואםילד בין גברים לנשים ,ב איל ב ןי
תפקיד ניהולי ולא-ניהולי .אם מתעניינים בהבדל בין שתי קבוצות )דבלב( ,שמתש ל רשפא
בתרודצורפ  t-testיתלב םי גדמל-םייולת) .המונח "יתלב-םייולת" לב בל ך רצ אל  -רשאכ
םיוושמ ,לשמל ,בין ממוצע של גברים ונשים במשתנה כלשהו ,הנחת המוצא היא שיש לנו
"םגדמ" נפרד של גברים ו"םגדמ" נפרד של נשים .נתייחס אל שני המדגמים כנלקחים משתי
אוכלוסיות שונות ,לא תלויות אחת בשניה  -רמולכ בעלות ממוצע שונה ,סטיית תקן שונה
ולפיכך שונות ) (varianceשונה(.
ב .כיצד נפעיל תרודצורפ Independent samples t-test ←Compare means ←Analyze ? t-test

 .1בחירת משתנים :לתיבה העליונה ) (Test variableנכניס את המשתנה התלוי )וב צוממה אש
אנו רוצים להשוות בשתי הקבוצות( .לתיבה התחתונה ) (Grouping variableנכניס את שמו של
המשתנה הבלתי-יולת.
 .2נלחץ  Define groupsונגדיר את רמות המשתנה הבלתי-יולת .תוצוב יתש יב ווש ןחבמה.
נרשום בשתי התיבות מהו הערך של  Group 1לש ך עה ו מו  .Group 2המגודל ,םי ור םא
להשוות גברים לנשים ובמשתנה  GENDERיש שני ערכים = 1 ,םירבג  = 2 ,נשים ,נכתוב ""1
הצובקב  1ו "2"-הצובקב .2
הערה טכנית לגבי ההכנה הנדרשת תצרהל תרודצורפ  :t-testצריך שהמשתנה הבלתי-יולת
דידב היהי )ףי ר אל( תוצובק לש ן ק ר סמ לולכיו ,יתש ורלםי .םא במשתנה הבלתי-
רתוי שי יולת תוצובק )לשמל םא קיבצתם את הנבדקים לפי  3הלכש תומר( ,תרודצורפ
ןחבמ  tרוחבל כל רשפאמ ית תא הרמות שביניהן נשווה את ממוצעי המשתנה התלוי:
תביתב  Groupsתוכלו לבחור להשוות אנשים שיש להם ערך  1תמועל  ,2וא  2תמועל ,3
דכו' .םלוא ,אם המשתנה הבלתי תלוי הוא רציף ,שי הצבקה עצבל הליחת – ז ק פ ו ר'.
ג .תואצו ה שוריפ :הסו םיעצו מ הלי ת הגי מ הרודצ רפתויט תוצ בקה תשב ןקת )יקש ומכבלנו
כשהפעלנו  Descriptiveירחא  ,(split fileורק אז מציגה נתונים לגבי תוקהבומ לדבהה) .ךשמ ב ואר
ןחבמ ש טל ל מגוד  tםייולת תלב ימגדמל(.
 . 1םיעצוממ :דימת נבחן הליחת  -רתו הוב עצוממ וצובק יתש ימל ,והאם ההבדל ביניהם
הוא בכיוון ההשערה או בכיוון מנוגד הל? נלע ל תס םיעצו מה יב לדבהה ,במונחי סטיות
ןקת .םיעצ ממב ןטק לדבה )לשמל  3.50תמועל  (3.60תי חי הל דג קת תי טס םע )לשמל
 (0.8דואמ םי ורק םיעצ ממה יכ הארמ ,הצובק לכב רו יפל תיסחי .הבדל כזה אינו
יתועמשמ ,תיט יטטס קהב מ אלש חוטב ידו )דוא ל דג םג מה ם אלא( .ןיב ודג דבה
םיעצוממה )לשמל ,לעמ  1ןקת ת יטס( ןטק גדמב םג קהבומ בורלו ית עמשמ יהי.
 .2לדבהה לש תיטסיטטסה תו הבומה :רק אחרי שבדקנו מהו גודל וכיוון ההבדל בין
תוצובקה תשב יעצוממה ,נוכל לבדוק באופן ילאמרופ אוה ת צובק ןיב דבה הדימ ו יאב
קהבומ .נפעל בשני שלבים:
2א .בדיקת מבחן שוויון השונויות ) :(Levene's test for equality of variancesתחילה נתייחס
הז םיד מ דוב על ,ותוא  SPSSעובק יד עצבמ ומצעל באיזו נוסחה חישובית של  tשי
שמתשהל ,יכ אז ןח מל ת יצאיראו ר סמ שי  tהמתאימות לשימוש במצבים שונים.
"ש ןח מוויון השונויות" נדרש תעד ידכ לע ןה תוושומש תוצובקה ית םאתו שונות
)רוזיפ( המוד קיפסמ ,או שהן שונות בפיזור – בצ לכ יכ ,תיטסיטטס הירואיתה
תבייחמ )תא  (SPSSשמתשהל בנוסחה תיבושיח שונה.
םי דוב המ? מבחן שוויון השונויות מופיע לפני ןחבמ ת אצות  tןחבמ לע סס במ אוהו
) Fאשר מאפשר בדיקת מובהקות במצבים מגוונים –רוזיפ ידד ןיב לדב הזה הרקמב(.
השעמל ,התוכנה מחשבת לנו מראש שתי תוצאות אפשריות ,ואנו נבחר מי המתאימה:
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מע' 18

