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kvlevis dagegmva kvlevis procesis mniSvnelovani nawilia, rodesac xdeba 

monacemebis Segroveba da gaanalizeba. monacemebs, romlebic Segvyavs SPSS-Si, viRebT 

sxvadasxva wyarodan, rogorebicaa: kiTxvarebis safuZvelze miRebuli pasuxebi, 

interviuebis Sedegad miRebuli informacia, aqtualur qcevaze dakvirvebebis Sedegad 

mopovebuli kodirebuli maCveneblebi an Sesrulebis obieqturi gazomvebi.  

kvlevis dagegmva 

kargi kvleva damokidebulia frTxil dagegmvasa da kvlevis Sesrulebaze. 

arsebobs wignebi, romlebic dagvexmareba am procesSi _ literaturis mimoxilva, 

hipoTezebis formulireba, kvlevis dizainis SerCeva, subieqtebis SerCeva, 

dakvirvebebis aRricxva da monacemebis Segroveba. TiToeul am safexurze 

gakeTebulma gadawyvetilebebma SeiZleba gavlena iqonios monacemebis xarisxze, 

romlebic unda gaaanalizoT. amitom mniSvnelovania kvlevis dawyebamde dauTmoT 

dro misi dizainis Sedgenas da gaiTvaliswinoT Semdegi: 

1. gansazRvreT, ra tipis kvlevis dizaini (eqsperimenti, dakvirveba) iqneba 

ukeTesi Tqvens SemTxvevaSi. yvela tipis kvlevis midgomas aqvs Tavisi 

upiratesobebica da naklic. amitom SearCieT saukeTeso varianti konkretuli 

sakvlevi sakiTxisTvis. 

2. Tu SearCevT eqsperiments, gadawyviteT, romeli girCevniaT: jgufebs Soris 

(gansxvavebuli subieqtebi TiToeul eqsperimentul pirobaSi) Sedarebebisa Tu 

ganmeorebuli sazomebis dizaini, anu jgufs Sida (erTi da igive subieqtebi yvela 

pirobaSi). amasac aqvs pliusebi da minusebi, amitom frTxilad awon-dawoneT. 

3. eqsperimentul kvlevebSi damoukidebeli cvladebis sakmarisi doneebi unda 

iyos CarTuli. maTi raodenobis sazRvrebs Tavad kvleva gviCvenebs, Cveni sakvlevi 

sakiTxi. 

4. yovelTvis SearCieT meti sakvlevi subieqti, vidre gWirdebaT. adamianebi 

arian araprognozirebadni _SeiZleba aRar gamoCndnen dapirebis miuxedavad, gaxdnen 

avad da ar grZnobdnen Tavs mzad kiTxvaris Sesavsebad (dauSvi Secdoma pesimizmis 

mimarTulebiT, vidre optimizmis). 

5. eqsperimentul kvlevebSi gadaamowmeT, gyavT Tu ara sakmarisi subieqti 

TiToeul jgufSi (SeecadeT gaaTanabroT). patara jgufebSi rTulia gansazRvroT 

jgufebs Soris gansxvavebis statistikuri mniSvneloba. aris gamoTvlebi, romliTac 

SegiZliaT gansazRvroT SerCevis saWiro zoma. 

6. sadac SesaZlebelia, SemTxveviTi wesiT SearCieT subieqtebi ama Tu im  

eqsperimentul pirobaSi CasarTavad. es Seamcirebs jgufebis araTanabrobasTan 

dakavSirebul problemebs. agreTve, SegiZliaT gamoiyenoT damatebiTi sazomebi, raTa 

uzrunvelyoT, rom jgufebi erTmaneTisgan ar gansxvavdebodnen. 

7. SearCieT saTanado damokidebuli cvladebi, romlebic validuri da sandoa. 

kargi ideaa, gamoiyenoT sxvadasxva sazomebi _ zogi sazomi ufro mgrZnobiarea, vidre 

sxva. 

8. SeecadeT winaswar gansazRvroT SesaZlo gareSe cvladebis gavlena. maT 

SeiZleba ganapirobon Tqveni Sedegebis gansxvavebuli axsna. yovelTvis gyavdeT vinme 

(superviziori, meTvalyure), vinc Seamowmebs Tqvens gegmas, vidre daiwyebdeT kvlevas. 



Tuki aris damatebiTi cvladebi, romlebsac ver akontrolebT, SegiZliaT isini 

gazomoT? maTi gazomviT SeZlebT statistikurad maT gakontrolebas? 

9. Tu gsurT CaataroT gamokiTxva, jer saWiroa testis pilotireba, raTa 

darwmundeT, rom instruqcia, kiTxvebi da skalis punqtebi aris naTeli. pilot-tests 

vutarebT imave kategoriis adamianebs, rogoric mTavar kvlevaSi iqnebian 

gamoyenebuli (mag. mozardebi, umuSevari axalgazrdebi). unda darwmundeT, rom 

respondentebma gaiges gamokiTxvis an kiTxvaris punqtebi da pasuxoben saTanadod. 

10. Tu vatarebT eqsperiments, kargi ideaa generaluri repeticiis gavla, 

eqsperimentuli manipulaciebi da sazomebi, romelTa gamoyenebasac vapirebT. Tu 

iyenebT teqnikas, is gamarTulad unda muSaobdes. Tu sxvadasxva eqsperimentatorebs 

an interviuerebs rTavT, isini gavarjiSebulebi unda iyvnen da icodnen, ras akeTeben. 

Tu sxvadasxva damkvirveblebs evalebaT Seafason qcevebi, unda icodnen, rogor 

moaxdinon imis kodireba, rasac xedaven. pilot-testis procedura gvexmareba 

ganvsazRvroT damatebiTi faqtorebi, ramac SeiZleba gavlena iqonios Sedegebze. zogi 

SeiZleba ver gansazRvroT, magram ecadeT akontroloT is, romelTa gakontroleba 

SegiZliaT. 

Sesabamisi skalebis da sazomebis SerCeva 

monacemebis Segrovebis sxvadasxva gza arsebobs, rac damokidebulia kvlevis 

bunebaze. SeiZleba CavrToT Sesrulebis Sefaseba obieqtur kriteriumebze 

dayrdnobiT an qcevis Sefaseba specifikuri kriteriumis Tanaxmad. aseve gamoviyenoT 

skalebi, romlebic Seqmnilia zogi operacionalizebuli konstruqtis safuZvelze, 

rac zustad ar izomeba (mag. TviTSefaseba). bevri validuri skala arsebobs, Tumca 

zogjer rTulia aarCio maT Soris erTi swori. pirvel rigSi, saWiroa saTanado 

literaturis mimoxilva, raTa gavigoT, ra sazomebi gamoiyenes wina kvlevebSi imave 

sferoSi. 

saTanado skalis SerCevisas aris ori maxasiaTebeli, romlebic unda 

gaviTvaliswinoT: sandooba da validoba. orivem SeiZleba gavlena iqonios 

mopovebuli monacemebis xarisxze. sanam gamoiyenebdeT skalebs, unda moipovoT 

informacia maT sandooba-validobaze. zogjer skala sando, saimedao zogi 

jgufisTvis (mozardebi inglisurad molaparake olqidan), magram sruliad arasandoa 

sxvebisTvis (mozardebi arainglisurad molaparake olqidan). 

sandooba 

skalis sandooba gviCvenebs, ramdenad Tavisufalia is SemTxveviTi Secdomisgan. 

skalis sandoobis dasadgenad xSirad gamoiyeneba: test-retest sandooba (droSi 

stabiluriba) da Sinagani konsistenturoba (SeTanxmebuloba). test-retest sandooba 

_ mis dasadgenad skalas vutarebT erTsa da imave adamianebs or sxvadasxva dros da 

Sedegad miRebul monacemebis am 2 rigs Soris iTvleba korelacia. test-retestiT 

miRebul monacemTa Soris korelaciis maRali maCvenebeli gviCvenebs skalis maRal 

sandoobas. unda gaiTvaliswinoT konstruqtis buneba, romelsac skala zomavs, roca 

am tipis sandoobas irCevT. guneba-ganwyobileba araa stabiluri da icvleba Tundac 

kviris ganmavlobaSi. amitom ganwyobilebis skalis test-retest sandooba iqneba 

dabali. 

rac Seexeba Sinagan SeTanxmebulobas _ esaa xarisxi, romliTac skalis 

punqtebidan yvela zomaven erTsa da imave maxasiaTebels. sandoobis es tipi ramdenime 
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gziT SeiZleba gaizomos. yvelaze gavrcelebulia kronbaxis alfa koeficienti. igi 

iTvaliswinebs skalis yvela punqtebs Soris korelaciebis saSualos. Sefaseba 

icvleba 0-dan 1-mde. 

radgan sandoobis sxvadasxva done damokidebulia skalis miznebsa da bunebaze, 

pirobiTad minimalur maCveneblad miCneulia 0.60-0.70. kronbaxis alfas koeficienti 

damokidebulia skalis punqtebis raodenobaze. roca punqtebis raodenoba mcirea (10-

ze dabali), kronbaxis alfas sidide SeiZleba iyos patara. am situaciaSi ukeTesi 

iqneba daiTvalos (daangariSdes) aitemebs (items) Soris korelacia. misi optimaluri 

sidide_ 0.20-dan 0.40-mdea. 

validoba 

skalis validoba asaxavs xarisxs, romliTac is zomavs imas, risi gazomvis 

ganzraxvac gvaqvs. validobis ZiriTadi tipebia: Sinaarsobrivi validoba, 

kriterialuri validoba da konstruqtuli validoba. 

Sinaarsobrivi validoba miuTiTebs adekvaturobaze, ramdenad Seesabameba 

sazomi an skala Sinaarsis sferos. kriterialuri validoba exeba mimarTebas, kavSirs 

skalis qulebsa da sxva specifikur, sazom kriteriumebs Soris. konstruqtuli 

validoba_exeba skalis Semowmebas ara erT kriteriumTan mimarTebaSi, aramed 

Teoriulad miRebuli hipoTezebis terminebSi, rac exeba konstruqtis an cvladis 

bunebas. skalis konstruqtuli validoba dgindeba misi monacemebis kavSirebis 

SeswavliT sxva konstruqtebtan, ormxrivi kavSiri dadebiTi Tu uaryofiTi 

(konvergentuli an divergentuli validoba) da kavSiris ar qona (diskriminantuli 

validoba). 

kiTxvaris momzadeba 

kvlevebSi aucilebelia SevagrovoT informacia respondentebze. is SeiZleba 

Seicavdes demografiul informacias, rasac gamoiyenebT eqsperimentuli 

manipulaciebisTvis. cudad dagegmili da Seqmnili kiTxvari ar mogvcems karg 

monacemebs sakvlevi sakiTxis misamarTiT. kiTxvaris momzadebisas unda 

gaiTvaliswinoT, risTvis gamoiyenebT informacis, ra statistkebs CarTavT. aris Tu 

ara faqtorebi, romlebic mxedvelobaSi unda miiRoT skalis Seqmna-konstruirebisas. 

kiTxvarebis tipebi 

kiTxvebis umravlesoba klasificirsdeba 2 jgufad: Ria da daxuruili. 

daxuruli kiTxva sTavazobs respondentebs pasuxebis gansazRvrul raodenobas. maT 

moeTxovebaT moniSnon TavianTi pasuxebi SemoxazviT, jvris dasmiT da sxva. arCevani 

SeiZleba iyos diax/ara, mamakaci/qali an moicavdes gansxvavebuli pasuxebis 

CamonaTvals, mag: 

ra ganaTleba gaqvT miRebuli? 

 1.dawyebiTi skola 

 2.arasruli saSualo skola 

 3.sruli saSualo skola 

 4.profesiuli ganaTleba(swavleba) 

 5.arasruli umaRlesi 

 6.sruli umaRlesi 



daxuruli kiTxvebi advilad konvertirdeba raodenobriv formatSi, rasac 

moiTxovs SPSS. mag. ”diax” SeiZleba kodirdes rogorc 1, “ara”_2; mamrobiTi_1, 

mdedrobiTi_2. ganaTlebaze SekiTxvasac axlavs pasuxebi, Tavisi ricxvebiT da mag. Tu 

respondenti aRniSnavs arasrul umaRless, es kodirdeba rogorc _5. TiToeuli 

pasuxis numerizacia gvexmareba kodirebis procesSi. 

zogjer ar SegiZliaT gamoicnoT yvela is pasuxi, romelic respondents  

SeiZleba surdes, rom gagceT. aseT dros saWiroa gamoviyenoT Ria kiTxvebi. am 

SemTxvevaSi respondentebs aqvT Tavisufleba pasuxis gacemisas, isini ar arian 

SezRudulebi mkvlevris mier SemoTavazebuli variantebiT. mag: 

“ra aris stresis mTavari wyaro am momentisTvis Tqvens 

cxovrebaSi?”_________________________ 

Ria kiTxvebi SeiZleba dajamdes gansxvavebul kategoriebSi SPSS-Si Sesayvanad. 

es kategoriebi xSirad ganisazRvreba respondentebis pasuxebis ganxilvis Semdeg, anu 

ra saxis pasuxebia yvelaze xSirad miRebuli. zogjer daxuruli da Ria kiTxvebis 

kombinacia ukeTesad muSaobs. es moicavs kiTxvebs gansazRvruli pasuxebiT da pauxebis 

qvemoT damatebiT kategorias (“sxva”), sadac SeuZliaT Caweron maTTvis sasurveli 

pasuxi, Tu is araa CamonaTvalSi; amisTvis gamoyofilia adgilic pasuxis Casawerad. 

aseTi kombinacia gansakuTrebiT saWiroa kvlevis sawyis stadiaze, saSualebas iZleva 

ganvsazRvroT, srulad faravs Tu ara pasuxebis kategoriebi yvela pasuxs, rasac 

mogvcemdnen respondentebi. 

