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 [2.3]שריד  [SPSS 1סרטון  1] שלב . והקלדת נתונים הגדרת משתנים .1

. אם מקלידים נתונים של שאלון, כל שאלה היא עמודהכל נבדק הוא שורה, כל משתנה הוא  .1.1
מאותה  אם הבדיקה שלכם היא של זוגות מתואמים )למשל אב ואם]. תנפרד עמודה

 נתונים של האם והאב יופיעו ברצף.[( כל משפחה היא שורה וההמשפחה

מבלי לעשות עליהם כל כפי שהם, יש להזין את כל המשתנים שאספתם בשאלונים  .1.2
 File > Open > Data > Filesלכם קובץ אקסל יש לייבא את הנתונים  אם ישמניפולציה. 

of type > Excel אם יש לכם קובץ .csv  מGoogle Forms  צריך לייבא אותו קודם לאקסל
Data > From Text > Import > Next > Comma > Next > Done > OK 

.  את כל שמות נההראשו עמודהרשמו מספר סידורי וצרו משתנה זה בנייר על כל שאלון  .1.3

, כך גם מעבר מגירסא אחת לשנייהבאחרת ישנן בעיות  באנגלית המשתנים יש לרשום

 וגם שם הקובץ. (Label, Values) לגבי כל שאר המרכיבים בקובץ

, ובמידה ושם המשתנה valuesמשתנה יש להקפיד לרשום תיאור מלא של ערכי המשתנה  בכל .1.4
 .labelsיש לרשום הסבר ב  ת את מהות המשתנהלא מייצג בצורה חד משמעי

 כנקודה ).(  missingרו נתונים חסרים השאי  .1.5

במקרה של אורדינלי ומעלה, ו  scaleהגדירו את סוג המשתנה כ  Measureתחת העמודה של  .1.6
nominal .)במקרים של משתנים נומינליים )מס' סידורי, מין 

לכל  Descriptivesהריצו . טעויות בהקלדהלכם שאין  קובד. [SPSS 2סרטון  5-2]שלבים  .2
ערכי את בדקו [. 5.2]שריד  (Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives)המשתנים. 

את אותו הדבר ניתן לעשות גם  ו שהם הגיוניים.המקסימום של כל המשתנים וודאמינימום וה
 [5.1]שריד  Analyze > Descriptive Statistics > Frequenciesבפקודה 

 raw data cohen( 1: )כך שאזהה את השמות שלכם בשלב זה שמרו את הקובץ תחת שני שמות .3

levy ( 2בו לא תיגעו יותר, ) קובץ עם נתוני הגלם שלכםwork cohen levy  קובץ עבודה שבו
 השמות צריכים להיות באנגלית(. –)זכרו  תערכו מניפולציות למשתנים.

, כלומר אם בינאריאותו למשתנה  מומלץ להפוךנומינלי שאינו בינארי, במידה ויש לכם משתנה  .4
. 0=  לא נשוי, 1=  נשויים כך ש, שנו את הערכ4, גרוש = 3, אלמן = 2, נשוי = 1רווק = קודם 

. צעד זה יאפשר לנו מאוחר יותר להכניס את [4.2]שריד   Recodeעושים זאת באמצעות פקודת 
שנו בהתאם את ה  .(Transform > Recode into different variables) המשתנה לתוך רגרסיה.

Values.  

 Recode into גם להם צריך לעשותעכשיו בדקו אם יש לכם פריטים המנוסחים הפוך. אם כן,  .5

different variables. 

המודד את אחד המשתנים באמצעות מספר  במידה ויש לנו שאלון[ SPSS 3סרטון  7-6שלבים ] .6
 בדיקת מהימנות את רמת המהימנות הפנימית שלו באמצעות  שאלות )משתנה אינדקס(, נבדוק

(Analyze > Scale > Reliability Analysis)  של בחרו את כל הפריטים הבודדים . [10.1]שריד
בדקו שרמת הריצו ו. Scale if item deletedוסמנו את האפשרות  Statisticsלחצו על . הסולם

. עברו על הפריטים השונים וראו מה קורה לאלפא אם מוותרים על אותו 0.7המהימנות היא מעל 
 פריט.

ת נעבור ליצירת משתנים מסכמים. במידה ויש לכם שאלון עם מספר שאלות )משתנה כע .7
 computeאינדקס(, עליכם לסכם את כל השאלות ע"י כך שתייצרו משתנה מסכם באמצעות 

. אפשר לחשב את סכום כל הפריטים, אבל אני בד"כ מעדיפה שתחשבו ממוצע [4.1.2]שריד 

http://youtu.be/_jYg9xsnUmc
http://youtu.be/_MHPuUk7bKU
http://youtu.be/8hx4eNwdrIE
http://youtu.be/8hx4eNwdrIE


ה וישנם ערכים חסרים נקבל מדד מהימן. כך שגם במיד MEANבאמצעות הפונקציה 
(Transform > Compute Variable). 