ןח מ םא  Fקה ומ אל ) (sig>.05זה אומר שמותר להניח שהשונויות תווש ,ואז נסתכל על
במ תוא ותןח  tבשורה הראשונה  .Equal variances assumed -ןח מ םא  Fקהבומ ),(sig<.05
לד ה שי יכ רמ א הז מובהק בין השונויות בשני המדגמים )הפיזור בהם שונה( ,זאו
נסתכל לע ןחבמ ת אצות  tהרושב השניה .Equal variances not assumed -
2ב .ןחבמ ואצות קידב  :tאחרי שקבענו באילכ סהל רוש וז סי ב לע ןחבמ ת אצות
שוויון השונויות ,נוכל לבדוק את תוצאות מבחן ה .t -תוב שח תוד מע יתש לנו :תדומעב
” “tךרע ע פומ  ,tתדומעבו " "sigלש תוקהב מה  .tה רע א" "sigהיהי  0.05או נמוך מכך
)תלוי ברמת המובהקות בה אנו מעוניינים( ,ש מוא זיעצ ממה ןיבם לד ה שי קהבומ
)יכ ה ך ע” “tהובג יפסמ( .תא יכרע ” “tו" "sigתתואצו ה קר ב וחווד ,תוג ד ע דחי
שפוחה ) – (dfתו ובקה יתשב קת תויט ו יעצוממה א חווד םג חרכה דימת ךא,
ם ה ל לד ו ג ת א ו  ,ת ו ו ב ה י ב ל ב ה ה ל ו י פו ה ן י בה ה ע מ ל ר פ א כ קר י כ.
 .3תורעה נותופס שורי יבגל טלפ ןחבמ  tוהבנת משמעות הממצאים:
•

בגלל נוסחת ןחבמ  , tךרע  tיבוי וא י ילש ת יה לוכי ,רתוי הובג עצוממ הזיא יולת.
ב ק ע ו מ מ ר א כ'  1ר ת ו י ה ו ב ג  t ,י ב ו י ה י ה י ; ב ק ע ו מ מ ר א כ'  2ר ת ו י ל ו ד ג t ,ה י ה י
ילילש  .איה צ ו ב ק ו ז א הר ח בה ו וי ה  1וא  2יר ש א יה וב ן פ א ב קר י ו ת ו תי ור
קודדו הנתונים ,לש ןמ סה ) tיבויח וא ילילש( אינו חשוב לכשעצמו .או בושח המ
תוי ובג עצ ממ הב הצ בקה והזר ,םאהו  tאל וא קה ומ )ולש ןמי ל רשק אלל(.

•

יכ רוכזל שי מבחני המובהקות מבוצעים כדו-םיידדצ )רתוי םי ימחמ( דח לו-
םיידדצ .אם הנםכל בושח אשו ,ניתן לשנות את צורת הבדיקה בתוך התפריט.

• ךי דמב ת רא תמה ת לועפה ע ציב יכ ר כזל שי הז אינו מבטיח כי תבחרו בעיבוד
הנכון או תפרשו את תוצאותיו בצורה נכונה .דימת הב שחו תע לוקי לי פהל שי
תיתרוקיב ,הקיטס טט ב סר קהמ דו ילה רמ ח לע רוזחל ,ץעייתהלו הר מ םע
הסמינר או מנחה המחקר בהתאם לנדרש.

ד .שוריפ המגוד לש לפ :t-test
תרוד ורפ לש טלפ ש ריפב ויסל ם רצק םי בסה ןלהל  t-testב  .SPSSרומאכ ,תרודצורפ t-test
) (independent samplesמאפשרת להעריך אם ההבדל בין ממוצעי שתי קבוצות במשתנה תלוי

קהבומ אוה והשלכ .הםירבג תאו שהב םיב ש השול ל תסח יתמ ןאכ המגוד )בק'  (1ונשים
)בק'  (2במשתנה התלוי " ."Efficacyלדוג ות אב אל ה ת צובקה י ש אכ יכ בל ומיש ,לכ ךא
זאת שתיהן בגודל סביר להערכת ההבדלים ביניהן .םי על ךא ,אחת הקבוצות קטנה מדי ,ןכל
רצוי תמיד לשים לב למספר הנבדקים הצו ק לכב )) .(Nהרעה – ומצע טלפה אבה ד מעב
"ךותח" גפ לגב לוגו ימי צבם ) (bugבתוכנת  .SPSSבו חה קל ה א ה גצ מש המ(.
בלש  :1הובג צומ תו ובקה יתשמ ימ ןאכ קדיב
רתוי ,וא ר ושמה ווי ב אוה ת צוב ה ןיב דבהה ם הו
בכיוון מנוגד .תויטס ל וגל ס יב לד הה ל וגל ו חייתה
ןקתה) .במקרה הנוכחי ,בק עצ ממ' ) 2נשים( לודג
בק לש עצוממהמ תצ מב'  – 1תי חי יל ש לד הה ךא
ןקתה ויטס דוגל )בלשב אצממל סיסבה אוהו .(3

T-Test

Group Statistics
Std. Error
Mean
5.967E-02
3.658E-02

Std.
Deviation
.6343
.5818

Mean
6.3319
6.3834

N
113
253

GENDER
1
2

EFFICACY
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תרוכזת :קר ירחא שבדקנו מהו גודל וכיוון ההבדל בין הממוצעים בשתי הקבוצות ,נוכל לבדוק באופן
לדבהה דימ ו יאב למרופ שנמצא בין הקבוצות הוא מובהק ,םיב שב ךכ לעו  2ו 3 -הטמל.
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of Variances

t-test for Equality of Means
Std. Error
Difference

Mean
Difference

Sig.
)(2-tailed

df

t

6.771E-02

-5.154E-02

.447

364

-.761

6.999E-02

-5.154E-02

.462

199.491

-.736

בלש  :3תואצ ת תקי ב רחאל
מבחן שוויון השונויות ,נבדוק את
ןחבמ ת אצות  .tןיב ל בהה
ךרע םא ק בומכ בשחי ם עצ ממה t
הובג יפסמ  -נדע זאת אם ערך
ה" "sigנמוך הב ת קהבומה ת רמ
אנו מעוניינים )לשמל  .(sig<.05ןאכ,
ךרע  tהוא נמוך )ןיב  ,(1 - 0אלו
אוה י ק בומ .(sig>.05) .447

Sig.
.190

F
1.725

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

EFFICACY

בלש  :2שלב מקדים זה מאפשר לנו להחליט איזו
נוסחה חישובית של  tהיא הנכונה לשימוש .םא F
קה ומ אל ) ,(sig>.05כמו במקרה הנוכחי ,רמ א הז
שמותר להניח שהשונויות תווש ,ואז נסתכל על
השורה הראשונה  .Equal variances assumed -םא
ןחבמ  Fקהב מ היה ) ,(sig<.05יכ רמו היה הז
השונויות בשני המדגמים שונות באופן מובהק ואז
צריך נוסחה חישובית שונה של  ;tהזכ צמב היה
צריך להסתכל בשורה השניה.