pasuxebis formati 

roca kiTxvebs usvamT respondentebs, aseve, gWirdebaT gadawyvitoT am pasuxebis 

formati. zogi analizi moiTxovs/saWiroebs qulebs, romlebic izrdeba dablidan 

maRlisaken (zrdis mimarTulebiT). Tu respondentebs mosTxoves, gansazRvron TavianTi 

asaki kategoriebis mixedviT (30-s qvemoT, 30-50, 50-s zemoT), es pasuxebi ar gamodgeba 

korelaciuri analizisTvis. amitom Tu ganizraxavT ikvlioT korelacia asaksa da, 

vTqvaT, TviTpativiscemas Soris, darwmunebuli unda iyoT, rom respondentebisagan 

moiTxovT maT aqtualur asaks mocemul momentSi. scadeT, gaiTvaliswinoT pasuxebis 

arCevis sifarTove kiTxvebSi, ramdenadac es SesaZlebelia. ar hkiTxoT respondentebs 

martivad - eTanxmebian Tu ara mtkicebulebas, gamoiyeneT laikertis tipis skala, 

romleTac SeiZleba ranJireba Zalian ar  daTanxmebidan Zalian daTanxmebamde: 

 

Zalian ardaTanxmeba 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Zalian daTanxmeba 

 

pasuxebis es tipi gaZlevT qulebis farTo ranJirebis saSualebas da zrdis 

statistikuri analizis SasaZleblobas, rac sasargebloa TqvenTvis. unda 

gadawyvitoT pasuxebis safexurebis ricxvi (1-dan 10-mde, magaliTad), romelsac 

gamoiyenebT. develisi (Devellis) gvTavazobs diskusias sxvadassva skalebis pasuxebis 

dadebiT da uaryofiT mxareebze. roca pasuxebis formats irCevT, unda 

gaiTvaliswinoT instruqciebis sicxade. gindaT respondentebma moniSnon kvadratSi, 

moxazon ricxvi, Tu gausvan xazi? zogisTvis es SeiZleba iyos pirveli kiTxvari, 

romelsac avsebs. nu ivaraudebT, rom maT ician, rogor upasuxon sworad, zustad. 

mieciT naTeli instruqciebi, SesTavazeT magaliTi, Tu SesaZlebelia, da yovelTvis 

gaakeTeT testis pilotireba imave tipis xalxze, romlebzec gaTvlilia testi. 
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gamoricxeT Secdomis wyaroebi, sanam daarigebdeT asobiT kiTxvars. kiTxvebis 

Seqmnisas (Sedgenisas) yovelTvis gaiTvaliswineT, kiTxvis rogori interpretireba 

SeiZleba gaakeTos respondentma, da yvela is SesaZlo pasuxi, romelsac mogvcemda. 

mag, gindaT, gaigoT xalxi eweva Tu ara. SeiZleba dasvaT kiTxva amgvarad: ”eweviT?” 

(gTxovT moRniSnoT kvadratSi) 

 diax 

 ara 

aRniSnuls respondenti ver gaigebs da gkiTxavT _ gulisxmobT sigarets, 

siagars Tu marixuanas. iciT ramdens ewevian (SeZlebT am kiTxviT gaigoT?) _2 an 3 

sigareti Tu 2 an 3 kolofi, ramdenad xSirad ewevian _ yovel dRe, Tu mxolod 

socialur garemoebebSi? anu aq saubaria imaze, rom saWiroa gaiTvaliswinoT, Tu ra 

informacias mogcemT TiToeuli Tqveni kiTxva da ra informacia daikargeba. 

 

kiTxvebis damuSaveba 

namdvili xelovnebaa SeadginoT naTeli, kargad dawerili kiTxvaris punqtebi, 

miuxedavad imisa, rom ar arsebobs zustad gawerili wesebi, romlebiTac 

ixelmZRvanelebT am procesSi, arsebobs kiTxvebis xarisxisa da, aqedan gamomdinare, 

Tqveni monacemebis gaumjobesebis saSualebebi. scadeT Tavidan aiciloT: 

 rTulad Sedgenili kiTxvebi 

 ormagi uaryofa 

 orazrovani kiTxvebi 

 Jargonebi an Semoklebebi (abreviatura) 

 specifikuri kulturuli pirobebi 

 sityvebi ormagi mniSvnelobiT 

 mimaniSnebeli kiTxvebi 

 emociurad datvirTuli sityvebi 
 

Reader:   ლუიზა არუთინოვი,  შესავალი SPSS–ის პროგრამაში  სამუშაოდ. 

wyaro: Julie Pallant,  SPSS Survival  Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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IV leqcia qulaTa transformireba 

 

 nabiji 1 : cvlis sapirispirod uaryofiTi mniSvnelobis mqone punqtebs 

 nabiji 2 : xdeba skalis punqtebis qulaTa dajameba  

 

mniSvnelovania, rom kargad gaigoT skalebi, romlebsac iyenebT Tqvens 

kvlevaSi.  unda SeamowmoT skalebis saxelmZRvanelo an raime statia, imis 

gasagebad, romel punqtebs sWirdebaT Secvla sapirispirod da rogor unda 

daiTvalos saerTo qula. zogierTi skala Seicavs subskalebs, romelTa 

monacemebi cal-calke unda daajamoT.  

nabiji 1 : uaryofiTi mniSvnelobebis Semcveli punqtebis Secvla 

zogierTi skala moiTxovs garkveuli (reversiuli) punqtebis pasuxebis 

rekodireba, raTa SesaZlebeli gaxdes maTi dajameba da saerTo qulis miReba. es 

moTxovna ilustrirebulia Cven mier SemoTavazebuli kvlevaSi - optimizmis 

skalis magaliTze. pirveli punqti inversiulia, anu muSaobs  pozitiuri 

mimarTulebiT (“diax” pasuxebze - maRali qula miuTiTebs maRal optimizms): 

"gaurkvevlobisas me yovelTvis velodebi kargs." xolo, meore punqti uaryofiTi 

mniSvnelobiT aris mocemuli: "Tu raRac cudi iqneba CemTvis, es aucileblad 

iqneba ase." meoTxe da meeqvse punqtebic aseve uaryofiTad aris formulirebuli, 

anu e.w. gasaRebi uaryofiT pasuxebze “muSaobs”. am SemTxvevaSi optimizmis 

maCvenebeli am punqtebze uaryofiTi pasuxebis gacemas gulisxmobs. skalis 

saerTo qulis daTvlamde aucilebelia am uaryofiTi pasuxebis – “aras” - 

Secvla sapirispiro mniSvnelobiT. Tu D”diax” aRiniSneboda 2 quliT, xolo 

“ara” – 1-iT, saWiroa 1 SevcvaloT 2. Cven gvWirdeba vuzrunvelyoT, rom yvela 

punqti iyos daTvlili ise, rom maRali qula aRniSnavdes optimizmis maRal 

dones. SeiZleba gamoyenebuli iyos 5 punqtiani laikertis skala, aqedan 

gamomdinare qulebi yoveli punqtisaTvis daiTvleba 1 - dan (sruliad ar 

veTanxmebi) 5- mde (sruliad veTanxmebi). reversiuli punqtebis SemTxvevaSi es 

skala Semdegnairad transformirdeba: 1 gaxdeba 5, 2 – 4, 3 isev 3 darCeba, 4 

gaxedba 2, 5 ki – 1.  

miuxedavad imisa, rom transformacis am procesSi SesaZlebelia cvladebis 
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gardaqmna isev maTi ukve arsebuli saxelebis gamoyenebiT, aseve SesaZlebelia 

spss-s vTxovoT axali cvladebis Seqmna, nacvlad imisa, rom gadavaweroT ukve 

arsebul monacemebs. es ufro usafrTxoa, gardaqmnisas Secdomebi romc 

davuSvaT, garantirebuli viqnebiT, rom SevZlebT maT koreqtirebas  pirveladi 

monacemebis safuZvelze. 

Tu gsurT mihyveT qvemoT moyvanil instruqciebs, unda gaxsnaT survey 3ed.sav.  

1. ekranis zeda mxares, meniuSi moniSneT  transform, Semdeg recode, Semdeg  

defferent variables.  

2. aarCieT cvladebi, romlebic gsurT SecvaloT (op2, op4, op6). gadaitaneT 

isini input variable-idan output variable-Si.  

3. moniSneT pirveli cvladi (op2) da dawereT axali saxeli output variabls-

Si, ekranis marjvena mxares. igive gaimeoreT sxva punqtebzis SemTxvevaSi. 

4. moniSneT Zveli da axali mniSvnelobebis Rilaki (old and new values). Zveli 

mniSvnelobis ganyofilebaSi CawereT 1. axali mniSvnelobis ganyofilebaSi 

CawereT 5. (es sruliad cvlis Tavdapirvelad arsebul qulebs).  

5. moniSneT add. es moaTavsebs micemul brZanebas yuTSi saxeliT old> new.  

6. gaimeoreT igive procedurebi darCenili punqtebisaTvis. magaliTad: 

  old value - dawereT 2 , new value - dawereT 4 , add 

  old value - dawereT 3 , new value - dawereT 3 , add 

  old value - dawereT 4 , new value - dawereT 2 , add 

  old value - dawereT 5 , new value - dawereT 1 , add 

yovelTvis SeamowmeT miniWebuli nomrebi, radgan zog skalas aqvs 4 SesaZlo 

pasuxi da a.S.  

7. moniSneT continue da ok. an moniSneT paste, Tu gsurT am brZanebis Casma syntax 

editor -is saSualebiT. Semdeg moniSneT brZaneba da meniudan aarCieT run.  

recode 

      op2 op4 op6 

      (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) gaxda rop2 rop4 rop6 

execute 
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axali cvladebi Secvlili qulebiT moTavsdeba monacemTa failis boloSi. 

SeamowmeT es Tqvens data editor-Si, airCieT variable view da cvladebis sias 

CamoyeviT boloSi. failis boloSi Tqven naxavT cvladebis mTel serias, sadac 

cvladebis win weria R. eseni arian is punqtebi, romlebic SevcvaleT.  

 

nabiji 2: skalis saerTo qulis gamoTvla  

ama Tu im skalis punqtebis uaryofiTi mniSvnelobis Secvlis Semdeg, 

saWiroa misi saboloo qulis gamoTvla, nau maSi Semavali punqtebis 

mniSvnelobebis dajameba.  

skalis saboloo qulis gamoTvlis procedura 

1. ekranis zeda mxares meniudan moniSneT transform, Semdeg compute.  

2. target variable yuTSi CawereT axali saxeli, romelic gsurT misceT skalis 

mTel qulas. (sasargebloa gamoiyenoT t prefiqsi mTeli qulis aRsaniSnavad, 

radgan Semdeg analizisas ufro advili iqneba anbanuri wesiT dalagebul  

cvladebis siaSi misi moZebna).  

mniSvnelovania: darwmundiT, rom ar iyenebT im saxels, romelic ukve gaqvT 

monacemTa bazaSi. Tu asea, Tqven dakargavT pirvelad monacemebs. amitom, 

SeamowmeT kargad (tavad programac SegaxsenebT, rom aseTi saxli ukve aris da 

SegekTxebaT, Sevcvaloo).  

3. moniSneT Rilakebi: type da label. moniSneT lebel-is yuTi da CawereT skalis 

aRwera (mTeli optimizmi). Semdeg moniSneT continue.  

4. marcxena xelis mxares cvladebis siidan moniSneT pirveli punqti (op1) 

5. moniSneT Rilaki > rom gadavides is numeric expression-Si (marjvena zeda 

fanjaraSi). 

6. moniSneT “+” kalkulatorze. 

7. gaimeoreT es precedurebi, sanam yvela punqti ar gamoCndeba yuTSi. am 

magaliTSi Cven pirvelad virCevT Seucvlel punqtebs (op3,op5), Semdeg Secvlil 

punqtebs, romlebic mdebareoben cvladebis siis boloSi. (rop2, rop4, rop6). bolos 

aucilebelia SeamowmoT, gadaitaneT Tu ara yvela cvladi, daiTvaleT maTi 

raodenoba. 
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8. es gamoisaxeba ase:  

  op1+op3+op5+rop2+rop4+rop6 

9. SeamowmeT, rom yvela niSani iyos Tavis adgilze, Semdeg daaklikeT ok. 

compute toptim = op1+op3+op5+rop2+rop4+rop6 

execute 

 

es Seqmnis axal cvlads Tqveni monacemebis boloSi, romlis  saxeli iqneba 

toptim. yoveli cdispiris qula TiToeuli punqtis qulaTa jamis saxiT iqneba 

warmodgenili. Tu romelime punqts dakarguli aqvs monacemi (anu 

gamotovebulia), maSin saerTo qulac iqneba gamotovebuli. monacemTa failSi es 

qulis nacvlad aRniSnulia full stop-iT. literaturaSi SeiZleba SexvdeT 

mkvlevarebs, romlebic yofen mTlian qulas punqtebis raodenobaze. aman 

SeiZleba cotaTi gaadvilos qulebis interpretacia, radgan am gziT 

davubrundebiT davdapirvel skalaSi gamoyenebuli punqtebis  (1-dan 5-mde 

“sruliad ar veTanxmebi - sruliad veTanxmebi”) mniSvnelobebs. am  

procedurisTvis saWiroa isev gamoviyenoT operacia transform, Semdeg compute. 

gadavitanoT axali cvladi Sesabamis fanjaraSi, movniSnoT “-” kalkulatorze 

mivceT mas garkveuli formulis saxe, rogoricaa  toptim/6, anu mivuweroT 

gayofis niSani da punqtebis raodenoba.  

yovelTvis CawereT axali cvladebis detalebi Tqvens monacemTa bazaSi 

(codebook). daazusteT maTi saxelebi da yvela detali. Tu romelime punqti 

Secvlilia, es unda dazustdes detalebTan erTad, Tu romeli punqtia 

damatebuli qulis misaRebad, agreTve qulaTa SesaZlo diapazoni.    

axali cvladebis Seqmnis Semdeg mniSvnelovania misi gaanalizeba descriptives 

gamoyenebiT, raTa Semowmdes mniSvnelobebis Sesabamisoba.  

 Sesamowmeblad dabrundiT kiTxvars – rogoria qulebis SesaZlo diapazoni, 

romlTa rekodireba unda moxdes? aTaiTemiani skalisaTvis gamoiyeneT 1-dan 4-

mde pasuxebis skala, sadac minimaluri mniSvneloba iqneba 10, xolo maqsimaluri  

40. Tu adamiani yovel aiTemze pasuxis gacemisas gamoiyenebs 1-qulian pasuxs, 

maSin misi sruli qula am skalaze iqneba 10*1=10, Tu yoveli aTemisTvis 
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gamoiyenebs 4-qulian pasuxs, misi qula iqneba 10*4=40. anu maqsimaluri qula 

iqneba 40, minimaluri 10.  