 
 בדיקת השערות

הוציאו טבלת מתאמים של כל המשתנים . [6.2.2]שריד  [SPSS 4]סרטון טבלת מתאמים.  .8
ועברו על המתאמים. ראו אם המתאמים )לא של שאלות בודדות מתוך שאלון( המסכמים שלכם 

מתאימים להשערות שלכם. בדקו האם יש מתאמים מעניינים שלא ציפיתם להם. בדקו אם 
חשוב  המשתנים שלכם )מב"ת, ומ"ת( נמצאים במתאם עם משתנים דמוגרפיים. אם כן, יהיה

 לנטרל אותם בהמשך.

Analyze > Correlate > Bivariate ..מכניסים את כל המשתנים המסכמים 

 בחרו את המבחן הסטטיסטי המתאים לכם: .9
 מב"ת

 
 פקודה שם המבחן מ"ת

אינטרבלי  דיכוטומי )מין(
ומעלה )ציון 
 בשאלון, גיל(

למדגמים  Tמבחן 
 תלויים-בלתי

 [SPSS 5]סרטון 

Analyze > Compare Means > 

Independent-Samples T-Test 
[8.2]שריד   

דיכוטומי 
מתואם )מין: 

אב ואם מאותה 
 משפחה(

אינטרבלי 
ומעלה )ציון 
 בשאלון, גיל(

למדגמים  Tמבחן 
 תלויים

Analyze > Compare Means > 

Paired-Samples T-Test 
[8.3]שריד   

רמות  3נומינלי 
 ומעלה )עדה(

אינטרבלי 
ומעלה )ציון 
 בשאלון, גיל(

 < Analyze > Compare Means שונות

One-Way ANOVA 
[19.]שריד   

אינטרבלי 
ומעלה )ציון 
 בשאלון, גיל(

אינטרבלי 
ומעלה )ציון 
 בשאלון, גיל(

 מתאם פירסון
 [SPSS 4]סרטון 

Analyze > Correlate > 

Bivariate 
[6.2.2]שריד   

מספר מב"תים, 
יכולים להיות 

אינטרבליים או 
 דיכוטומיים

אינטרבלי 
ומעלה )ציון 
 בשאלון, גיל(

 רגרסיה מרובה
 [SPSS 6]סרטון 

Analyze > Regression > 

Linear 
[7.1.5]שריד   

רמות  2נומינלי 
 (מיןומעלה )

 2נומינלי 
רמות ומעלה 

 )עדה(

 חי בריבוע
 [SPSS 7]סרטון 

Analyze > Descriptive 

Statistics > Crosstabs 
[16.]שריד   

 

 [7.1.5]שריד  [SPSS 6]סרטון  מרובהרגרסיה  .10
, ולא מב"ת, מ"ת. מכיוון outcomeותוצאה  predictorsברגרסיה עדיף לדבר על מנבאים 

מנבאים,  4-6אם מתכוונים לכלול  עם שליטה במשתנים. שהאחרונים מרמזים על מחקר ניסויי
איש. ישנן מספר שיטות שונות לבצע רגרסיה מרובה.  80מנבאים  3איש,  100רצוי גודל מדגם של 

ההבדלים בין השיטות נעוצים בסדר הכנסת המשתנים למשוואה. בכל מקרה, לרגרסיה רצוי 
מנבאים, ולהשתדל שיהיו כמה שפחות להכניס רק משתנים שיש לנו סיבה טובה לחשוב שהם 

הכנסה בו זמנית של כל שהיא  Forced entry (Enter)מנבאים. אנחנו נעבוד בדרך הנקראת 
לפי שיטה זו יש הטוענים כי זוהי השיטה היחידה הראויה לשימוש ברגרסיה.  .שנבחרו המנבאים

ז עורכים רגרסיה בשלב הראשון מכניסים את כל המנבאים שנבחרו, בודקים את הממצאים וא
 שנייה )שלב שני( ומכניסים רק את המשתנים שנמצאו מובהקים בשלב הראשון.

(Analyze > Regression > Linear)  בוחרים את המשתנה המנובאdependent  ואת המנבאים
independents . 

 
 

http://youtu.be/Pg3oWEaWN40
http://youtu.be/0CHdO49daNk
http://youtu.be/Pg3oWEaWN40
http://youtu.be/NStEtVVTwLY
http://youtu.be/lhzbjgjRd5M
http://youtu.be/NStEtVVTwLY