 .3תקידב תוצובק רתו וא ול ןיב םילדבה :ניתוחי שונות )(ANOVA
י ק פ תלי תב הר קב ראו ש י כ' ,תשרוד הלעמו ת צוב שול ןיב ם לדבהה תקידב
שיטת ניתוח שונה מאשר בדיקת ההבדלים בין שתי קבוצות דבלב )הנתכרע תועצמאב t-
 .(testהטישן כ תגצו ה ה הינה "ניתוח שונות" ,ונקראת םג ןחבמ  Fוא .ANOVA
בפרק זה נתייחס לשני סוגיל םייסיס ם ניתוח שונות:
א .ניתוח שונות ]ןחבמ  [Fדח-כיווני )(one-way analysis of variance
ב .ניתוח שונות ]ןחבמ  [Fוד-כיווני )(two-way analysis of variance
הרעה :אם אינכם מכירים מבחנים מתקדמים כאלו ,אל תחששו לנסות דברים חדשים! םא
םיר כמ םתא תא ןחבמ ) tםדוק ף עסב ר סומה( אל ךא תא ןחבמ  ,Fולכות עצבל מספר מבחני
 t-testתת לש תו וז לע-תוצובק )צר ת עיבש י עב לש הק חשה עצ ממ תא ת ושהל ל מלןו
"נמוכה" ו"בינונית" ובנפרד להשוות את הקבוצות "בינונית ו"ההובג"( .יכ ן יצל ב שח שומיש
במספר מבחני  tתורפס ץל ומ אל הז ןפואב ,או יכ לידגמ הק הב תוע ל יוכ סה תא
תיטסיטטס .םלוא ,בסמינר מחקר לימודי הדבר עשוי להיות קביל )הרומה ם ו עייתה!( ,לכ
םיא ממהש ןמז הפידע ך ד שיש ך ל םיעד מ םת ו היוא ה ת ריה ב ם שרופמ ולכו התוא
םדקתמ סרוקב דומלל .עדיף שתשתמשו בטכניקה המוכרת לכם )גם אם אינה אלגנטית
מבחינה סטטיסטית( ,מאשר בטכניקה מתקדמת שאינכם מבינים לעומק.
ןיפוליחל ,תוכלו לנסות להריץ מבחני שונות לפי ההסבר בהמשך ,ידכ הרומ ם וצעי תהו
לוודא כי אתם מפרשים נכון את התוצאות.
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מע' 20

א .תונוש חותינ דח-ינוויכ )(One-Way ANOVA
 .1עקר :נשתמש בניתוח שונות חד-כיווני כאשר נרצה לבחון איזו השפעה יש למשתנה בלתי-
דחא ולת ובש הלעמ תוצוב שולש ,לע משתנה תלוי .ניתוח השונות מאפשר לנו ושהלתו
ות ו צוב ה ש ם יעצ ו מה י ב ם ילד ב ה א ןו חב ל וללה .
המגוד )נשתמש בדוגמה זו במהלך כל הפרק( :ןיבל ליג יב רש ה א ןו בל צור רקוח
הדובעב ןוצר תועיבש .יה ר חמה ת אשא :ב ם דב ע ןי לד ה שי ם התוצב ה שולש ליג
)"םיריעצ"" ,גיל ביניים" ו"םירגוב"( מבחינת תועיבש הדוב ב ןוצר?
וז ה גו ב כ בל ו יש ,הרקוח דדומ משתנה רציף ,גיל בשנים ,ות וצ וב ש תש אל ךא
הפיצרה ,אלא עצבל ךירצ הקבצה של המשתנה )רמולכ של הנבדקים( ליג ת צובק ש לשל.
הערה טכנית הצבק ב ךרו ה יבגל :םכלש רקחמבו ןכתי ,אחד המשתנים הבלתי-םייולת
אוה כלש אינו רציף כמו בדוגמה ,אלא משתנה בדיד עם  3תו ובק תוי וא )ןוגכ בצמ
יתחפשמ( .הזכ צמב ,אל נדרשת פעולת ההקבצה המוסברת בשלב  1אב ףיעס לש.

 .2כיצד נפעיל פרוצדורת ניתוח שונות חד-כיווני?
נעבוד בשני שלבים :הקבצת המשתנים הרציפים ,ולאחר מכן הרצה של ניתוח השונות:
בלש  :1תצבקה משתנים םיפיצר :אם שאלת המחקר מתייחסת למשתנה רציף )ליג שמל,
קתו ,או כל אינדקס שמחושב כממוצע של מספר פריטים בסולם מדידה כלשהו( ,לעםכי לעצב
הקבצה במשתנה זה ,ידכ קלחל את הנבדקים לתומ המכ )לשמל נמוך ,בינוני ,הובג(.
ביצוע הקבצה של משתנים ךירדמב רבסומ םיפיצר הז ז קר ב' – עיינו שם כעת!
אמגודב ךשמהב ,סי ב לע ליגה וגל תה טלפ קידב ,המשתנה "ליג" הצב ה רבע
) (recodeתומר ולשל )=1דע םיר עצ =2 ,24גיל ביניים =3 ,25-40םירגוב .(+41

בלש  :2הרצת ניתוח שונות דח-כיווני:
טירפתב  Analyzeנלע חל One-Way ANOVA ←Compare means
בגולא דה תבית עיפותש ,ל יעצב םי בה םיד צה תא:
• לתא ל משמ המ שרב ר חב המשתנה התלוי ריבעהלו למשבצת העליונה
).(Dependent List
• ללו ר חבהעביר את המשתנה הבלתי-תלוי למשבצת התחתונה ).(Factor
• לע ץו לל  Optionsןמסלו  Descriptiveלבק ידכ תלבט ןקת תוי סו םיע וממ
טלפב – רבדה יחרכה ידכ ויהתש תואצותה תא ש פל םילגוסמ!
• ץוחלל  Continueהצרהל .התוצאות יופיעו בחלון הפלט הנפרד.