 SeamowmeT Sedegi descriptive-s gamoyenebiT, raTa darwmundeT, rom ar gaqvT 

diapazonis farglebs gareT myofi qulebi. 

 SeadareT skalaze miRebuli qulis mniSvneloba Sesabamis literaturaSi 

miTiTebul mniSvnelobas. msgavsia is aRwerilis? Tu ar aris, maSin - ratom? 

Secdoma xom ar dauSviT rekodirebisas? an SesaZloa, Tqveni SerCeva 

gansxvavebuli iyo im kvlevaSi gamoyenebulisagan. 

Tqven, aseve, SegiZliaT sxva analizi gamoiyenoT qulebis gavrcelebis  

Sesamowmeblad:  

 SeamowmeT axali skalis MmTeli qulebis ganawileba skewness da kurtoisis 

gamoyenebiT (naxeT Tavi 6) 

 miiReT histograma da SeamowmeT, Seesabameba Tu ara qulebis 

ganawileba normalurs.? Tu ara, saWiro iqneba ifiqroT qulebis 

transformirebaze Casatarebeli analizis Sesabamisad (es sakiTxi 

qvemoT iqneba ganxiluli. 

 

cvladebis gardaqmna 

 

xSirad, rodesac amowmebT qulebis gafantulobas, Tqvenda samwuxarod, 

SeiZleba aRmoaCinoT, rom qulaTa ganawilebis mrudi ar aris normaluri. 

zogjer qulebi SeiZleba iyos pozitiurad daxrili, Tu respondentTa 

umravlesobis qula skalaze dabalia (mag. depresiis skalaze). zogjer ki 

qulebi SeiZleba iyos negatiurad daxrili, Tu respondentTa umravlesobis 

qulebi skalis maRali qulebis boloskenaa Tavmoyrili (mag. TviTSefasebis 

skalaze). amave dros parametruli statistikis umetesi testebi  

gaTvaliswinebulia  normaluri ganawilebis mqone qulebis Sesafaseblad. ra 

unda iRonoT aseT SemTxvevebSi? 

erT-erTi arCevani aris is, rom uari ^TqvaT parametruli statistikis 

gamoyenebaze (mag. e.g. Pearson correlation, analysis of variance) da visargebloT sxvadasxva 

araparametruli statistikis paketebiT (rogoricaa, spirmenis rho, Kruskal-Wallis).  
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sxva alternativa aris cvladebis transformacia. es gulisxmobs qulebis 

maTematikur modificirebas sxvadasxva formulebis gamoyenebiT, sanam 

ganawileba ufro normalurs ar daemgvaneba. gamoiyeneba transformaciis 

sxvadasxva tipi imisda mixedviT, Tu rogoria ganawilebis forma. literaturaSi 

arsebobs gansxvavebuli midgomebi, maT hyavs Tavisi momxreebi da 

mowinaaRmdegeebi. 

qvemoT mocemulia zogierTi gavrcelebuli problema Sesabamisi 

transformaciis tipis TanxlebiT. Tqven unda SeadaroT Tqveni ganawileba 

mocemul suraTebs da gadawyvitoT, romeli maTgani Seesabameba yvelaze metad 

Tqvens ganawilebas. yovel SemoTavazebul transformaciasTan erTad gaZlevT 

formulebs, romlebsac spss gamoiyenebs Tqveni monacemebis gardasaqmnelad da 

axali, sando ganawilebis misaRebad.  

kvadratuli fesvi (square root)  

formula: axali cvladi = sqrt (Zveli cvladi)    Formula: new variable; SORT (old variable) 

 

 

 

 

 

 

 

logariTmi (logarithm) 

formula: axali cvladi = lg10 (Zveli cvladi)  Formula: new variable; LG10 (old variable) 
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Sebruneba (inverse) 

formula: axali cvladi = 1/ (Zveli cvladi)  Formula: new variable; 1 I (old variable) 

 

 

 

 

 

 

 

arekvla (reflect) da კვადრატული ფესვი (square root) formula: axali cvladi = sqrt (k- 

Zveli cvladi),  sadac k = yvelaze did SesaZlo mniSvnelobas + 1 

         Formula: new variable  = SQRT (K - old variable) where K = largest possible value + 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

არეკვლა (refleqt) da ლოგარითმი (logarithm), formula: axali cvladi = lg10 (k-

Zveli cvladi) , sadac k = yvelaze did SesaZlo mniSvnelobas + 1   

Formula: new variable = LG 1 0 (K - old variable) where  K = largest possible value + 1 
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არეკვლა(reflect) da შებრუნება (inverse)  

formula: axali cvladi = 1 (k-Zveli cvladi)  

k = yvelaze did SesaZlo mniSvnelobas + 1 

Formula: new variable = 1 (K - old variable) where  K = largest possible value + 1 
-, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cvladebis gardaqmnis procedurebi 

 

1. ekranis zeda mxares meniuSi moniSneT transform, Semdeg compute variable 

2. target variable. am ujraSi CawereT cvladis axali saxeli. SeecadeT, rom 

Seicavdes transformaciis tipisa da cvladis  originali saxelis aRniSvnas. 

magaliTad, cvlads hqvia tnegaff, Tu gamoviyenebT square root (kvadratuli fesvi), 

axali saxeli SeiZleba iyos sqnegaff.  

3. functions. SesaZlo aqtivobebis rigi, romelic SeiZleba gamoiyenoT, farToa. 

Tqven gWirdebaT aarCioT yvelaze ufro Sesabamisi transformacia Tqveni 

cvladisaTvis. SexedeT Tqveni ganawilebis formas, SeadareT  mocemul 

grafikebs. gaiTvaliswineT im suraTis gverdiT moTavsebuli formula, romelic 

emTxveva Tqvens ganawilebas.  

4. kvadratuli fesvi an logariTmi. function group-Si moniSneT arithmetic, 

CamoSaleT sia, romelic Cans yuTis boloSi, sanam ipoviT sasurvel formulas. 

(mag, sqrt an lg10). daaklikeT im isarze, romelic gWirdebaT. formula gadaitaneT 

numeric expression-Si. cvladi, romelic gsurT daTvaloT, moZebneT  cvladebis 
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siaSi da daaWireT isarze, rom gadaadgildes numeric expression yuTSi. aseve, 

SegiZliaT ubralod CaweroT formula Tqven TviTon, Tumca, aucileblad 

darwmundiT, rom formula sworad aris dawerili.  
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ცვლადების განსაზღვრა 
 

სანამ თქვენ შეიყვანთ თქვენს მონაცემებს, აუცილებელია შეატყობინოთ SPSS–ს ცვლადების 

სახელები და კოდირების ინსტრუქციები, რომელსაც უწოდებენ „ცვლადების  განსაზღვრას“. ამას თქვენ 

შეასრულებთ  „Data editor” დიალოგიურ ფანჯარაში (იხ.ნახ. 4.2). SPSS 10 ვერსიისათვის „Data editor” 

დიალოგიურ ფანჯარა შედგება ორი განსხვავებული ხედისგან (ნახვის რეჟიმი): „Data View” (მონაცემთა 

დათვალიერება) და “Variable View” (ცვლადების დათვალიერება). თქვენ შეგიძლიათ გადაადგილება მათ 

შორის ეკრანის ქვედა მარცხენა მხარეს ჩაშენებული tab_ების (ტაბულაციები) გამოყენებით. 

თქვენ შეამჩნევთ, რომ „Data View”_ს  ფანჯარაში თითოეული სვეტი დასათაურებულია var_ით. ესენი 

შესაძლებელია შეიცვალოს ცვლადის სახელებით, რომელთა ჩამონათვალი გაქვთ კოდურ 

წიგნაკში(codebook)(იხ.ნახ. 4.2). ქვედა მხარეს ნახავთ ნუმერაციას 1, 2, 3 და ა.შ. რომელიც  შეესაბამება 

SPSS_ის  თითოეულ სტრიქონთა მონაცემებს. ეს არ გეგონოთ ID ნომრები, არამედ ამ შემთხვევაში ნომრები 

იცვლება თუ თქვენ გსურთ თქვენი ფაილების დალაგება(სორტირება) ან დაყოფა თქვენი მონაცემების 

ანალიზისათვის. 

წესები/პროცედურები ცვლადების განსაზღვრისათვის  

თითოეული ამ ცვლადების განსაზღვრისას უნდა შეადგინოთ მონაცემთა ფაილი. პირველ რიგში უნდა 

დაკლიკოთ “Variable View”(მონაცემთა დათვალიერება) ეკრანის ქვედა მხარეს. ეს მონაცემები ლაგდება 

კატეგორიების მიხედვით თავიდან ბოლომდე(სახელწოდების, ტიპის(ნიმუშის), სიგანის, ზომის და 

სათაურის მიხედვით). 

თქვენ მოგეთხოვებათ განსაზღვროთ თითოეული  მონაცემი სპეციალური მოთხოვნის მიხედვით, 

რომელთა ინფორმაცია მოცემული გაქვთ თქვენს კოდურ წიგნაკში (codebook). ზოგიერთი ეს ინფორმაცია 

უნდა აწარმოოთ თქვენ თვითონ, ხოლო დანარჩენს SPSS_ი ანიჭებს ავტომატურად თავის საწყის 

მნიშვნელობებს. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა ამ საწყისი მნიშვნელობების შეცვლა. ამ ინფორმაციის 

მთავარი ნაწილი აღწერილია ქვემოთ. სათაურები რომელიც ავტორმა გამოიყენა სვეტების 

სახელწოდებისთვის გამოსახულია “Variable View”(მონაცემთა დათვალიერება). მან წარმოადგინა ეს 

პროცედურები თანმიმდევრობით. ამრიგად აქ მოცემული shortcuts_ები (იარლიყები, სათაურები), 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ პროცესების შესაბამისად. ეს ჩამონათვალია სათაურების განყოფილებაში 

„Optional Shortcuts“_ში. უპირველეს ყოვლისა უფრო კარგად უნდა გაეცნოთ მის ტექნიკურ მხარეებს. 

სახელი 

ამ სვეტში ცვლადების შემოკლებული(კონკრეტული) სახელები გამოიყენება თითოეული შესაბამისი 

მონაცემთა ფაილებში(ჩამოთვლილი თქვენს კოდურ წიგნაკში). შეინახეთ მონაცემთა სახელები რამდენადაც 

შესაძლებელია მოკლედ, არა უმეტეს 64 ნიშნისა (SPSS 12 ვერსიისთვის) ან რვა ნიშნის მიხედვით (წინა 

SPSS_სვერსიებისთვის). ესენი უნდა იყოს დასახელებული SPSS_ის მიხედვით (მითითებული II თავში). 

ყოველი ცვლადი უნდა იყოს განსხვავებული, უნდა იწყებოდეს ასოთი, არ უნდა შეიცავდეს დაშორებებს და 

სიმბოლოებს. წარმოდგენისთვის გადახედეთ თქვენს კოდურ წიგნაკს (codebook), რომელიც 

წარმოდგენილია დანართში.  ამ ცვლადების სახელწოდებების ჩამონათვალი გამოყენება ამ 

მონაცემებისთვის, რომელიც ახლავს ამ წიგნს (იხ. ვრცლად გვ.12). 

 

ტიპი (ნიმუში) 

ტიპის (ნიმუშის) საწყისი მნიშვნელობა, რომელიც გამოჩნდება ავტომატურად როგორც კი შეიყვანთ თქვენ  

პირველი ცვლადის სახელს არის “Numeric”. ეს დაგჭირდებათ უმეტეს შემთხვევაში. არსებობს შემთხვევები, 

სადაც სხვა ვარიანტი შეიძლება იყოს შესაბამისი. მაგალითად, როდესაც თქვენ გინდათ შიყვანოთ 

ტექსტური ინფორმაცია(ადამიანის გვარი), უნდა შეცვალოთ ეს ნიმუში Stringi_ით. ცვლადის ტიპის 
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შესაცვლელად დაკლიკეთ  უჯრის მარჯვენა მხარეს უნდა გამოჩნდეს ყუთი(ბოქსი) სამი წერტილით, 

რომელიც გთავაზობთ ხელმისაწვდომ  პარამეტრებს.  ეს ფანჯარა ასევე გამოიყენება სიგანისა და მძიმის 

შემდგომ ციფრების რაოდენობის დასარეგულირებლად. 

სიგანე 

სიგანის საწყისი მნიშვნელობა არის 8. ეს საკმარისია  უმრავლესობა მონაცემებისთვის.  თუ ცვლად უფრო 

დიდი მნიშვნელობა აქვს (ან თქვენ გჭირდებათ ცვლადის ხელოვნურად გაზრდა) თქვენ უნდა შეცვალოთ ეს 

საწყისი მნიშვნელობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში დატოვეთ ის, როგორც  არის. 

ათწილადები 

ათწილადების საწყისი მნისვნელობა არის 0. თუ თქვენს ცვლადს აქვს ათწილადის სახე, შეცვალეთ ის 

თქვენი საჭიროებების შესაბამისად. 

მიკუთვნება (სათაური) 

მიკუთვნების სვეტი გაძლევთ საშუალებას უფრო კარგად აღწეროთ თქვენი ცვლადები ვიდრე იმ რვა 

სიმბოლოდან, რომელიც  გაძლევთ სახელების ცვლადები. ეს იქნება  გამოყენებული გამომდინარე 

ანალიზიდან SPSS_ს. მაგ.  თქვენ შეიძლება ისურვოთ სათაური „საერთო  ოსტატობა“ (Total Mastery) თქვენი 

ცვლადისათვის „სოსტ“(TMAST). 

მნიშვნელობა 

მნიშვნელობის სვეტში, სადაც განისაზღვრება აზრი მნიშვნელობის, რომელიც გამოიყენეთ ცვლადების 

კოდირებისას. ავტორი გვიჩვენებს ამ პროცედურას სქესის ცვლადისთვის. 

1. დაკლიკეთ სამ წერტილზე  უჯრის მარჯვენა მხარეს. გაიხსნება დიალოგიური ფანჯარა 

მნიშვნელობების სათაურის (Values Label). 

2. დაკლიკეთ ყუთში  აღნიშნული მნიშვნელობა(Value), ჩაწერე 1. 

3. დაკლიკე ყუთში აღნიშნული მნიშვნელობა სათაურის (Values Label), ჩაწერე მამრობითი. 

