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 :)תויפיצפס תורטמ / לע תורטמ( הדימל ירצותו סרוקה תורטמ .א
 רקחמה תונורקע םושיילו ןונכתל תויונמוימו םייסיסב םיגשומ תונקהל הניה סרוקה תרטמ
  .לוהינ-הרבחה יעדמ םוחתב יתומכה
  :הדימלה ירצות
  רקחמ תעצה תיינבל סיסבכ רקחמ תוטישב דוסיה יגשומ תא ריכהל .1
 םינותנ ףוסיא לע ססובמה יתומכ רקחמ תכירעו תכרעהב תויסיסב תויונמוימ שוכרל .2
 יתומכ רקחמ יאצממ חותינל תויסיסב תוטיש ריכהל .3
  SPSS -ה תנכות תא ריכהלו שומיש תושעל .4

 
 :סרוקה ןכות .ב

 םיגשומ תונקהל דעונו תויתומכ רקחמ תוטישל אובמ ונה סרוקה :םיאשונ ,לנויצר
 תוכרעמ לוהינ לש ןכותה םלועמ רקחמ םושייו שגדב ,הרבחה יעדמב רקחב םייסיסב
 .תואירב תוינידמו תואירב
 

 דומיל לש בוליש .תויחנהל םאתהב תנווקמ/תילטנורפ הארוה :םירועישה ךלהמ
 עוציבו ןונכתב םירושקה םיירקיעה םיאשונה ונודיי .תיטסיטטס הנכתב םושייו היירואית
 ןכו ,הרבחה יעדמב תוגוהנה רקחמ תוטישב תיסיסב הנבה הנקי סרוקה .יתומכ רקחמ
 םידוביע עוציב ךרוצל SPSS תנכות דומיל ךות ,תיקסיהו תירואית הקיטסיטטסב
  .םייטסיטטס

 
 :םירועישה לכל תטרופמ הארוה תינכת    

 רפסמ
 רועש

 ןכות

 יתרבחה רקחמל אובמ 1
 תולאש ,הירואיתה דיקפת ,יסאלק רקחמ יבלש :תיעדמה השיגה תונורקע
 .רקחמ תורעשהו
 .םינתשמ גוויס :רקחמה תודוסי

 לש תלעפותמו תדדמנ( תילנויצרפוא הרדגהו )תימש( תילנימונ הרדגה
 )םינתשמ
  רקחמב הנתשמה דיקפתו הדידמ תומלוס ,םינתשמ ינייפאמ
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 רקחמ יכרעמו םירקחמ יגוס  2
 )יתביס( ייוסינ רקחמו )ימאתמ( ירואית רקחמ ,שושיג ירקחמ

 המיגדו הייסולכוא 3
 המיגד יכרעמו המיגד תרגסמ ,םגדמ תיינב ,הייסולכוא תרדגה
 תמיגד ,תיתטיש המיגד ,הטושפ תירקמ המיגד( תויתורבתסה המיגד תוטיש
 ,םיבדנתמ םגדמ( תויתורבתסה אל המיגד תוטישו )תולוכשא תמיגד ,תובכש
  )הרטמ םגדמ ,הסכמ םגדמ ,גלשה רודכ םגדמ

 םינותנ ףוסיא תוטיש 4
 םיינורטקלא םינותנ יסיסבו ירקחמ ילככ ןולאשה
 SPSS תנכתל אובמ
 OUTPUT ןולחו SYNTAX ןולח ,DATA ןולח - SPSS תנכות הנבמ
 SPSS-ל םתרבעהו EXCELL-ב םינותנ תדלקה

 תונמיהמ :1 הדידמ ילכ ביט תכרעה 5
 לש אפלא ,םיאצחה תונמיהמ ,םיליבקמ םיספט תונמיהמ ,רוזחש תונמיהמ
 םיטפוש ןיב תונמיהמ ,ךבנורק

SPSS: תדוקפ RELIABILITY 
 ףקות :2 הדידמ ילכ ביט תכרעה 6

  הנבמ ףקות ,ןוירטירק יולת ףקות ,ןכות ףקות ,הארנ ףקות
 SPSS-ב תויצמרופסנרטו םינתשמ תיינב 7

 COMPUTE תדוקפ - םייטמתמ םיבושיח
 RECODE תדוקפ - תוירוגטקל ץוביקו תולאקס ךופיה

 תירואית הקיטסיטטס 8
 ,ןויצח ,חיכש( זכרמ ידדמו ףרג ,הלבט ידי לע םיאצממ םוכיסל תוטיש תגצה
 )תונוש ,ןקת תייטס ,ינועברניב םוחת ,חווט( רוזיפו )עצוממ

SPSS: תדוקפ  FREQUENCIES 
 תיטסיטטס הקסהב דוסי יגשומ 9

 , α ,תוקהבומ ,יבנז וד / דח ןחבמ ,H0 H1 תורעשה ,היסולכואל םגדממ הקסה
β, p value, טקפא לדוג ,ןחבמ תמצע 

 1 רשק ידדמ 10
 ןמריפסו ןוסריפ ימאתמ .םינתשמ ןיב רשק

SPSS: תודוקפ  CORRELATIONS+ NONPAR CORR  
 םיעצוממ ינש תאוושהל םינחבמ  11

 םייולת יתלבו םייולת םימגדמ .םימגדמ ינש ןיב םיעצוממ שרפהל t ינחבמ
SPSS:   תודוקפ 

PAIRED SAMPLES T-TEST םייולת םימגדמ 
 INDEPENDENT SAMPLES T-TEST םייולת יתלב םימגדמ 

 2 רשק ידדמ 12
 תולת יאל עובירב יח ןחבמ

SPSS:   תדוקפ CROSSTABS  
 הרזחו םוכיס 13

 
 
 ןיא  :םדק תושירד .ג
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 :סרוקה תובוח .ד

 הניה -םירועישהמ 80% תוחפלב תוחכונ תבוח -םירועישב הליעפ תופתתשהו תוחכונ
 .סרוקב ןויצ תלבקל יחרכה יאנת
 20% -םייניב תלטמ
  80% -םכסמ ןחבמ
 

 
 :יפוסה ןויצה יביכרמ .ה

 ךלהמב םינתינה האירקה רמוחו תואצרהב דמלנה רמוחה תא ףיקי ןחבמה :עדי ןחבמ
  .רטסמסה
 .יפוסה סרוקה ןויצמ 20% הווהמה ןווקמו רצק ןחוב -םייניב תלטמ •
 .יפוסה סרוקה ןויצמ 80% הווהמ םכסמ ןחבמ •
  60 – רבעמל םומינימ ןויצ •
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