 .3תואצו ה שוריפ :טלפ תא רפ ידכ ,ןל ל םיר סומה ם בלש ה ולשב דוב ל שי.
בלש  :1םיעצוממ תלבט תולכתסה .וזכ לבטל מגוד להל ,שנוצרה לגבי שאלת
אמגוד רקחמה ה הב לע למשתנה "ליג" תומ שולש הצבק רבע .וז הל טב
נסתכל על הממוצעים של שלושת הקבוצות ,ןק ה תוי ס לע )רוזיפה( ,תוצוב ה ילדגו
)אדוול ישש מספיק נבדקים בכל קבוצה כדי שהממצאים לגביה יהיו אמינים?(.
מה נחפש בטבלה ?
צוממה תא שי הצ בק וזיאלע
רתויב הובגה? הנמוך ביותר?
) ה מגו ד ב  :ן ו צ ה תוע י ש םאה
ה ל ו ע ל י ה ש ל כ ה ו ע תע ו ממ ה?
םיעצ ממ רדס בל ומיש-
ןאכ מתמוקע תלבקת (!U
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בלש  :2בדיקת טבלת התוצאות של ניתוח שונות חד-כיווני:
נבדוק האם ערך  Fקהב מ אוה ,תרזעב תוד מע יתש :תדומע ” “Fתדומעו " ."sigםא
ה ך ע" "sigאוה  0.05או נמוך מכך )תלוי ברמת המובהקות בה אנו מעוניינים( ,הז
אומר לנו שםיע וממה ןיב לד ה שי תו וב ה לש קהבומ )יכ ה ך ע” “Fהובג יפסמ(.
)תא יכרע ” “Fו" "sigנתואצ תה ק פב חווד ,שפו ה וגרד ע דחי .(df
ןלהלש מגודב ,המשתנה התלוי הוא "ןוצר ת עיבש הדובעב" )שאר םוש ומש
הלבטה( ,ובדקנו עפ ה תאת המשתנה "ליג" ,רבס הש יפכ הלעמל .ניתן לראות בטבלה
ךרעש  Fקהבומ ) sigנמוך מ .(0.05 -רבדה ת עמשמ יכ לד ה שי קהבומ םיד וע ןיב
בליגה תוצובק שולש מבחינת תפישת "הדובעב ןוצר תועיבש".

ומיש בל :םיאצממ חווידב ,לא ניתן בותכל קר "נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות"...
אלא הבוח םג ה תא ג יי לו םיעצו מסטיות התקן בקבוצות השונות – ךכ קר ולכות
ןיבהל ריבסהלו ימ הוב ימ ,םתאצ ש מ םאהו דומה או שונה למה עיפומש
תורעשהב .יחרכה קודבל ןק ה תויטסו םיעצומ ה תא )של המשתנה התלוי( בלכ
התוצובק םגיצהלו םיאצממ חווידב ,ש י כוד א וק"ה ןיבה לכו םכל רקחמ ח
םתאצמ) .ראו דוגמאות לדיווח בהנחיות נפרדות – הא ן הז ירדממ לח(.
בלש  :3ניתוחי המשך ) - (Post Hocץלמומ ,הב ח ל ךא )בלש ואצותב ולת (2
םג םא נמצא ערך  Fקהבומ בלשב  ,2איננו יודעים לדב ה ם יק תוצ בק ו א ןיב) .ילוא
תוצ בק יתש םצעב זהות זו לזו והשלישית שונה מהן במובהק? וא אולי כל קבוצה שונה
המ קהב מבתורחאה תוצובק?( .כדי להבין מה בעצם קורה בתוך הנתונים ,םיכירצ
לבור עצב ניתוח ךשמה טושפ ,שמטרתו אינה תא שש אל ומויק לד הה לש )הז תא
כבר ביססנו בלשב  2ע"י ךרע  Fקהבומ( ,אלא תא ר אל ומוקימ לד הה לש.
עוציב ניתוחי המשך טוש אוה :נלחץ רו פכ לע … Post Hocפמ ר אכתא םי יע
פרוצדורת ניתוח שונות חד-כיווני )תחתמ ל .(Factorמהרשימה העליונה )לש Equal
 (Variances Assumedעצ ל וצר ו וא ןח מה ת רוח ל שי] .בל ו יש :המבחנים
נבדלים זה מזה במספר ההשוואות שהם עורכים בין הקבוצות ,בומ תוע ל יוכ סגוס .I
להבנת נושא זה לעומק ,וז ל שיה יט יטטס רוקב ם דמלש מוחה לע ר![
אמגודב הטמל ,בחרנו בניתוח מסוג בונפרוני ) .(Bonferroniטלפב  SPSSנוצרת
טבלה שנקראת  ,Multiple Comparisonsבה ניתן לראות את ההבדלים בין הקבוצות:
בניתוח זה ,הצ בק לכ במשתנה
יתלבה-יולת )הדומע  (Iלכל תו שומ
ת ר ח א צ ו ב ק ) מ ע ה ד ו  , (Jו ל ד ו ג
רוטב צומ םיעצוממה ןיב דבהה
ןושארה .תד מעב לכ סהל שי Sig.
ת ק ה ו מ הא ו ש ה ז יא ן ו בל י ד כ.
א מגו ד ב וז  ,ש י וב ב צ ל ת ס יי מ ה
 3קבוצות במשתנה הבלתי-יולת,
םי או ר ןי ק ב ו מ דב ה ש יכ
תוצובק  1-3ו  ,2-3ןי א ךא .1-2
הצו ב ק ה שע מ ל ר מו ל כ  3וז יה
הגל תמ ו  Fהה קהב מיללכ שנמצא
םדוק בלשב ) 2ואר הלעמל(!