4. დაკლიკეთ დამატებას (Add). შემდეგ ნახავთ შემაჯამებელ ყუთს: 1=მამრობითი. 

5. გაიმეორეთ მდედრობითი სქესისთვის: მნიშვნელობა (Value), ჩაწერე 2, მნიშვნელობა სათაურის 

(Values Label): ჩაწერე  მდედრობითი. დამატება (Add). 

6. როცა დაასრულებთ ყველა შესაძლო მნიშვნელობების განსაზღვრას (როგორც აღნიშნეთ  თქვენს 

კოდურ წიგნაკში) დაკლიკეთ გაგრძელებას (Continue). 

 

დანაკარგები (missing) 

ხანდახან მკვლევარები ადგენენ თავისებურ (სპეციფიკურ) მნიშვნელობებს, რომ აღმოაჩინონ დანაკარგები 

თავიანთ მონაცემებში.  ეს არ არის არსებითი_ SPSS_ი ამოიცნობს ყველა ცარიელ უჯრას, როგორც 

დაკარგულ მონაცემს. ასე რომ, თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ცარიელი დატოვოთ უჯრა როცა ნაწილი 

ინფორმაციის მიუწვდომელია, არ არის აუცილებელი მოიმოქმედოთ რამე ცვლადების დათვალიერების 

(Variable View) სვეტში. 

თუ თქვენ მიიღებთ გადაწყვეტილებას გამოიყენოთ კონკრეტული დანაკარგების მნიშვნელობის 

კოდები(მაგ. 99=არ გამოდგება), თქვენ უნდა მიაკუთვნოთ ეს მნიშვნელობა დანაკარგთა მნიშვნელობებს. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში SPSS_ი მიანიჭებს როგორც ჭემარიტ მნიშვნელობას ნებისმიერი სტატისტიკური 

ანალიზისას. აირჩიეთ ფუნქცია დისკრეტული დანაკარგების მნიშვნელობები (Discrete missing values) და 

აკრიფეთ მნიშვნელობა (მაგ. 99) გრაფაში. სამზე მეტი მნიშვნელობა შეიძლება განსაზღვრულ იქნას. თუ 

თქვენ იყენებთ სპეციალურ კოდს, კარგი იქნება დაასათაუროთ ეს მნიშვნელობა მნიშვნელობათა სვეტში. 

სვეტები 
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საწყისი სვეტის სიგანე როგორც ყოველთვის არის 8, რომელიც საკმარისია ყველა მიზნისთვის. შეცვალეთ 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროება მოითხოვს მოერგოს თქვენს მნიშვნელობას ან ცვლადის გრძელ 

სახელს. 

გასწორება, განლაგება (align) 

სვეტების განლაგება, როგორც წესი, დგება მარჯვენა გასწორებაზე. არ არის მისი შეცვლის საჭიროება. 

ზომა (measure) 

სვეტების სათაურების ზომა მიმართავს გაზომვის დონეებს  ყოველი თქვენი ცვლადებისთვის. საწყისი 

საზომი სისტემაა სკალა (Scale), რომელიც ეხება უწყვეტი (სრული) მონაცემების გაზომვას  ინტერვალების ან 

შეფარდების სკალაზე. თუ თქვენი ცვლადი შეიცავს სქესის კატეგორიას, დააწკაპუნეთ უჯრაზე და შემდეგ 

გასაღების ისარზე რომელიც გამოჩნდება. აირჩიეთ Nominal კატეგორიული მონაცამაბისთვის და Ordinal 

თუ რთავს მონაცემთა გრადაციას ან თანმიმდევრულობას. 

დამატებითი იარლიყები (Optional shortcuts) 

თუ თქვენ გაქვთ ცვლადების დიდი რაოდენობა ფაილში, ზემოთ აღწერილი პროცესი შეიძლება იყოს 

მოსაბეზრებელი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ უამრავი იარლიყები “shortcuts”, რომ დააჩქაროთ ეს 

პროცესი. თუ თქვენ გაქვთ უამრავი ცვლადები, რომელთაც აქვთ იგივე თვისებები (attributes) მაგ. ტიპი, 

სიგანე, ათწილადები, უნდა მიუთითოთ პირველი ცვლადი სწორად და შემდეგ დააკოპირეთ ეს თვისება 

ერთი ან რამდენიმე სხვა ცვლადებისათვის. 

ცვლადის ზუსტი თვისებების კოპირება სხვა  ცვლადისთვის 

1. Variable View_ში დააწკაპუნეთ უჯრას რომელსაც აქვს სასურველი თვისება (მაგ. სიგანე) 

2. მენიუდან დააწკაპუნეთ Edit და შემდეგ Copy_ს 

3. დააწკაპუნეთ იმავე თვისების მქონე უჯრას იმ ცვლადისთვის, რომელზეც გინდათ ამ თვისების 

დადება (მიკუთვნება) 

4. მენიუდან დააწკაპუნეთ Edit და შემდეგ Paste_ს. 

ცვლადის ზუსტი თვისებების კოპირება რიგი  სხვა  ცვლადებისთვის 

1. Variable View_ში დააწკაპუნეთ უჯრას, რომელსაც აქვს სასურველი თვისება (მაგ. სიგანე) 

2. მენიუდან დააწკაპუნეთ Edit და შემდეგ Copy_ს 

3. იმავე თვისების უჯრის დაწკაპუნებით პირველი ცვლადისთვის რომ გინდათ დააკოპიროთ და 

შემდეგ მაუსის მარცხენა ღილაკზე თითის აუღებლად გადაიტანეთ კურსორი ქვევით სვეტზე, რომ 

გამოყოთ ყველა ცვლადები, რომლებიც გინდათ დააკოპიროთ 

4. მენიუდან დააწკაპუნეთ Edit და შემდეგ Paste_ს. 

ერთი და იმავე თვისების მქონე ახალი რიგი ცვლადების შექმნა 

თუ თქვენი მონაცემები შეიცავს საფეხურებს, რომელიც შედგება მთელი რიგი ცალკეული ელემენტებისგან, 

შეგიძლიათ შექმნათ ახალი ცვლადები და განსაზღვროთ თვისებები ყველა ამ ელემენტებისთვის ერთად. ეს 

პროცედურა დეტალურად განხილულია ქვემოთ ოპტიმიზმის სკალის ექვსი საკითხის გამოყენებით (op1–ან 

op6–მდე): 

1. Variable View_ში განსაზღვრეთ თვისებები პირველი ცვლადისთვის (op1) ადრე გათვალისწინებული 

ინსტრუქციის შესაბამისად. ეს ნიშნავს განვსაზღვროთ_რომელ კატეგორიას მივაკუთვნოთ: 

       1.საერთოდ არ ვეთანხმები; 

       2. არ ვეთანხმები; 

       3.ნეიტრალური; 

       4. ვეთანხმები; 

       5. სრულებით ვეთანხმები. 
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2. Variable View_ს არჩევით დააწკაპუნეთ ამ ცვლადის სტრიქონის ნომერზე (ამან უნდა გამოყოს მთელი 

რიგი) 

3. მენიუდან აირჩიეთ Edit და შემდეგ Copy 

4. დააწკაპუნეთ ცარიელ სტრიქონს 

5. მენიუდან აირჩიეთ Edit და შემდეგ Paste Variables. 

6. გამოჩნდება დიალოგიური ფანჯარა, შეიყვანეთ დამატებითი ცვლადების რაოდენობა რომელიც 

გინდათ დაამატოთ(ამ სემთხვევაში 5). შეიყვანეთ პრეფიქსი რაც გსურთ(op) და რიცხვი რომლითაც 

გსურთ ახალი ცვლადები იწყებოდეს(ამ შემთხვევაში 2) დააწკაპუნეთ OK_ს. 

ეს მოქცემთ ხუთ ახალ ცვლადს (op1, op2, op3, op4, op5, და op6). 

რომ შექმნათ ყველა საკითხები(ელემენტები) სხვა სკალაზე, მხოლოდ გაიმეორეთ ზემოT დეტალურად 

აღწერილი ეს პროცედურა( მაგ. self-esteem items, set1 დან set10_მდე, საკითხებისთვის_საკუთარი თავის 

პატივისცემა). დაიმახსოვრეთ, ეს პროცედურა შეესაბამება მხოლოდ იმ საკითხებს, რომლებსაც ერთი და 

იგივე თვისებები აქვს;  ეს არ არის ხელსაყრელი, თუ საკითხებს აქვთ სხვადასხვა პასუხი სკალაზე (მაგ. 

ზოგიერთი არის სახელდების და დანარჩენი ინტერვალის სკალაზე), ან შეფასებები კოდირებულია 

სხვანაირად. 

 

მონაცემების შეყვანა 

როგორც კი განსაზღვრეთ ყოველი თქვენი ცვლადის სახელები და მიაკუთვნეთ შესაბამის 

კატეგორიას (სადაც ხელსაყრელია), მზად ხართ შიყვანოთ თქვენი მონაცემები. დარწმუნდით 

თქვენი კოდური წიგნაკის( codebook) მზადყოფნაში. 

 

პროცედურა (წესები)  მონაცემების შესაყვანად 

1. მონაცემების შესაყვანად უნდა გააქტიუროთ Data View. 

დააწკაპუნეთ Data View_ს ტაბულატორზე ეკრანის მარცხენა ქვედა 

კუთხეში Data Editor_ის ფანჯარაში, გამოჩნდება ელექტრონული 

ცხრილი, რომლის მთელი დასაწყისი დასათაურებულია ამას 

წინათ შექმნილი ცვლადების სახელებით. 

2. პირველ უჯრაში დაწკაპუნებით მითითებულ მონაცემებში 

(პირველი სვეტი, პირველი მწკრივი) უჯრის ჩარჩო გამუქდება. 

3. აკრიფეთ ციფრი (თუ ეს ცვლადი არის ID, ეს უნდა იყოს 1). 

4. დააჭირეთ მარჯვენა საჩვენებელ ღილაკს კლავიატურაზე; ეს 

გადაადგილებს კურსორს შემდეგ უჯრაში, რომ შეიყვანოთ 

შემდეგი ინფორმაცია 1 ნომრის შემთხვევისთვის. 

5. სტრიქონებში (მწკრივებში) გადაადგილებით და ყველა 

ინფორმაციის შეყვანით 1 შემთხვევისთვის დარწმუნდუთ, რომ 

მნიშვნელობები შეყვანილია შესაბამის სვეტებში. 

6. რომ დაუბრუნდეთ გვერდის დასაწყისს, დააჭირეთ Home_ს 

კლავიატურაზე. დააჭირეთ ქვედა ისარს, რომ გადაადგილდეთ 

მეორე მწკრივში და შეიყვანეთ მონაცემები 2 შემთხვევისთვის. 

7. თუ დაუშვით შეცდომა და გინდათ შეცვალოთ მნიშვნელობა, 

დააწკაპუნეთ უჯრას, რომელიც შეიცავს შეცდომას. ნომერი 

გამოჩნდება ცხრილის ზემოთ განყოფილებაში. აკრიფეთ სწორი მნიშვნელობა და შემდეგ დააჭირეთ 

მარჯვენა ისარს კლავიატურაზე. 

საყურადღებოა: როცა 

შეგყავთ მონაცემები 

რეგულარულად 

შეინახოთ თქვენი 

მონაცემები. SPSS_ი 

ავტომატურად არ 

ინახავს მონაცემებს. 

წინააღმდეგ 

შემთხვევაში შეიძლება 

დაკარგოთ მთელი 

ინფორმაცია. 

შენახვისთვის მხოლოდ 

დააჭირეთ File  მენიუს 

და აირჩიეთ  Save, ან 

დაკლიკეთ ფლოპ 

დისკის ნიშნულზე. 
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 მას შემდეგ რაც განსაზღვრავთ ცვლადებს და შეიყვანთ მონაცემებს Data Editor ფანჯარა დაემსგავსება 

ადრე განხილულ ნახ. 3.1_ს (18 გვ). 

 

მონაცემთა ფაილის შეცვლა 

მონაცემთა ფაილის შექმნის შემდეგ შეიძლება დაგჭირდეთ მისი შეცვლა (დაამატოთ, წაშალოთ ან 

გადაადგილოთ ცვლადები; დაამატოთ ან წაშალოთ შემთხვევები). დარწმუნდით, რომ Data editor 

ფანჯარა გაქვთ გახსნილი ეკრანზე, რომელიც აჩვენებს Data View_ს. 

შემთხვევის წაშლა (Delete a case) 

დადექით შესაბამის შემთხვევასთან რომელიც გსურთ წაშალოთ. დააყენეთ თქვენი კურსორი 

დაჩრდილურ მონაკვეთში მარცხენა მხარეს, სადაც გამოსახულია შემთხვევის ნომერი. დააწკაპუნეთ 

ერთხელ, რომ გამოყოთ სტრიქონი. დააჭირეთ Delete ღილაკს კლავიატურაზე. ასევე შეგიძლიათ 

დააწკაპუნოთ Edit მენიუს და დააწკაპუნეთ Clear_ს. 

შემთხვევის დამატება არსებულ შემთხვევებს შორის 

ჩასვით კურსორი ორ იმ უჯრის, უშუალოდ შემთხვევის(სტრიქონის) ქვემოთ სადაც გსურთ ახალი 

შემთხვევა გამოჩნდეს. დააწკაპუნეთ Data მენიუს და აირჩიეთ Insert Case, გამოჩნდება ცარიელი 

სტრიქონი სადაც შეგიძლიათ შეიყვანოთ ახალი შემთხვევის 

მონაცემები. 

ცვლადის წაშლა 

დააყენეთ კურსორი დაჩრდილურ მონაკვეთში (რომელიც შიცავს 

ცვლადის სახელებს) სვეტის ზემოთ, რომელიც გსურთ წაშალოთ. 

დააწკაპუნეთ ერთხელ, რომ გამოყოთ მთელი სვეტი. დააჭირეთ 

Delete ღილაკს კლავიატურაზე. ასევე შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ Edit 

მენიუს და აირჩიეთ Clear. 

ცვლადის დამატება არსებულ ცვლადებს შორის 

დააყენეთ კურსორი იმ სვეტის (ცვლადის) უჯრაში, რომლის 

მარჯვნივ გსურთ ახალი ცვლადი გამოჩნდეს. დააწკაპუნეთ Edit 

მენიუს და აირჩიეთ Insert Variable. გამოჩნდება ცარიელი სვეტი, 

სადაც შეგიძლიათ ახალი ცვლადის მონაცემები  შეიყვანოთ. 

