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סטטיסטיקה תיאורית – סיווג משתנים וסולמות מדידה
רקע
סטטיסטיקה תיאורית הוא ענף בו לומדים כיצד לאסוף נתונים ,להציג אותם ולנתח
אותם .בסטטיסטיקה תיאורית אנו פונים לקבוצה מסוימת ,ובאותה קבוצה אנו
אוספים נתונים על הישויות באותה קבוצה.
משתנה – תכונה שיכולה לקבל מספר ערכים :דעה פוליטית ,מקום מגורים ,גובה
של אדם וכדומה .חלוקה אחת של המשתנים הנמדדים היא לפי סולמות מדידה:
מיון משתנים לפי סולמות המדידה:
סולם שמי (נומינאלי)
משתנה שלערכיו יש משמעות רק מבחינת הזהות ואין עניין של יותר או פחות.
לדוגמה :מצב משפחתי (רווק/נשוי/אלמן/גרוש) ,אזור מגורים.
משתנה דיכוטומי (הינו מסולם שמי) אותם משתנים שיש להם רק שני ערכים
אפשריות זכר/נקבה .מעשן/לא מעשן.
סולם סדר (אורדינאלי)
כאשר לערכים של המשתנה בנוסף לשם ישנה גם משמעות לסדר אבל אין משמעות
לגודל ההפרש .למשל,דרגה בצבא.
סולם רווחים (אינטרוולי)
משתנה שלערכים שלו בנוסף לשם ולסדר בניהם יש משמעות לרווחים בין הערכים
אבל אין משמעות ליחס בין הערכים.
למשל ,קומה בבניין .סולם לא כל כך פופולרי.
סולם מנה/יחס
משתנה שלערכיו בנוסף לשם ,לסדר ולרווח יש משמעות גם ליחס בין הערכים.
למשל ,מספר מכוניות למשפחה ,משקל אדם בק"ג.
הדרך הקלה ביותר כדי לזהות עם הסולם הוא סולם מנה היא על ידי מבחן האפס.
בסולם מנה האפס הוא מוחלט ,אבסולוטי ,ומייצג אין.
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סוגי משתנים
נבצע סיווג של המשתנים:
משתנה איכותי
משתנה שלערכיו אין משמעות של יותר או פחות ,אין עניין כמותי לערכים המתקבלים.
כמו :מקום מגורים של אדם (רעננה ,תל אביב ,אשדוד ,)..מין האדם (זכר ,נקבה),
מצב משפחתי (רווק ,נשוי ,גרוש,אלמן).
משתנה כמותי
משתנה שערכיו הם מספרים להם יש משמעות כמותית כמו :גובה אדם בס"מ ,ציון
בבחינה וכדומה.
את המשתנה הכמותי נסווג לשני סוגים:
משתנה בדיד
משתנה שערכיו מתקבלים מתוך סידרה של ערכים אפשריים.
כמו :מספר ילדים למשפחה ( ,)..1,2,3ציון בבחינה (מ 0-ועד  100בקפיצות של .)1
משתנה רציף
משתנה שערכיו מתקבלים מתוך אינסוף ערכים בתחום מסוים ,הערכים מתקבלים
ברצף – ללא קפיצות של ערכים .דוגמאות :גובה בס"מ – אם הגובה הנמוך ביותר
הוא  150ס"מ ועד  190ס"מ – הגבהים בקבוצה הם ברצף .גם בין  160ל 161-ס"מ יש
רצף אינסופי של ערכים אפשריים (כמו  160.233ס"מ ,למשל).
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שאלות
 )1באיזה סולם מדידה המשתנים הבאים נחקרים (שמי  /סדר /רווחים /מנה):
א .גובה (בס"מ).
ב .מספר ילדים למשפחה.
ג .מידת החרדה לפני מבחן.
ד .שביעות רצון משירות לקוחות בסקלה מ 1-עד 7
( - 1כלל לא מרוצה עד  - 7מרוצה מאד)
ה .השכלה.
ו .מספר אוטובוס.
ז .מקום מגורים.
ח .מין (=1גבר; =2אישה).
ט .מידת נעליים.
 )2להלן התפלגות מספר האיחורים לעבודה בחודש של העובדים בחברת "סטאר".
בחברה  200עובדים.
מספר
מספר
א .מהו המשתנה הנחקר כאן?
האיחורים העובדים
17
0
ב .האם מדובר במשתנה איכותי או כמותי?
23
1
רציף?
אם הוא כמותי האם הוא בדיד או
85
2
באיזה סולם מדידה המשתנה?
50
3
4

25

 )3להלן רשימה של משתנים כמותיים .ציינו האם הוא משתנה רציף  /בדיד:
א .שכר בש"ח.
ב .ציון בחינת בגרות.
ג .תוצאה של הטלת קובייה.
ד .מהירות ריצה בתחרות.
ה .שיעור התמיכה בממשלה.

תשובות סופיות
 )1א .מנה.
ד .סדר.
ז .שמי.
 )2א .מספר האיחורים.
 )3א .רציף.
ד .רציף.
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ב .מנה.
ה .מנה /סדר.
ח .שמי.
ב .כמותי בדיד בסולם מנה.
ב .בדיד.
ה .רציף.
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ג .סדר.
ו .שמי.
ט .סדר.
ג .בדיד.
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