מע' 21
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מע' 22

ב .וד תו וש חו ינ-ינוויכ )(Two-Way ANOVA
 .1עקר :םיתעל ,חוקרים מעלים השערות המניחות קיום קשר בין המכ משתנים בלתי-םייולת
לבין משתנה שלישי )משתנה תלוי( .המגודל:
הרעשה " :1עמשמ ל ההו ג השו ת ילע ם דבועהד בעב תו ,הדוב ב רתוי םיקי ו םהשו ,ויהי
עם שביעות רצון גבוהה יותר מעובדים עם משמעות וותק נמוכים".
הרעשה " :2ןומא ןיב יבויח רשק אצמי חוקלה תימצ תולגו מ תסיפ ו תוריש קפסב לש
חוקלה ,ןיבל נאמנות חוקלה תורי ה קפסל"
ולא ור שהבש בל מיש ,כל המשתנים רציפים )כל אחד נמדד על ידי סולם מדידה המבוסס על
טרק ל גוס גורי יטי פ המכ( .כל השערה מניחה כי לשני משתנים בלתי-םייולת )ןומא לשמל
תולגוסמו ,הרעשהב  (2יש השפעה על משתנה רציף שלישי )למשל נאמנות ,הרעשהב .(2
איך בודקים השערות כאלו מבחינה סטטיסטית? שהל יה תלב קמ שיגתוי רגרב שמת .םלוא,
ש תור לתלמידים רבים אכן לומדים ניתוחי רגרסיה ,ןיבהל השק םיברל םתו ץירה ךיא ,ךי וא
תואצ תה תועמשמ תא שרפל .ןכל ,אני מעדיף להסביר ןאכ ךיא קודבל קשר בין שלושה משתנים
יד לע ניתוח שונות דו-כיווני .רדו ך פשוטה להבנה )מנקודת הראות של התלמדי( והלק הגצהל
רבסהו )ודב"ר חמה ח( ,ונשענת על ההסברים שניתנו בפרקים קודמים במדריך זה.
םיד מ בלש בליצוע ניתוח שונות דו-כיווני :ל רוצ יהצב ה עצב )(grouping, categorization
של המשתנים הבלתי-םייולת )םיפיצרה( שלנו לשתי תומר )למשל נמוך-הובג( ,תו ר שו ש וא
)נמךו-בינוני-הובג( .ביצוע הקבצה של משתנים רציפים מוסבר במדריך הז ז קר ב' – עיינו שם כעת!
רבסה יללכ  -מה שאנו מחפשים בניתוח שונות דו-כיווני :נרצה לבדוק ה ך אלש הב צה תמר
]ציוני[ הנבדקים במשתנה בלתי-דחא ולת )המגודב :קתו( ובמשתנה בלתי-יולת שני )המגודב:
עמשמהד בעב תו( העיפשמ ה ענתונים ]ציונים רציפים[ ב םה שמשתנה התלוי )ןוצר ת עיבש(.
לשמל ,הר שה תא  1למעלה נוכל לבדוק במודל  2X2אבה )תחתמ רב הל בל ומיש(:
קתו
ה ס" כ
נמוך הובג
5
2
תועמשמ נמוכה 1
ה ד וב ע ב
6
4
ה הו ב ג 3
8
7
ה ס" כ
בניתוח שונות דו-כיווני ,נרצה לבחון קודם כל מה מה קורה ב"םיילוש" הל טה לש ,םיאתב 5-6
)תורושב( םגו ) 7-8םירוטב( ,ובהמשך מה קורה בהצלבות של שני המשתנים ,םיאתב .1-2-3-4
תקידב "םיירקי םיטקפא" :הליחת ,נרצה לבדוק האם לכל משתנה בלתי-העפש שי וח יולת
על המשתנה היולת ,רשק אלל )רב מ וא( להשפעה של המשתנה היתלב-תלוי השני) .במינוח
יטסיטטס ,יו ק הז "ירקי טקפא"  .(main effectלשמל :ל ה פש שי ם ה"הדובעב תועמשמ" לע
"ןוצר ת עיבש"? הבו ת ת ל ידכ וז הל של ,נבדוק תא םיאת  5ו,6-ועי וי םהב יעצוממ תועיבש
ןוצר יתשב ומייק תומרהת במשתנה "הדובעב תועמשמ" ]תו וש תש שי ,כי קיבצנו את הנבדקים
תלעבכ הדובעה א יספותש ולאכל תועמשמ נמוכה ,וא ההובג[ .ןי ק בומ דבה ש םא שני
םיאתה ,נוכל לטעון כי ל רקיע טקפא י"הדובעב תועמשמ" ןו רה תוע בש לע ,כלומר ציוני
רה תוע בש לע יעיפשמ דו עב תוע שמןוצ ,לש ת מרל ר עמ "קתו" ]םירוטב[ .המוד פואב,
נרצה ירקיע ט פאה ת קודבל לש המשתנה הבלתי-תלוי השני ,תתל ידכ הלאשל הבושת :םאה
ןו ר תוע בש ל ק ול העפ ה שי? נבדוק םי ת תא  7ו ,8-ועי וי םהב ממוצעי הנבדקים ביתש
תומרה קת לש ]טור ותק נמוך ,הוב קת רוט[ .םא יהינו מוצאים םיאת ןיב ק בומ לדבה  7ל,8
היינו יכולים לטעון כי "קתו" עיפשמ ןו רה תוע בש לע ,תומר רבעמ הד בעב תו משמ לש.
בדיקת אינטראקציות :ךשמהב ,נרצה לבדוק האם יש אינטראקציה ) (interactionבין המשתנים
יתלבה-םייולת ,םיאתה תעב אב םיעצו מה םאה רמולכ  1-2-3-4שוניה מ ז ם ,הארמש ןפואב
ה ש בולי ש ית לש ן הש ל ת ו מר )ו הה ב ג תו ע ש מ ל ש לה ו ב קת ו ( הלע מ וא עצ ומ מ ת ד יר ומ
םיר אה יאתב רוקש המל חיב גירח פואב זה אתב )לשמל :משמעות גבוהה אך ותק נמוך(.
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מע' 23