არსებული ცვლადების გადაადგილება 

Data Editor ფანჯარაში არის Variable View_ს ჩვენება. გამოყავით ის 

ცვლადი, რომელიც გსურთ გადაადგილოთ მარცხენა ველზე 

(კიდეზე) დაწკაპუნებით. დააწკაპუნეთ და დააჭირეთ მარცხენა 

მაუსის ღილაკს და შემდეგ „გადაათრიეთ“ ეს ცვლადი ახალ 

პოზიციაზე (გამოჩნდება წითელი ხაზი, როცა თქვენ „გადაათრევთ“ 

ამ მონაცემებს). როცა ცვლადი სასურველ ადგილას იქნება, მაუსის 

მარცხენა ღილაკს ხელს გაუშვებსთ. 

 

 

 

მონაცემთა შეტანა Excel_ის გამოყენებით 

მონაცემთა ფაილები შეიძლება მოვამზადოთ Microsoft Excel_ის პროგრამაში და შემდეგ 

SPSS_ში იმპორტირდეს ანალიზისთვის. ეს შესანიშნავია სტუდენტებისთვის, რომლებსაც 

ხელი არ მიუწვდებათ  SPSS სახლში. Excel_ი წარმოადგენს Microsoft Office _ის პროგრამას, 

გაფრთხილება: Excel 

უმკლავდება მხოლოდ 

მონაცენთა 256 სვეტს 

(ცვლადებს), თუ თქვენი 

მონაცემები ამაზე მეტია, 

ალბათ უფრო მარტივია ის 

შეიქმნას SPSS_ში. 

ალტერნატიულად თქვენ 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ 

სხვა Excel_ის 

ელექტრონული ცხრილები 

(ყოველი თავისი ID  

სახელით დასათაურებული, 

როგორც პირველი 

ცვლადი), თითოეული 

გარდავქმნათ 

განცალკევებით SPSS_ში და 

შემდეგ გავაერთიანოთ 

ფაილები (იხილეთ 

ინსტრუქციები შემდეგ 

თავში). 
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შეამოწმეთ Programs თქვენს სტარტ მენიუში. მონაცემთა ფაილის შექმნის პროცედურა 

Excel_ში და შემდეგ მისი იმპორტირება SPSS_ში აღწერილია ქვემოთ. თუ დააპირებთ ამ 

ფუნქციის გამოყენებას, უნდა გესმოდეთ მცირე ბაზისური დონე Excel_ის, რადგანაც ეს არ 

იქნება აქ განხილული. 

ნაბიჯი 1: ცვლადის სახელების შექმნა (set up) 

Excel_is eleqtronuli cxrilis Seqmna cvladebis saxelebiT mTels pirvel striqonSi 

SeqmeniT Excel_is eleqtronuli cxrili cvladebis saxelebiT mTels pirvel striqonSi. 

cvladebis saxelebi უnda Seesabamebodes SPSS_is cvladebis saxelebis miniWebis wesebs. 

ნაბიჯი 2: მონაცემების შეყვანა 

1. შეიყვანეთ ინფორმაცია პირველი შემთხვევისთვის ერთ ხაზზე 

გვერდის გასწვრივ, სათანადო სვეტების გამოყენებით თითოეული 

ცვლადისთვის. 

2. გაიმეორეთ ყოველი დარჩენილი შემთხვევისთვის. არ 

გამოიყენოთ ფორმულები ან სხვა Excel _ის ფუნქციები. 

დაიმახსოვრეთ, რეგულარულად შეინახეთ თქვენი ფაილი. 

3. დააწკაპუნეთ File > Save_ს. განყოფილებაში აღნიშნული Save as 

Type დარწმუნდით, რომ Microsoft Excel Workbook_ი არის 

არჩეული. ჩაწერეთ სათანადო ფაილის სახელი. 

ნაბიჯი 3: SPSS_ის ფორმატად გარდაქმნა 

1. მონაცემების შეყვანის შემდეგ შეინახეთ ფაილი და დახურეთ 

Excel_ი. 

2. გავხსნათ SPSS_ი. Data Editor _ის გახსნით ვაწკაპუნებთ File > Open 

> Data  მენიუდან ეკრანის ზემოთ. 

3. განყოფილებაში მონიშნული Files of Type, აირჩიეთ Excel. Excel_ის 

ფაილებს აქვთ *.xlsგაფართოება. მონახეთ ფაილი, რომელიც 

შეიცავს თქვენ მონაცემებს. დააწკაპუნეთ მას ისე, რომ ის გამჩნდეს 

File name _ის განყოფილებაში. 

4. დააწკაპუნეთ Open ღილაკს. ეკრანზე გამოჩნდება ნიშნული Opening Excel Data Source. დარწმუნდით, 

რომ არის აღნიშვნა (ნიშანი) ყუთში Read variable names from the first row of data (წაიკითხოს 

ცვლადების სახელწოდებები მონაცემთა პირველივე მწკრივიდან) დააწკაპუნეთ OK_ს. 

მონაცემები გამოჩნდება ეკრანზე ცვლადების სახელების ჩამონათვალით დასაწყისში. 

ნაბიჯი 4: შევინახოთ როგორც SPSS_ის ფაილი 

1. აირჩიეთ File, შემდეგ  Save as მენიუდან ეკრანის ზემოთ 

2. დაარქვით შესაბამის ფაილს სახელი. დარწმუნდით, რომ  Save as Type აყენია SPSS_ის გაფართოებაზე 

( 
*
 .sav) დააწკაპუნეთ Save_ს. 

3. Data Editor > Variable View_ში თქვენ დაგჭირდებათ განსაზღვროთ თითოეული ცვლადის 

მიკუთვნება, Value Labels, Measure ინფორმაცია (იხილეთ ადრე განხილულ ინსტრუქცია).  

როცა მოგვიანებით ისურვებთ ამ ფაილის გახსნას თქვენი მონაცემების ანალიზისთვის  SPSS_ის 

გამოყენებით, დარწმუნდით იმაში რომ, თქვენ აირჩიეთ გაფართოება  * .sav  (და არა თქვენი 

პირვანდელი Excel_ის ფაილის, რომლის გაფართოებაც არის * .xls). 

ფაილების გაერთიანება (Merge Files)  

ზოგჯერ გვჭირდება გავაერთიანოთ სხვადასხვა SPSS_ის მონაცემთა ფაილები. SPSS გვაძლევს საშუალებას, 

რომ გავაერთიანოთ ფაილები დამატებითი შემთხვევების დამატებით ფაილის ბოლოს, ან გავაერთიანოთ 

გაფრთხილება: 

ყოველთვის გქონდეთ 

რეზერვი მონაცემთა 

ფაილების, სანამ 

გააერთიანებთ. 

გაერთიანებული 

ფაილები შეინახეთ 

გამოყოფილ ფოლდერში 

და შეამოწმეთ, რომ 

ინფორმაცია 

გაერთიანებულია 

სწორად ორიგინალ 

ფაილთან შემოწმებით. 
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დამატებით ცვლადები თითოეული შემთხვევისთვის არსებულ ფაილში (მაგ.როცა დრო 2 მონაცემისთვის 

იქნება ხელმისაწვდომი (სასარგებლო)). ეს მეორე ფუნქცია ძალიან სასარგებლოა, როცა თქვენ გაქვთ 

Excel_ის ფაილები მოფენილი ინფორმაციით სხვადასხვა ელექტრონულ ცხრილებზე, რომელთაც 

ჭირდებათ გაერთიანება ID_ით. 

ფაილების გაერთიანება  შემთხვევების გაერთიანებით 

ეს პროცედურა საშუალებას მოგცემთ გააერთიანოთ ფაილები რომელთაც აქვთ ერთი და იგივე ცვლადები, 

მაგრამ სხვადასხვა შემთხვევები. მაგალითად, სადაც ერთი და იგივე ინფორმაციაა ჩაწერილი ორ 

სხვადასხვა ადგილას(მაგ:კლინიკურ გარემოცვაში), ან შევიდა ორ სხვადასხვა ადამიანი. ორ ფაილს უნდა 

ქონდეს იგივე ცვლადის სახელწოდებები იმ მონაცემებისთვის, რომელთაც აერთიანებთ (თუმცა, არა სხვა_ 

ეკვივალენტური ინფორმაცია შეიძლება გამოჩნდეს ყოველ ფაილში). 

თუ იგივე  ID ნომრები  გამოყენებულია თითოეულ ფაილში(იწყება ID=1,2,3), უნდა შეცვალოთ ID ნომრები 

ერთ-ერთ ფაილში სანამ გააერთიანებთ. ასე რომ, თითოეული შემთხვევა ისევ უნიკალურად 

იდენტიფიცირებული იქნება. ამისთვის გახსენით ერთ-ერთი ფაილი, არცერთი Transform_ი მენიუდან და 

შემდეგ Compute Variable_ი, ჩაწერეთ ID_ი  Target Variable ID + 1000 Numeric Expression ყუთში (ან რომელიმე 

ნომერი, რომელიც მეტია შემთხვევების ნომერზე ფაილში), დააწკაპუნეთ OK ღილაკს და ისევ  OK_ს 

დიალოგიურ ფანჯარაში, რომელიც გკოთხავთ ისურვებთ თუ არა ცვლადის შეცვლას. ეს შექმნის ახალ ID 

ნომრებს ამ ფაილისთვის რომელიც იწყება 1001, 1002, და ა.შ.ეს აღნიშნეთ  თქვენს კოდურ წიგნაკში 

მომავალი მითითებისთვის(ცნობისთვის). შემდეგ თქვენ მზად ხართ გააერთიანოთ ფაილები. 

1. გახსენით პირველი ფაილი რომელიც გსურთ გააერთიანოთ. 

2. შედით Data მენიუში, აირჩიეთ Merge files და შემდეგ Add Cases. 

3. dialogiur fanjaraSi daawkapuneT An external SPSS data file_s da airCieT faili 

romelTanac aerTianebT (Tu თqveni meore faili gaxsnilia, is iqneba CamonaTvalTa 

yuTis TavSi An open dataset). 

4.  dawkapuneT Continue da Semdeg OK. axali faili SeinaxeT sxva saxelwodebiT (FFile, 

Save as). 

 

ფაილების გაერთიანება ცვლადების დამატებით  

ეს ფუნქცია სასარგებლოა როდესაც ვამატებთ დამატებით ინფორმაციას თითოეული შემთხვევისთვის 

(შესატყვისი  ID_თვის). ყოველი ფაილი უნდა იწყებოდეს ID_ით (ან სხვა საერთო ცვლადით, მაგ: 

გვარის, ან საავადმყოფოს ნომრის მიხედვით). 

1. ყოველი ფაილი დაალაგეთ ID_ს ზრდადობის მიხედვით, Data მენიუს დაწკაპუნებით აირჩიეთ  Sort 

Cases და აირჩიეთ ID. 

2. შედით Data მენიუში, აირჩიეთ Merge files  და შემდეგ Add Variables. 

3. დიალოგიურ ფანჯარაში დააწკაპუნეთ An External SPSS data file და აირჩიეთ ფაილი რომელთანაც 

აერთიანებთ (თუ მეორე ფაილი გახსნილია, ის იქნება ჩამონათვალის თავში  an open dataset). 

4. Excluded variables ყუთში უნდა ნახოთ  ID ცვლადის ჩამონათვალი (რადგანაც ის გამოჩნდება ორივე 

მონაცემთა ფაილებში). თუ გსურთ ნახოთ სხვა ცვლადების ჩამონათვალი აქ, უნდა დაკლიკოთ 

Rename ღილაკს რომ შცვალოთ ცვლადის სახელი. ასე რომ, ის ერთადერთია). 

5. დააწკაპუნეთ ID  ცვლადს, შემდეგ Match cases on Key variables ყუთში და ისრის ღილაკით 

გადაადგილეთ ID Key Variables ყუთში. ეს ნიშნავს, რომ ყველა ინფორმაცია ID_ის შესაფერისი 

იქნება. დააწკაპუნეთ Continue და შემდეგ OK -ს. 

6. გაერთიანებული ფაილი შეინახეთ ახალი სახელწოდებით (File, Save as). 
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SPSS_ის სასარგებლო მახასიათებლები 

არის უამრავი სასარგებლო ფუნქციები SPSS_ის, რომლებიც უნდა გამოვიყენოთ ანალიზისთვის და 

დაგვეხმარება დროისა და ძალისხმევის დაზოგვაში. ავტორმა გაამახვილა ყურადღება რამდენიმე 

მათგანზე შემდეგ თავში. 

 

მონაცემთა ფაილების დახარისხება 

SPSS_ს შეგიძლიათ მისცეთ ბრძანება დაალაგოს მონაცემეთა ფაილი ცვლადის მნიშვნელობის 

შესაბამისად (მაგ. სქესი, ასაკი) 

1. დააწკაპუნეთ Data მენიუს, აირჩიეთ Sort Cases და მიუთითეთ რომელი ცვლადი იქნება 

გამოყენებული დასალაგებლად, აირჩიეთ ან კლებადობის, ან ზრდადობის მიხედვით. დააწკაპუნეთ 

OK_ს. 

2. რომ დაუბრუნდეთ თქვენს ორიგინალ ფაილის განლაგებას, გაიმეორეთ პროცესი, მიეცით ბრძანება 

SPSS_ს, რომ დაალაგოს ფაილი ID_ს მიხედვით. 

 

მონაცემთა ფაილის გახლეჩა (გაყოფა) 

ზოგჯერ აუცილებელია გახლიჩო ფაილი და გაიმეორო ანალიზი ჯგუფებისთვის  განცალკევებით (მაგ. 

მამრობითი და მდედრობითი). ეს პროცედურა ფიზიკურად არ ცვლის თქვენს ფაილს რომელიმე 

მუდმივი წევრით. ეს არის ფუნქცია, რომელიც შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ თქვენი მიზნებიდან 

გამომდინარე. განლაგება სადაც შემთხვევები არის წრმოდგენილი მონაცემთა ფაილში როგორმე 

შეიცვლება. შეგიძლიათ მონაცემთა ფაილი დააბრუნოთ ორიგინალური განლაგებით (ID_ის) Sort Cases  

ბრძანების გამოყენებით რომელიც ზემოთ აღვწერეთ. 

1. დააწკაპუნეთ Data მენიუს და აირჩიეთ  Split File ფუნქცია. 

2. დააწკაპუნეთ Compare groups და მიუთითეთ ცლადის დაჯგუფება (მაგ. სქესი) და დააწკაპუნეთ 

OK_ს. 

ანალიზისთვის, რომელიც თქვენ წარმოადგინეთ ფაილის გახლეჩის პროცედურის შემდეგ ორ ჯგუფად 

(ამ შემთხვევაში მამრობითი და მდედრობითი), ანალიზი გაუკეთდება ცალ-ცალკე.  როცა თქვენ 

დაასრულებთ ანალიზს, უნდა დაბრუნდეთ უკან და გამორთოთ Split File ფუნქცია. 

1. დააწკაპუნეთ Data მენიუს და აირჩიეთ Split File ფუნქცია 

2. დააწკაპუნეთ პირველ წერტილს Analyze all Cases, don’t create groups) დააწკაპუნეთ OK_ს. 

 

შემთხვევების არჩევა (select cases) 

ზოგიერთი ანალიზისთვის შეიძლება ისურვოთ აირჩიოთ დიდი ჯგუფის ნიმუში, მხოლოდ მამრობითი 

სქესი. 

1. დააწკაპუნეთ Data მენიუს და აირჩიეთ Select Cases ფუნქცია. 

2. დააწკაპუნეთ IF Condition is Satisfied ღილაკს. 

3. დააწკაპუნეთ ღილაკს ნიშნულით  IF. 

4. აირჩიეთ ცვლადი რომელიც განსაზღვრავს ჯგუფს, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, მაგ. სქესი. 

5. დააწკაპუნეთ ისრის ღილაკს, რომ გადაადგილდეთ ცვლადის სახელის ყუთში. დააწკაპუნეთ “ =”  

ტოლობის ნიშანს, დამატებით გამოსახული ეკრანზე. 

6. ჩაწერეთ მნიშვნელობაში რომელიც პასუხობს(შეესაბამება) ჯგუფს რომელიც 

გაინტერესებთ(შეამოწმეთ კოდურ წიგნაკში) მაგალითად, მამრობითი სქესი ამ მაგალითში კოდი 

არის 1, მაშასადამე თქვენი წესით 1_ს. ეს ბრძანება უნდა იკითხებოდეს: სქესი=1. 

7. დააწკაპუნეთ Continue და შემდეგ OK. 
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ანალიზისთვის (მაგ. კორელაცია) რომელიც წარმოადგინეთ Select Cases პროცედურის შემდეგ შეიცავდა 

მხოლოდ იმ ჯგუფს რომელიც თქვენ აირჩიეთ(მამრობითი სქესი), როცა დაასრულებთ ანალიზსს უნდა 

დაბრუნდეთ უკან და გამორთოთ Select Cases_ს ფუნქცია. 

1. დააწკაპუნეთ Data მენიუს და აირჩიეთ  Select cases ფუნქცია. 

2. დააწკაპუნეთ All Cases option და ისევ დააწკაპუნეთ OK. 

 

ნაკრების გამოყენება 

დიდ მონაცემთა ფაილებში ძალიან ძნელია იმოძრაო ამ უამრავი ცვლადების სახელებში SPSS_ის 

დიალოგიურ ფანჯრებში, რომ მიაღწიო ერთს, რომელსაც გინდა ანალიზი გაუკეთო. SPSS_ი გვაძლევს 

საშუალებას განსაზღვრო და გამოიყენო „ნაკრები“ (sets ) ცვლადების. ეს არის ძალიან სასარგებლო 

survey3ED.sav მონაცემთა ფაილში, სადაც არის უამრავი ინდივიდუალური პუნქტები(საკითხები) 

რომლებიც დაემატა, რომ მოგვცეს საბოლოო ჯამური ანგარიშები(ქულა), რომელიც მდებარეობს 

ფაილის ბოლოში. მოცენულ მაგალითში, ავტორი ეყრდნობა ნაკრებს, რომელიც შეიცავს მხოლოდ 

დემოგრაფიულ ცვლადებს და სკალებზე აჯამებს. 

1. დააწკაპუნეთ Utilities მენიუდან და აირჩიეთ Define Variable Sets. 

2. აირჩიეთ ცვლადები სიიდან რომელიც გინდათ თქვენს ნაკრებში. ID, დემოგრაფიული ცვლადები და 

შემდეგ ყველას ჯამი გამოჩნდება მონაცემთა ფაილის ბოლოს, მაგ. ოპტიმიზმის(Op) ჯამური ქულა. 

გადაიტანეთ ეს Variable in Set ყუთში. 

3. ყუთში Set Name ჩაწერეთ შესაბამისი სახელი თქვენი ნაკრების(მაგ. ჯამი). 

4. დაკლიკეთ Add Set ღილაკი და შემდე დახურეთ Close. 

რომ გამოიყებოთ ნაკრები რომელიც შექმენით, ის უნდა გაააქტიუროთ. 

1. დაკლიკეთ Utilites  და Use Variable Sets. 

2. სიაში ცვლადების ნაკრები ჩააწკაპუნეთ ნაკრები რომელიც შექმენით (ჯამები) და შემდეგ 

დაბრუნდით და ამოაწკაპუნეთ ALLVARIABLES ფუნქცია, რადგანაც ეს გამოაჩენს ყველა ცვლადს. 

დატოვეთ  NEWVARIABLES ჩართული. დააწკაპუნეტ OK-ს. 

ნაკრებების გააქტიურებით, მხოლოდ შერჩეული ცვლადები იქნება წარმოდგენილი მონაცემთა ფაილში 

და დიალოგიურ ფანჯარაში გამოიყენებენ სტატისტიკურ ანალიზს. 

ფუნქციების გამორთვა: 

1. დაკლიკეთ Utilities  და Use Variable Sets. 

2. გამორთეთ(ამოაწკაპუნეთ)  ALLVARIABLES ფუნქცია და დაკლიკეთ OK. 

 

 

 

მონაცემთა ფაილის კომენტარები 

Utilities მენიუს ქვეშ SPSS_ი გაწვდით თქვენ შანსს, რომ შეინახოთ აღწერითი კომენტარები მონაცემთა 

ფაილში. 

1.აირჩიეთ Utilities და Data File Comments. 

2. ჩაწერეთ თქვენი კომენტარები და გინდათ ჩაწეროთ output ფაილში, დაკლიკეთ ფუნქცია_display 

comments in output. კომენტარები შეინახება მონაცემებთან რომლებთანაც შეიქმნენ. 

მონაცემთა ფაილის ინფორმაცია 

მე-2 თავში ავტორმა გვანახა როგორ დავაყენოთ კოდური წიგნაკი სანამ შევიყვანთ მონაცემებს, SPSS 

უზრუნველყოფს ცვლადების შეჯამებას ფაილში და მნიშვნელობები გამოიყენება Display Data File 

Information ფუნქციის ქვეშ.  
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1. აირჩიეთ Data File მენიუ და აირჩიეთ Display Data File Information. 

2. აირჩიეთ Working File. ეს გააქტიურებს Viewer (output) ფანჯარას გთავაზობს 2 ცხრილს: Variable 

Information და Variable Values. აქ არის ყველა ცვლადების ჩამონათვალი მონაცემთა ფაილში და 

მნიშვნელობები (კოდები) გამოყენებული თითოეული კატეგორიული ცვლადებისთვის. 

 

მონაცემთა ფაილის მიკუთვნებულობის ჩვენება 

როცა მონაცემთა ფაილი გამოსახულია Data editor ფანჯარაში, რიცხვითი მნიშვნელობები ყველა 

ცვლადებისთვის ყოველთვის არის ნაჩვენები. თუ თქვენ გინდათ მნიშვნელობა მიკუთვნებულობის (მაგ. 

მამაკაცები, ქალები) ნაცვლად გამოსახული ხედით View მენიუში და აირჩიეთ მნიშვნელობის 

იარლიყები(მიკუთვნება). ამ ფუნქციის გამოსართავად შედით View მენიუში დაკლიკეთ Value Lables_ს  ისევ 

და ამოაწკაპუნეთ. ასევე შეგიძლიათ ამ ფუნქციის ჩართვა-გამორთვა იარლიყის ან მარკის მსგავსი 

ნიშნულზე დაჭერით. 

  

Reader:   ლუიზა არუთინოვი,  შესავალი SPSS–ის პროგრამაში  სამუშაოდ. 

wyaro: Julie Pallant,  SPSS Survival  Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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wesebis wignis momzadeba 
Tavi 2 

informaciis spss-Si Seyvanamde  saWiroa momzaddes წესები წიგნი (codebook). 

es aris instruqciis mokle Sinaarsi, romlis mixedviTac xdeba arsebuli 

informaciis formatis Secvla, raTa spss-ma SeZlos misi wakiTxva.  wesebis 

wignis momzadeba moicavs : 

yoveli cvladis dadgena da saxelis miniWeba 

yoveli SesaZlebeli pasuxis ricxvebiT aRniSvna  

wesebis wignSi unda aRiricxos kiTxvarSi arsebuli yvela cvladi, 

cvladis Semoklebuli saxeli, romlebsac gamoviyenebT spss-Si da gza, 

romliTac moxdeba pasuxebis kodireba. amis magaliTad mocemulia cxrili, 

sadac pirvel svetSi mocemulia cvladis saxeli, meore svetSi am cvladis 

Semoklebuli saxeli, romelic gamoCndeba spss-Si, xolo mesame svetSi 

dawvrilebiTaa mocemuli Tu ra kodi mieniWeba yovel pasuxs.                   

cvladi 
spss-is 

cvladis saxeli 
kodirebis 

instruqcia 
   

saidentifikacio nomeri id 
yovel davalebas 

eniWeba nomeri 

sqesi sex 
1 – mamakaci 
2 _ qali 

asaki age 
asaki aRiniSneba 

wlebSi 

ojaxuri mdgomareoba marital 

1 _ dasaojaxebeli 
2 – stabiluri 

urTierToba 
3 – pirvelad 

daqorwinebuli 
4 – xelaxla 

daqorwinebuli 
5 _ 

ganqorwinebuli 
6 _ qvrivi 

optimizmis skala op 1 To op 6 SeiyvaneT Semoxazu 

1 – dan 6 punqtamde li nomeri: 1 ukidur 

  esad ar veTanxmebi, 

             5 sruliad veTan                                               

           xmebi 

 

cvladis saxelebi 

kiTxvaris yovel kiTxvas unda hqondes miniWebuli unikaluri saxeli. 

maTgan zogierTi saxeli naTlad asaxavs informacias(sqesi, asaki). zogierTi 
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ki mocemulia abreviaturis saxiT (op1, op2, op3 es aris optimizmis skalis 

punqtebi, optimism scale). arsebobs zogadi SeTanxmeba, Tu ra saxelebi unda 

mieniWos cvladebs spss-Si. mocemuლia cvladebisaTvis saxelebis miniWebis 

wesebi : 

cvladis saxelebi : 

unda iyos unikaluri, monacemebis grafaSi moTavsebuli yoveli 

cvladis saxeli unda iyos gansxvavebuli 

unda daiwyos asoTi da ara ricxviT 

ar unda Seicavdes wertils, gamotovebas an raime simbolos 

ar unda Seicavdes sityvebs, romlebsac spss iyenebs, rogorc 

brZanebebs 

ar unda aRematebodes 64 simbolos (spss-is 12 versia) an 8 

simbolos (spss-is adreuli versia) 

 

spss-is adreul versiaSi SesaZlebelia mxolod 8 simbolos gamoyeneba 

cvladis saxelSi. xolo me-12 versiaSi SesaZlebelia 64 simbolos gamoyeneba. 

Tu saWiroa monacemebis failis gadatana spss-is erTi versiidan sxvaSi, ufro 

usafrTxoa cvladis saxelSi gamoyenebuli iyos 8 simbolo. aRsaniSnavia, rom 

pirveli yovelTvis iwereba ID.  

 

 

pasuxebis kodireba 

 

yoveli pasuxi, sanam moxdeba maTi spss-Si Seyvana, aRniSnuli unda iyos 

ricxobrivi kodiT. zogi informacia, magaliTad, asaki TavisTavad mocemulia 

ricxviTi saxiT, zogi ki, magaliTad, sqesi, saWiroebs ricxvebSi gadayvanas ( 

1-mamakaci, 2-qali ). SedarebiT swori gzaa, rodesac kiTxvis savaraudo 

pasuxebs Tavidanve aqvT miniWebuli nomeri, magaliTad, erT-EerT  

kiTxvarSi mocemulia aseTi punqti:  

 

gTxovT, moniSneT Tqveni ganaTlebis done: 

1. arasruli saSualo 

2. saSualo  

3. arasruli umaRlesi 

4. umaRlesi 

 

Tuki ase ar aris danomrili, maSin SesaZlebelia CamoTvlilidan 

pirvel pasuxebs mieniWos ricxvi 1, meoreebs ricxvi 2 da a.S.  magaliTad, erT-

erT kiTxvarSi mocemulia punqti : 
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moniSneT Tqveni ojaxuri mdgomareoba: 

dasaojaxebeli  daojaxebuli  ganqorwinebuli  qvrivi 

 

am SemTxvevaSi Tu adamiani aRniSnavs dasaojaxebels, am pasuxs mieniWeba 

kodi 1, Tu aRniSnavs daojaxebuls, maSin mieniWeba kodi 2, ganqorwinebuls - 

3, da qvrivs - 4.  