 .2כיצד נפעיל ניתוח שונות דו כיווני? נעבוד בשני שלבים :הקבצת המשתנים היתלב-םייולת
)אם הדבר נדרש( ,ולאחר מכן הרצה של ניתוח השונות:
בלש  :1הקבצת המשתנים הרציפים :אם המשתנים הבלתי-םיפיצר םה םייולת ,נץבק םתוא
וניצור משתנים ילעב ישדח תומר לש טק רפסמ ,תומר עברא ע ייתש בורל )לשמל :נמוך,
בינוני ,הובג( .הז בד נדרש כדי תא ץי הל דוביעה – ךכמ ב שח ר ויו ,שרפ ידכ וי ואצות תא!
ביצוע הקבצה של משתנים רציפים מוסבר במדריך הז ז קר ב') .תוגל תה ץי הל הל חת יוצר
הטושפ ) (frequencyשל כל משתנה רציף ,הצו ק לכ ש ולובגה א וב ל זאו(.
בלש  :2הרצת ניתוח שונות דו-כיווני ).(2-way Analysis of Variance / ANOVA
היכנסו לתפריט  ,Analyzeורחב  ,General Linear Modelובתפריט שנפתח.Univariate :
)רמולכ ,נבחר לבדוק מודל המניח קשר לינארי בין משתנים ,ומטרתנו לנבא רש ה תא
ל םה שמשתנה תלוי בודד( .בתיבת הדיאלוג שנפתחה ,תואב ת לועפה ת ועצב:
 .1הכניסו את המשתנה התלוי )לשמל :ןוצר ת עיבש( ןולחל הלעמל"Dependent variable" :
 .2הכניסו את שני המשתנים הבלתי-םייולת )לשמל :תועמשמ ,קתו( ןולחל"Fixed factors" :
 .3רותפ ל וצחל  ,Optionsושקבו  .Descriptive statisticsתירואית ה יטסיטטס
)םיעצוממ ,ןקת ת יטס( – רבדה יחרכה כדי לראות את הממוצעים בתאים שנוצרו
כובסיס להבנת התוצאות.
 .4וצחל  OKהצרהל.
 .3תואצו ה שוריפ :טלפ תא רפ ידכ ,ןל ל םיר סומה ם בלש ה ולשב דוב ל שי.
בלש  :1םיעצוממ תלבט תולכתסה .תגצו לאמש הטמל וזכ ה בטל ה גוד ,שנוצרה לגבי
הרעשה  :1המשתנה "קתו" בקה רבעתו ר שול ל הצ )הדו עב ק ו ישד ח ר סמ יפל(,
והמשתנה "תשיפת הדובעב תועמשמ" תומ יתשל הצבק רבע )נמוך = עצומ ל תחתמ ,הובג =
עצו מל לעמ( .בטבלה זו נסתכל על הממוצעים שנוצרים מההצלבה  .2X3ךא כשתנסו לקרוא את
הלבטה ,ש וא תהרו המ ן בה השק הב  -יכ  SPSSתא ר סמ לכ םיאצממה הז חא זב!
ןכל אני ממליץ לכם תא קית הל
Descriptive Statistics
הממוצעים לטבלה נפרדת שתיצרו לבד
Dependent Variable: Sviut
)תבנו אותה בםכמצע באופן ידני ב'דרוו'(
Std.
ם י א ה ש י הב ו  ,ת גצ ו א יה ו ך ש מ ה ב .
Vetek
Mashma2
Mean
Deviation
N
טבלה זו מאורגנת כמו הטבלה שהוצגה
1=1-6 mo.
1=low
4.43
1.212
48
ףיעסב "עקר" םדוקה דומעב" ,שומישו
2=high
5.76
.987
43
ה ב ם כל ע י ס י ת א ט פיו ד א מ פש ור י
Total
5.06
1.290
91
2=7-36 mo.
1=low
ם י א צ מ מ ה  .ק ר ה לח ה ב ה ל א ו ר י ע ה
4.14
1.013
99
2=high
5.53
.763
74
ם י צ ו ממ ה ת א – ם י ג ה ל י ד כ  ,ת ש ו ל ש
Total
4.74
1.143
173
הערכים הרלוונטיים לתועמשמ "נמוכה"
3= 37+ months 1=low
3.94
1.303
30
) ,4.14 ,4.43וכו'( סומנו םיציחב הלבטב.
2=high
5.59
.892
61
ר ב ס ל ו רז ח ת ע כ י ל ל כ ה ד ומ ע ב ג צ וה ש
Total
5.04
1.297
91
Total
1=low
4.19
1.128
177
םדוקה ,לגבי מה אנו מחפשים בניתוח
2=high
5.60
.865
178
וד-כיווני .םכמצ ולאש :םאה שי
Total
4.90
1.229
355
בנתונים שלנו טקפא יבגל רקיע
המשתנה בטורים? תורושב? שי אה
אינטראקציות?
ל ש מל  .ס ח יית ה ב ם י עצ ו מ ה ם ע ה לבט ל ל א מ ד צמ
)שנוצרה מהעברת נתונים בפלט  SPSSםתרצ ש הל ט ךותל
דבל( :האם אתם יכולים להגיע למסקנות לגבי ההבדל בין
ת ו ע ש מ ל ש תו ר ה י ת ש? ) ת א ו ק י ב ת ר ו ש ה ה ס" ם ר ו ט ב כ
"נמוכה"" ,גההוב"(? קתו לש ת מרה ש לש ןיב )הס"כ
תורושב(? בנוסף ,האם יש אינטראקציה )שינוי בגודל היחסי
םי צוממה לש( ,בשילובים שונים של משמעות+קתו?
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בלש  :2בדיקת טבלת התוצאות של ניתוח שונות:
וזכ לבט להל ,שנוצרה לגבי השערה .1
רוכזכ ,בדקנו את
ההשפעות של שני
משתנים בלתי-םייולת
– "ק ת ו" ו" ת ו עמש מ" ,
F
Sig.
אשר מאפייניהם כבר
36.735
.000
הל ע מ ל ר בסו ה  ,לע
7332.481
.000
המשתנה התלוי
2.756
.065
"ןוצר ת עיבש" )(Sviut
160.954
.000
ר ש א ש אר םו ש ו מ ש
.629
.534
ה ל בט ה .