Ria kiTxvebis kodireba 

Ria kiTxvebis SemTxvevaSi respodentebs SeuZliaT gascen sakuTari 

pasuxebi, Ria kiTxvis magaliTia : gTxovT miuTiToT, ra aris Tqveni 

cxovrebis am momentSi stresis wyaro?. aseTi kiTxvebis kodireba odnav 

garTulebulia. pasuxebis kodirebisaTvis saWiroa gamoiyos kiTxvarSi 

arsebuli saerTo Temebi. kiTxvaris gulmodgine daTvalierebis Semdeg 

SeiZleba gamoiyos respodentebis umetesobisaTvis saerTo stresis wyaroebi : 

samsaxuri, finansebi, urTierTobebi, janmrTeloba da drois nakleboba. 

instruqciis mokle SinaarsSi gamoiyofa cvladis saxeli stresi, romlis 

qveSac daiwereba pasuxebis ZiriTadi jgufebi da TiToeul maTgans mieniWeba 

Tavisi nomeri (samuSao -1, finansebi-2, jnmrTeloba-3 da a.S ) . garda am 

ZiriTadi jgufebisa, SeiZleba gamoiyos iseTi pasuxebi, romlebic ar Sedis 

arc erT maTganSi es iqneba kategoria sxva, misi nomeria 99. TiToeuli 

respodentis monacemebis Seyvanis Semdeg isini unda Sedardes CamoTvlil 

ZiriTad jgufebs da Sesabamisi nomriT Seyvanil iqnas data set-Si cvlad 

stresis qveS.  

gamoiyofa 2 ZiriTadi sakiTxi : 

 gaecaniT spss-s, rogor ixsneba da ixureba failebi,  

 SeqmeniT monacemTa faili im informaciis gamoyenebiT, romelic 

moamzadeT codebook-Si. 

gaecani spss-s 
ATavi 3 

gamoiyofa spss-Si muSaobis dawyebis ramdenime gza : 

1. yvelaze martivi gzaa desktopze moZebnoT spss-is niSani, miitanoT 

kursori masTan da orjer daawkapunoT. 

2. SesaZlebelia gaxsnaT start,Semdeg  programs, da sxvadasxva programebis 

siaSi moZebnoT spss.  

3. aseve spss SeiZleba CairTos spss data fileze orjer dawkapunebiT, romelic 

CamoTvlilia windows explorer-Si. am failebs aqvT .sav gafarToeba.  

rodesac gaxsniT spss-s, SeiZleba dagxvdeT nacrisferi fanjara 

SekiTxviT : "ra gsurT?" .(advilia misi daxurva  zeda marjvena kuTxeSi jvris 

niSanze dawkapunebiT). amis Semdeg Tqven dainaxavT cariel cxrilebs. 
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monacemTa failis gasaxsnelad daawkapuneT file-ze, Semdeg ki open-ze.  

 

monacemTa failis gaxsna 

 

arsebuli monacemTa failis gasaxsnelad, unda daawkapunoT file-ze, 

romelic moTavsebulia ekranis zeda nawilze, Semdeg airCieT  open da Semdeg 

data . open file -is meSveobiT SegiZliaT naxoT sxvadasxva brZanebebi, romelTa 

saSualebiTac naxavT sad aris Senaxuli monacemTa faili.  

monacemTa faili(data file) yovelTvis unda gaixsnas kompiuteris myar 

diskze(hard drive). Tu monacemebi aris diskze an fleSmexsierebaze, sanam 

gaxsnideT, gadaitaneT Tqveni kompiuteris myar diskze. moZebneT faili, 

romelic gindaT rom gamoiyenoT da moniSneT open. 

 

monacemTa failTan muSaoba 

 

spss-is me-15 versia saSualebas iZleva gaixsnas erTze meti monacemTa 

faili nebismier dros. es erTi mxriv SeiZleba iyos sasargeblo, magram aseve 

damabnevelic. sul mcire erTi monacemTa faili unda iyos gaxsnili nebismier 

dros. Tu daxuravT mas, spss SegekiTxebaT :"ginda Sevinaxo faili mis 

daxurvamde?"Tu ar SeinaxavT, Tqven dakargavT  Seyvanil monacemebs da 

kodirebul cvladebs.  

 

monacemTa failis Senaxva 

rodesac qmniT an SegaqvT cvlilebebi monacemTa failSi, mniSvnelovania 

ar dagaviwydeT misi Senaxva. Senaxva ar xdeba avtomaturad, aucilebelia 

monacemebis regularulad Senaxva, radgan gauTvaliswinebelma SemTxvevam 

mTeli moncemebi ar waSalos, magaliTad, Suqis Caqrobam. failis Sesanaxad 

zeda marcxena kuTxeSi gaxseniT file  da airCieT save. aseve, SegiZliaT 

SeinaxoT zeda marcxena kuTxeSi arsebuli diskis msgavs niSanze 

dawkapunebiT. am dros inaxeba  is faili, romelSic imJamad muSaobT.  

Tu pirvelad inaxavT monacemTa fails, kompiuteri SegekiTxebaT, rom 

daakonkretoT misi saxeli da moiuTiToT is folderi, romelSic gindaT 

Senaxva. airCieT da Semdeg daarqviT saxeli. spss avtomaturad aZlevs data file-

is saxels gafrToebas .sav. ar SecvaloT es gafarToeba, radgan spss Semdeg 

veRar ipovis mas.  

sxva monacemTa failis gaxsna 

Tu erT monacemTa failSi daasruleT muSaoba da gsurT sxvaSi 

ganagrZoT, airCieT file da Semdeg open da moZebneT is im folderSi, romelSic 

SeinaxeT. jer daawkapuneT sasurvel failze da Semdeg open buttom-ze. me-15 
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versiaSi meore faili ixsneba maSin, rodesac pirveli faili jer kidev Riad 

aris datovebuli calke fanjaraSi. Tu ar muSaobT failSi, jobia misi 

daxurva, radgan erTdroulad gaxsnilma sxvadasxva failebma SeiZleba 

gaugebroba gamoiwvion.  

spss-Si gamoiyeneba ramdenime ZiriTadi fanjrebi : data editor, the viewer, the 

pivot table editor, the chart editor da the syntax editor. yovelTvis unda iyos gaxsnili 

data editor, radgan is Seicavs im monacemTa failebs, romlebsac aanalizebT. Tu 

iwyebT analizs, gaxsnili unda gqondeT viewer fanjara, radgan swored aq 

aris ganlagebuli analizis Sedegebi. aRsaniSnavia, rom is ar unda gaixsnas 

sanam mimdinareobs analizis procesi.  

data editor - aCvenebs Tqveni monacemTa failis Semadgenlobas. am 

fanjaraSi Tqven SegiZliaT gaxsnaT, daxuroT, SeinaxoT arsebuli monacemTa 

failebi, SeqmnaT axali, SeitanoT cvlilebebi da a.S.  

viewer - rodesac iwyebT analizs, es fanjara iReba avtomaturad da 

aCvenebs Catarebuli analizis Sedegs, romelic Seicavs cxrilebsa da 

grafikebs. am fanjaraSi SeiZleba Seicvalos, waiSalos, Seinaxos, 

gadaadgildes vordSi miRebuli produqti (output). statistikuri analizis 

Sedegad miRebuli Sedegi inaxeba calke failSi da misi gafarToebaa .spo .es 

fanjara Sedgeba 2 nawilisagan. marcxena mxares aris raRac monaxazi, 

romelic gvaZlevs srul sias  Catarebuli analizisa. marjvena mxare aris 

analizis Sedegebi, romelic Seicavs cxrilebsa da grafikebs.  

 

Sedegebis Senaxva 

analizis Sedegebis Sesanaxad aucilebelia gaxsnili iyos viewer. 

ekranis zeda mxares daawkapuneT file-ze, Semdeg save-ze. airCieT is folderi, 

romelSic gsurT Sedegebis Senaxva. mianiWeT unikaluri saxeli da SeinaxeT. 

saxelSi SeiZleba gamoyenebuli iyos abreviatura, is TariRi, romlis drosac 

mimdinareobda analizi.  

cxilebs, romlebic Cans viewer-Si, spss-Si eZaxian pivot tables. am cxrilebis 

Secvla SesaZlebelia, cxrilze orjer dawkapuneba aCvenebs pivot table editor, 

sadac SesaZlebelia Seicvalos cxrilis zoma, fontebi, svetebis zoma da a.S. 

rodesac spss-s mosTxovT histogramis Sedgenas, is Tavdapirvelad amas 

aCvenebs viewer-Si. Tu gsurT cvlilebebis Setana, Tqven unda SexvideT chart 

editorsi grafikze orjer dawkapunebiT. aq SesaZlebelia SecvaloT grafikis 

feri, zoma, garegnoba da a.S. 

 

Reader:   ლუიზა არუთინოვი,  შესავალი SPSS–ის პროგრამაში  სამუშაოდ. 

wyaro: Julie Pallant,  SPSS Survival  Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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Sinagani sandoobis Sefaseba 

 skalebis SerCevisas Tqveni kvlevisTvis, mniSvnelovania, rom es skalebi 

iyos  sando. rogorc cnobilia, arsebobs sandoobis ramdenime  saxe, maTgan erT-

erTia Sinagani SeTanxmebuloba. is gviCvenebs xarisxs, Tu ramdenad ukavSirdeba 

skalis TiToeuli punqti (debuleba) erTmaneTs. zomavs ki yoveli maTgani erTsa 

da imave konstruqts. Sinagani SeTanxmebulobis erT-erTi yvelaze gamoyenebadi 

maCveneblia   kronbaxis alfa koeficienti (Cronbach alpha coefficient). kronbaxis alfa 

koeficienti sakmaod mgrZnobiarea skalaSi Semavali punqtebis raodenobis mimarT.  

mokle skalebis (romelic Seicavs 10 punqtze naklebs) kronbaxis alfa, 

Cveulebriv, sakmaod dabalia (mag., 0.5). am SemTxvevaSi umjobesia, miuTiToT 

punqtebs Soris korelaciis mniSvneloba. Briggs-is da Cheek-is (1986) rekomendaciiT, 

optimaluria, korelaciis diapazoni 0.2-dan 0.4-mde iyos.  

skalis sandooba SeiZleba iyos damokidebuli SerCevaze. amrigad, saWiroa 

SevamowmoT, aris Tu ara yoveli Tqveni skala sando am konkretul SerCevasTan 

mimarTebaSi. es informacia, Cveulebriv, misaTiTebelia Tqveni kvleviTi naSromis 

an Tezisis meTodis aRweris nawilSi. Tu Tqveni skala Seicavs punqtebs (aiTemebs), 

romlebic uaryofiTi formiTaa Cemoyalibebuli (rac sayovelTaod miRebulia 

fsiqologiur gazomvebSi), saWiroa maTi “Sebruneba”, sanam SevamowmebT sandoobas. 

am procesis dawyebamde darwmundiT, rom Tqven zustad mihyeviT saxelmZRvaneloSi 

(an Sesabamis statiaSi, romelSic is gamoyenebulia) mocemul informacias 

subskalebis Sesaxeb an aiTemebis reversirebasTan dakavSirebul instruqcias. 

zogjer skalebi moicavs subskalebs, romlebic SesaZloa ar ukavSirdebodes 

mTliani skalis qulebs. saWiroebis SemTxvevaSi unda daiTvaloT sandooba 

calkeuli subskalebisa da mTliani skalis. Tu Tqven apirebT Tqveni skalis 

ganviTarebas, raTa is gamoiyenoT kvlevaSi, darwmundiT, rom kargad gaecaniT 

skalebis ganviTarebis principebs da procedurebs. arsebobs kargi literatura am 

sakiTxTan dakavSirebiT (mag Streiner & Norman (2003), DeVellis (2003) and Kline (2005). 

 

magaliTi 

am teqnikis sailustraciod gamoviyeneb monacemTa fails survey3ED.sav, romelic am 

wigns axlavs.  amisTvis saWiroa SexvideT SPSS-is failSi survey3ED.sav. qvemoT 

ganxilul proceduraSi aRwerilia kiTxvaris erT-erTi skalis internaluri 

(Sinagani) konsistentobis Sefasebis teqnika. esaa cxovrebiT kmayofilebis skala 

(Pavot, Diener, Colvin & Sandvik 1991), romelic 5 aiTemisgan Sedgeba, romlebic 

aRniSnulia, rogorc lifsat1, lifsat2, lifsat3, lifsat4, lifsat5. 
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ალფა კოეფიციენტის დასადგენად საჭიროა შემდეგი ოპერციების გამოყენება: 

1.ეკრანის თავში შედიხართ მენიუში, შემდეგ→ Analyze → Scale → Reliability Analysis 

2. გადაიტანეთ შესაბამისი აითემები უჯრაში სათაურით Items. 

3. სექციაში  Model დარწმუნდით, რომ მონიშნულია Alpha. 

4. უჯრაში Scale label ჩაწერეთ სკალის ან სუბსკალის სახელი. 

5. დაკლიკეთ Statistics   →  Descriptives for. შემდეგ დაკლიკეთ  Item, Scale და Scale if item 

deleted.  სექციაში Inter-Item მონიშნეთ Correlations.  სექციაში Summaries  დაკლიკეთ Total 

Correlations. 

6. დაკლიკეთ Continue და OK. 

მიღებული Output-ის  ინტერპრეტაცია 

 შეამოწმეთ, სწორია თუ არა  შემთხვევების (ცდისპირთა) რაოდენობა (ცხრილში Case 

Processing Summary) და სწორია თუ არა  აითემების რაოდენობა (ცხრილში Reliability 

Statistics).  

 შეამოწმეთ აითემებს შორის კორელაცია (Inter-Item Correlation Matrix-ში), რათა გაარკვიოთ, 

ხომ არ არის მიღებული უარყოფითი მნიშვნელობები. ყველა მნიშვნელობა დადებითი უნდა 

იყოს, რაც იმის მაჩვენებლია, რომ ყველა აითემი ზომავს ერთსა და იმავე საფუძვლად 

მდებარე მახასიათებელს. ნეგატიური მნიშვნელობების არსებობა შეიძლება მიუთითებდეს, 

რომ ზოგიერთი აითემი არ არის კორექტულად შებრუნებული. არაკორექტული დათვლის 

მანიშნებელი   შეიძლება იყოს ნეგატიური მნიშვნელობების არსებობა ცხრილის  Item-Total 

Statistics სვეტში Corrected Item -Total Correlations. ყურადღებით უნდა შემოწმდეს, აგრეთვე, 

ის შემთხვევები, როდესაც მიღებულია ალფას უფრო დაბალი მაჩვენებლები, ვიდრე 

მოსალოდნელი იყო (შეადარეთ, აგრეთვე, სხვა მკვლევრების მონაცემებს, თუ ასეთი რამ 

არსებობს).  

 განიხილეთ კრონბახის ალფას მაჩვენებლები, რომლებიც მოცემულია ცხრილში Reliability 

Statistics). ამ მაგალითში მაჩვენებელი 0.89 მიუთითებს სკალის კარგ შინაგან 

შეთანხმებულობაზე  მოცემული  შერჩევისთვის. მნიშვნელობები 0.7-ზე მაღლა ითვლება 

მისაღებ  მაჩვენებლად, თუმცა, უმჯობესია 0.8-ზე მაღალი მაჩვენებელი. 