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Sviut
Type III Sum
Source
of Squares
df
Mean Square
Corrected Model
184.256a
5
36.851
Intercept
7355.697
1
7355.697
Vetek
5.529
2
2.765
Mashma2
161.463
1
161.463
Vetek * Mashma2
1.262
2
.631
Error
350.105
349
1.003
Total
9050.563
355
Corrected Total
534.361
354
)a. R Squared = .345 (Adjusted R Squared = .335

בטבלה נבדוק אפקטים עיקריים ,ואינטראקציות .םהמ מכ יב ל תו עה להל:
• תעפשה קתו ) :(Vetekיכ הל טב םי ור נמצא ערך  Fהו ג אל – רוטבו  sig.תמר י ם אור
איה ולש וקה ומה  – 0.065בור ךרע ללעמ תצ ךא ידמ תיס סבה תוקה ומה תמר 0.05
אליה מתייחסים הרבה מחקרים במדעי החברה וההתנהגות .תלבט ןי על תע יאדכ
םיעצוממה םדוקה דומעב – והנתונים שם יבהירו לנו מדוע ערך ה Fאינו גבוה )בל ו יש
ל ןי שדבה שעמת ה ת צובקמ םייתש ן ב לק ,ברמה הנמוכה והגבוהה( .בנוסף ,הנתונים
גם מראים שההשפעה של ותק על שביעות רצון אינה ליניתירא )םיעצ ממ רדס בל ומיש
תורושה תשולשב  -שביעות הרצון אינה עולה בהתמדה מנמוך לגבוה עם לעהיהי בקתו(.
• תעפשה תועמשמ הדובעב ) :(Mashma2למשתנה א יןוצ תועי ש לע הב מ ירקי טקפ
)לש הרו ב ולכ סה  Mashma2טלפב הז ד מע ש רב – תחת איה תוק בומ תמר .0.001
ש לגב א SPSSקר ת אלבטב ג צמ  3ספרות אחרי הנקודה העשרונית ,הלבט בותכ
איה תוקהב מהש  .[ 0.000םיעצ ממב ןויע םדוקה דומעב הז א ממב ך ות  -ןכא שי לדבה
יד לודג בממוצעים בשני הטורים.
• אינטראקציה ) :(Vetek * Mashma2ךרע  Fוז הר שב נמוך מ ,1קה ומ אל.

בלש  :3הביתכו הגצה יבגלו םיאצממה שוריפ יבגל תובחרה:
א .פירוש הנתונים  -םיעצ ממה ע תולכ סהמ ליחת ל ירצ דימת )ועל מספרי הנבדקים
את כב( .ידכ צממה וע שמ המ יבהלאים בטבלת ניתוח השונות עצמה )םי צומ הב
יכרע  (Fוא שר לע ימה ת המוצג ביחס למשתנים הנכללים בבדיקה ,דימת בושח קודבל
הליחת םיעצו מה ם את וליאב גבוהים יותר ובאילו נמוכים יותר.
ל בל ישל חר המספרי הנבדקים את כב ,כי אנו חייבים לדעת על כמה נבדקים
סובמו עצוממ בושיח סרוזיפה .רצוי שלא יהיו הבדלים גדולים מאוד במספר הנבדקים
בתאים השונים ,יהי א ל בשות חפל ו  5נבדקים ,רתוי יוצר .םא מספר הנבדקים בתאים
ד ו א מ ן ט א ו ם י י ו ס מ ,ש ו ר י פ ה ת ו ש ב ו ש מ ת ו א צ ת ר צ י ל י ו ש ע י ט ס י ט ט ס ד ו ב י ע ה
תורי זב תושע הל ךירצ.
ב .יאצמ ה תגצהו םכתיבת ההסבר לגבי מה שנמצא בעבודה הסמינריונית :םי צממה תא
יכ רע י ב גל  Fת ו קה ב מ ה ת ו מר ו ם יעצו מ ה י ג ל עד ימ םע ד י םי גיצ מ  ,ן קתה ו י טס ,
ומספרי הנבדקים .טסקטב קר םיב שמ םיתעל ,ללמה קלחכ )ואר אמגוד אבה ד מעב(,
י כ ע ו ם י ע צ מ מ ג צ ה י ב ם י ב ל מ ש ו א  Fה ל ב ט ב  ,ר ב ס ה ו ה ו ו ל ל ל מ ב.
הרק לכב ,אל מכניסים פלטים של  SPSSטסקט ךו ל םה תומכ! עד מה תא
הרלוונטי לנו םיגיצמ קר ש תואלב בםירקוחה בונים באופן ידני – םיל וכ ןהב תא קר
הנתונים הנדרשים ,ובמבנה שמסייע לנו להסביר לקורא העבודה מה מצאנו .הלבטה
הרצויה היא במבנה דומה לדוגמם וקה דומ ה תיתח ב תגצו ש תיס סבה ה – די ת ךא
נוסיף בכל תא שלושה מרכיבים :םיעצוממ ,סטיות תקן ומספרי נבדקים ).(N
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הג צ ה ל ה מ ג ו ד
ת ו א צ ו ת ל ש הב י תכ ו
ניתוח שונות דו-
כיווני.
וד ב כ ל מ יש" ח
ר ק ח מ ה ד ימ ת וג צוי
ם י ב כ ר מ המ כ:
תחילה מה רצינו
ר ב דה י או ו ד ב ל
נבדק )וז המג דב,
בטקסט לפני
ה ל ב ט ה(  ,ך ש מ ה ב
יוצגו הנתונים בכל
ם י א ת ה ) ם י ע צ ו מ מ,
ן קת ת י טס  ,י רפ סמ
נבדקים – ולא
יפומחו ל ןא םי ע
 . (2ו ג צ ו ן י ר ח א
תוצאות ניתוח
השונות )וז המג דב,
ה ו ו ל מ טסקט ב
הל טה תא(.

םויסל ובשחמ
מדריך זה נכתב בעיקר כדי לסייע בהתלבטויות אופייניות לשלבים טיפוסיים בעיבוד בסיסי של
נתונים האופייניים לסמינר מחקר .ךכיפל ,המדריך אינו מנסה לכסות את כל סוגי העיבודים
םימייקה ,אלא מניח םיראותמה םידוב ע ורחבי םידימלתש ךירדמב או יוסיפו ניתוחים
םימדקתמ )שאינם כלולים במדריך( בהתאם למאפייני הנתונים ושאלות והשערות המחקר
ם ה ל ש ,ת ו ר ע ה ך ו ת ה ק י ט ס ט ט ס ל ר ו ק ב ד מ ל ש ר מ ו ח ב ,ב ו ה מ ץ ו י י ה צ ר מ .פ ל ך כ י ,ם ו מ ש י
נרחב לשיקול דעת והפעלת חשיבה יצירתית!
ראש ןיב ,עוציב ש ת בי חה תא ב ש שיגדא םיראותמה םידוביעה הז ךיר מב םג מב קר אל
תוצוב תתב םג לא ולו רקחמה ,גם אם אין לכם השערות ספציפיות בנושא .יח כה הז ידכ
םיביצ ן א ולוכ רקחמב ם מייקש םיאצ מ ם קודבל תת ךותב ג יעיפ מו-הב תוצ בקן שי
לכם עניין או שידוע מהספרות כי הם עשויים להשפיע על ממצאי המחקר )םירב ברק לשמל
ונשים ,או אנשים בגילים שונים ,וכו'( .לעתים מגלים דפוסים מעניינים ובלתי צפויים בדרך זו,
רקחמה תמורת תא קימ הל רשפאמ רבדהו לידע ולהבנה ,הל עיי מובנת המידה בה ממצאי
המחקר שלכם ניתנים להכללה לאוכלוסיות נוספות.
סמינר מחקר אוה בר ךי הת-שלבי שמטרתו לפתח ולחזק הבנה ומיומנויות בתחומים רבים.
ןכל ,םימי תמ םי טסיט ס םידוב ע עצבל קר אל בושח ,אלא גם לפרש נכון את התוצאות,
םיאצממ תא ה ורבו תי יצמת ה וצ בותכלו ואת המסקנות הנובעות מהם .ובתכ רשאכ
ןו דהו ואצותה קרפ תא ,תיתי מת איה ם לש הביתכה םא ם מצע תא ולאש ,מאורגנת
ה ד ו ב ע ה א ר ו ק ל ה ר ו ר ב ו .ת י ת ר ו ק י ת ו ל כ ת ס ה ם ת ת כ ה מ ל ע ל ע י י ת ת א ר פ ש ל ם כ ת ו ר י ה ב
וד"ו יפתש קחמה ח .הרק לכב ,היעזרו בדוגמאות שמספק המרצה שלכם לגבי תכנןו ,ניסוח
ה תדוב יקר ןוגר ורקחמ ,וצמאו ניסוחים שנראים לכם מתאימים לדו"ם לש ח.
אני מקווה כי מדריך זה יסייע לכם בעיבודים ובעבודת המחקר .אנא העבירו הערות והצעות
לשינויים אודב"ל > ,<iddo@research.haifa.ac.ilךיר מה תא ןכדעלו ךישמהל לכ אש ידכ.

ד"ל

וד

ר
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חפסנ :םיצבק לופיט ,םינות תקתעה ,ב תואל ט תריצ וWord -
 .1ביצוע שינויים בקובץ הנתונים:
לאחר קבלת הקובץ המאוחד ממורה הסמינר או יצירת קובץ צוותי ,תוכלו לשנות את שמות
המשתנים בהתאם לצרכים שלכם ,או לנפות משתנים שאינם נדרשים.
ניתן במצבים מסוימים גם לנפות )קוחמל( נבדקים )םגדמה תא ןיט הל רמולכ( ,םא ל מל
נבדקים בעלי מאפיינים מסוימים אינם מתאימים למסגרת המחקר שלכם .םלוא ,םא
תאז תו על םת לחה ,ה קרפב ריבסהל וכרט ת"תואצות" םת שע המ ,עודמו ,ןודלו
תויועמשמב םכ תולועפ לש מבחינת יכולת ההכללה מהמחקר או השלכותיהן על המסקנות.

 .2םיר וש ךיא )מאחסנים( יטלפ ?SPSS
חיוני רומשל םת ציש םי רקיעה םי לפה תא ,ןיכ ל ולכו ש ידכ וד תא"א ו רקח ה ח
ךשמהב ירבד וש ירהל כרטצת .תואב תופ לחהמ תחא ורחב:
 .1טלפה כ רימש :ניתן לבצע " "save asטל ה ןו ח לש SPSS .םע ץ וקב תוא ר וש
תמויס  .spoתוכלו לפתוח קובץ כזה בהזדמנות אחרת כדי להסתכל עליו שוב ולשלוף
נתונים מתוכו  -ךותמ תאז ת שעל ו כות םלוא  SPSSדבלב ,לא מתוך תוכנה אחרת.
 .2ךותל סקט קתעה  :WORDניתן להעתיק חלקים נבחרים של פלט  SPSSךמסמל
 WORDע"ן מיס י )הרחשה הריחב( טלפה ולחב ,ע הקת ה"י תודוקפ  copyוא copy
 objectsב ,SPSSךותב ה בדהו  WORDםע  pasteוא  .paste specialללכ רדב ,הקתעה
םע " "copy objectsםע הקב הו " "pasteיעתיקו את החלק שסימנתם בחלון הפלט

כ"תמונה" אשר לא ניתן לערוך יפ ג טק יבוא ל ומכ ןי קהל ל דגהל רש א ךא.
ב שומ ש" "paste specialטסקטכ טל ה תא קיתעי )טמרו ב הלב כ בורל (RTF
שנראה פחות אלגנטי אך ניתן לערוך ולשכתב אותו )םיק ח וכו מ קוח ל םגו( .ושע
ניסיונות למצוא את הדרך הטובה ביותר כאשר אתם משלבים את הפקודות השונות.
)יתכן ויהיו הבדלים בהתאם למהדורות התוכנות שלכם(.

 .3לע יטלפ וליש  SPSSרקחמ ת ובעב:
םכתעידיל :קית הל ןיא לש םי לח יטלפ  SPSSרקחמ תדובע ךותל ,יכ אז ללו ימלו טלפ
םלועלש יטרפו ם רתוימ יביכרמ אל תויפוס תואלבט םיגצומ!! תו לב ךות שי םא
יט פ וא  SPSSחומר שאתם מעוניינים לשלב בעבודם לש רק מה ת ,הדרך הנכונה היא
ךמסמ ותב וציל  Wordתוקיר ואלבט םכל היוצרה הרוצב קוידב תוכורע רשא ,ןהילאו
הקלידו את הערכים הרלוונטיים מתוך הפלט .אם ניתן ,רצוי לרכז נתונים בעלי אופי דומה
תואל ט רו יל ם קמב ה בט הת א ךותב חסכוניוו תקטנות ,לשמל ,תחא לבטב כרל
ממוצעים וסטיות תקן לגבי מספר משתנים ,תו עשה מכל םי ושקה םי אתמ פסמ וא ,וא
תוצאות של כמה מבחני .t
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