 Corrected Item -Total Correlations მაჩვენებლები, რომლებიც მოცემულია ცხრილში Item-Total 

Statistics, გვიჩვენებს ხარისხს, თუ რამდენად კორელირებს თითოეული აითემი საერთო 

მაჩვენებლთან. დაბალი მნიშვნელობები (0.3-ზე მცირე)  გვიჩვენებს, რომ აითემი ზომავს 

რაღაც სხვას, ვიდრე  სკალა მთლიანად. თუ თქვენი სკალის საერთო ალფა კოეფიციენტი 
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დაბალია (მაგ. 0.7-ზე ნაკლები) და თქვენ აღმოაჩინეთ  არაკორექტული აითემები,   საჭიროა 

იფიქროთ იმაზე, რომ ამოიღოთ დაბალი კორელაციის (item -total ) მქონე აითემები.   

 სვეტში, რომელიც დასათაურებულია, როგორც Alpha if Item Deleted, ნაჩვენებია სკალიდან 

თითოეული აითემის ამოღების გავლენა სანდოობის მაჩვენებელზე. შეადარეთ თითოეული 

აითემის გასწვრივ მოცემული მნიშვნელობა ფინალურ ალფას მაჩვენებელთან. იმ 

შემთხვევაში, თუ ის მეტია ამ უკანასკნელზე, უნდა იფიქროთ ამ აითემის ამოღებაზე. 

ჩვეულებრივ, ამის გაკეთება საჭიროა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ  სკალის ვალიდობა 

დადგენილია, ხოლო მისი   ალფა კოეფიციენტი დაბალია (0.7–ზე). მაგრამ  აითემების 

ამოღება მოცემული სკალიდან ნიშნავს, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ თქვენი კვლევის შედეგის 

შედარებას სხვა კვლევებთან, რომლებშიც გამოყენებულია ეს სკალა.  

 მცირე რაოდენობის დებულებათა შემცველი (მაგ., 10–ზე ნაკლები)  სკალების შემთხვევაში 

ძნელია კრონბახის ალფას სათანადო მაჩვენებლის მიღება და, სასურველია, თქვენ 

განიხილოთ აითემებს შორის კორელაციის მაჩვენებელი, რომელიც წარმოდგენილია 

ცხრილში Summary Item Statistics. მოცემული მაგალითის შემთხვევაში ამ კოეფიციენტის 

მაჩვენებლია 0.63, მნიშვნელობებით 0.48–დან 0.76–მდე.  ეს გულისხმობს / მიანიშნებს მაღალ 

კავშირებზე აითემებს შორის. სხვა მრავალი სკალის შემთხვევაში ეს ასე არ არის.  

 

სანდოობის შემოწმების შედეგების პრეზენტაცია 

 

როგორც წესი, თქვენ უნდა წარმოადგინოთ თქვენს კვლევაში გამოყენებული სკალების 

შინაგანი შეთანხმებულობის მაჩვენებლები მეთოდის განყოფილებაში, სათაურით საზომები ან 

მასალები. სკალის აღწერის  ( დებულებების რაოდენობა, პასუხების სკალის ფორმატი, მისი 

გამოყენების ისტორია) შემდეგ,  უნდა წარმოადგინოთ ინფორმაცია მისი სანდოობის შესახებ, 

რომელიც ამ სკალის შემქმნელებსა და სხვა მკვლევრების მიერაა მოცემული. შემდეგ ერთი 

წინადადებით უნდა ასახოთ  თქვენი შერჩევის შედეგი. მაგალითად: Pavot, Diener, Colvin and 

Sandvik (1991) თანახმად, ცხოვრებით კმაყოფილების სკალას აქვს კარგი ინტერნალური 

შეთანხმებულობა, კრონბახის ალფა კოეფიციენტით 0.85. მოცემულ კვლევაში კრონბახის ალფა 

კოეფიციენტი შეადგენს 0.89–ს.  
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დამატებითი სავარჯიშო 

ბიზნესი 

მონაცემთა ფაილი:  staffsurvey3ED.sav. 

შეამოწმეთ პერსონალის კმაყოფილების კითხვარის სანდოობა, რომლის პუნქტებს მონაცემთა 

ფაილში შეესაბამება მონაცემები სათაურით Qla– დან  QI0a–მდე.  არც ერთ აითემს არ სჭირდება 

შებრუნება. 

ჯანმრთელობა 

მონაცემთა ფაილი:  sleep3ED.sav 

შეამოწმეთ Sleepiness and Associated Sensations (ძილიანობა და მასთან დაკავშირებული 

შეგრძნებები) სკალის სანდოობა, რომელიც შეიცავს პუნქტებს items fatigue, lethargy, tired, sleepy, 

energy. არც ერთი აითემი არ საჭიროებს შებრუნებას. 

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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მანამ, სანამ დაიწყებთ თქვენი მონაცემების ანალიზს, აუცილებელია გადაამოწმოთ 

შეცდომების არსებობა. ძალიან იოლი შესაძლებელია მონაცემების შეყვანის პროცესში 

დავუშვათ შეცდომები და სამწუხაროთ, ზოგიერთი მათგანი მთლიანად აფუჭებს 

ანალიზის შედეგებს. მაგალითად, 3–იანის ნაცვლად, შეიძლება დავწეროთ 35, რაც 

ცორელაციური ანალიზის შედეგს დაამახინჯებს. ზოგიერთი ოპერაცია 

განსაკუთრებით მგრძნობიარეა შეცდომაების მიმართ (განსაკუთრებით ე.წ “outliers”). 

ასე, რომ აუცილებელია შეცდომების შემოწმებას დავახარჯოთ დიდი დრო წინასწარ, 

ვიდრე შემდგომში დავიწყოთ დაზიანებული შედეგების შესწორება. მართალია, ეს 

მოსაწყენი, დამღლელი და მხედველობისათვის საზიანო პროცესია, მით უფრო თუ 

მონაცემები ბევრია, მაგრამ წინასწარი შემოწმებით თავიდან ავიცილებთ შემდგომში 

დიდ თავისტკივილს.  მონაცემების შემოწმების პროცესი მოიცავს რამდენიმე ნაბიჯს: 

 შეცდომების მონიშვნა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევამოწმოთ თითოეული 

ცვლადის ქულები, არის თუ არა ისინი შესაძლო დიაპაზონში მოთავსებული. 

 შეცდომების პოვნა და მათი კორექტირება მონაცემთა ფაილში. შემდგომ, უნდა 

მოვძებნოთ ფაილში ზუსტად ის ადგილი, რომელშიც შენიშნულია უზუსტობა, 

შევასწოროთ ან წავშალოთ მოცემული მნიშვნელობა.  

სანამ დაიწყებდეთ, შედით Edit მენიუში და აირჩიეთ Options. Output Labels–ის 

ქვემოთ, სულ ბოლოში და აირჩიეთ Values and Labels. ეს დაგვეხმარება შეცდომების 

უფრო იოლად იდენტიფიკაციაში.  

          

          პირველი ნაბიჯი: შეცდომების პოვნა 

როდესაც ეძებთ შეცდომებს, თქვენ პრაქტიკულად უნდა მოძებნოთ ის ცვლადი, 

რომლის მნიშვნელობა არ ჯდება შესაძლებელ დიაპაზონში. მაგალითად, თუ სქესი 

კოდირებულია, როგორც 1= მამარიბითი და 2=მდედრობითი, თქვენს მონაცემებში არ 

უნდა არსებობდეს აღნიშნული ცვლადი სხვა მნიშვნელობით, არ უნდა იყოს სადმე 3 

ან 1–ისა და 2–ის გარდა სხვა ციფრი მოცემული, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დამახინჯდება სტატისტიკური ანალიზის შედეგები და სწორედ ამიტომ არის 

მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, მათი შემოწმება მოხდეს წინასწარ. შეცდომების 

აღმოსაჩენად საჭიროა დავათვალიეროთ თითოეული ცვლადის მნიშვნელობები. 

შეცდომების შესწორება აუცილებლად უნდა მოხდეს მანამ, სანამ მოხდება მთლიანი 

ქულების დათვლა. კარგი იდეაა, რომ შექმნათ პატარა წიგნაკი, რომელშიც ჩაიწერთ 



ყველა იმ შეცდომას, რომელიც აღმოაჩინეთ და ასევე მონაცემებში შეტანილ 

ცვლილებებსაც. არსებობს სხვადასხვა მეთოდი სპსს–ის გამოყენებით შეცდომების 

შემოწმების, მე წარმოგიდგენთ 2 გზას, რომელთაგან ერთი უფრო მეტად გამოიყენება 

კატეგორიებთან (სქესი), ხოლო მეორე რიგის, გაგრძელებით ცვლადებთან (ასაკი).  

   კატეგორიების შემოწმება 

წიგნში მოცემულია ხელოვნურად შექმნილი ფაილი, რომელშიც უნდა აღმოვაჩინოთ 

შეცდომები (error3ED.sav), მოცემულია 3 ცვლადი: სქესი, ქორწინების სტატუსი და 

უმაღლესი განათლება. წარმოგიდგენთ იმას, თუ რა პროცედურები უნდა გავიაროთ 

კატეგორიების შემთხვევაში შეცდომების აღმოსაჩენად.  

1. სპსს–ის ზედა კუთხეში მოვძებნით და ვაწკაპუნებთ Analyze-ს, შემდეგ 

Descriptive Statistics და შემდეგ Frequencies. 

2. ავირჩიოთ ის ცვლადი, რომლის შემოწმებაც განვიზრახეთ (მაგალითად, სქესი, 

ქორწინების სტატუსი ან განათლება). 

3. დავაჭიროთ Statistics  და dispersion-ის სექციაში ავირჩიოთ Minumum and 

Maximum. 

4. შემდეგ ვაჭერთ Continue–ს და OK–ის. (ასევე შეგვიძლია Paste და 

გადავიტანოთ Syntax Editor-ში) 

აღნიშნული ოპერაციების ჩატარების შემდეგ ჩვენ ცხრილების სახით მივიღებთ 

შედეგებს და უკვე შეგვიძლია დავძებნოთ, არის თუ არა რაიმე შეცდომა. 

 შევხედოთ მინიმუმისა და მაქსიმუმის ქულებს. ბადებს ის რაიმე ეჭვს? არის თუ 

არა მათი მნიშვნელობები საჭირო დიაპაზონში მოცემული? წიგნში მოცემულ 

ცხრილში არის შეცდომა, სქესის ცხრილში მაქსიმუმის გრაფაში წერია 3, როცა 

მხოლოდ 2 მნიშვნელობა გვაქვს–მდედრობითი და მამარობითი.  

 შემდეგ უნდა შევამოწმოთ Missing-ები და Valid-ი. თუ ბევრი მისინგია, 

აუცილებელია გავერკვეთ რატომ. ამის მიზეზი ის ხომ არ არის, რომ 

მონაცემების შეყვანის პროცესში მექანიკური შეცდომები დავუშვით, 

მაგალითად, არასწორ სვეტში ჩავწერეთ ციფრი ან დამატებითი სვეტი 

გავხსენით. შესამოწმებლად უნდა გადავხედოთ მონაცემების ბაზას და 

დავათვალიეროთ ხომ არ არის ცარიელი უჯრა, რომელიც ზედმეტია. თუ ასეა, 

დავაწკაპუნებთ უჯრაში, ის გამუქდება და დავაჭერთ „დელეტე“ ღილაკს, 

რომელიც კლავიატურაზეა მოცემული.  შესწორების შემდეგ დავუბრუნდებით 

Frequencies-ის პროცედურაზე ხელახლა და უნდა მივიღოთ სწორი 

მნიშვნელობები.  



          გაგრძელებითი ( კონტინუალური) ცვლადების შემოწმება 

ახლა ვისაუბროთ ისეთ ცვლადებზე, რომლებიც ნომინალურ სკალაზე კი არ არიან 

დალაგებული და რომელიმე კატეგორიას წარმოადგენენ, არამედ ისეთებზე, 

რომლებიც რიგის სკალაზე შეიძლება მოვათავსოთ, მაგალითად, როგორიცაა ასაკი. 

წარმოგიდგენთ პროცედურებს, რომლებიც უნდა ჩავატაროთ აღნიშნული ცვლადების 

შემთხვევაში შეცდომების აღმოსაჩენად: 

1) სპსს–ის ზედა კუთხეში მოვძებნით და ვაწკაპუნებთ Analyze-ს, შემდეგ 

Descriptive Statistics და შემდეგ Descriptives (და არა Frequencies) 

2) ავირჩიოთ ის ცვლადი, რომლის შემოწმებაც განვიზრახეთ, მაგალითად, ასაკი 

და გადავიტანოთ ის Variables-ყუთში 

3) დავაჭიროთ Options-ის ღილაკს და მივუთითოთ რომელი სტატისტიკური 

ოპერაციის შესრულება გვსურს. ძირითადად წარმოდგენილია მნიშვნელობა, 

სტანდარტული გადახრა, მინიმუმი და მაქსიმუმი. 

4) შემდეგ ვაჭერთ Continue–ს და OK–ის. (ასევე შეგვიძლია Paste და გდავიტანოთ 

Syntax Editor-ში) 

აღნიშნული მოქმედებების შემდგომ მივიღებთ ცხრილს, რომელსაც უნდა 

დავაკვირდეთ. 

შევამოწმოთ მინიმუმი და მაქსიმუმი. წიგნში მოცემული მაგალითის მიხედვით 

მინიმალური არის 2 და მაქსიმალური 82. პირველი მნიშნელობა არის შეცდომა, 

რადგანაც მონაცემები გათვლილია მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებზე და 

შესაბამისად 2 წლის ადამიანი ვერ მოხვდებოდა.  

       მეორე ნაბიჯი: შეცდომების კორექტირება მონაცემთა ფაილში 

როგორ მოვიქცეთ თუ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ მიერ შეყბანილ მონაცემებში შეცდომაა, 

მაგალითად რაიმე ცვლადის მნიშვნელობა არ ჯდება დასაშვებ დიაპაზონში?  პირველ 

რიგში, ჩვენ გვჭირდება მოვძენბოთ ის ადგილი, სადაც მონაცემი არასწორადაა 

შეყვანილი. ამის გასაკეთებლად რამდენიმე მეთოდი არსებობს, ასე რომ მის 

დეტალურ თვალიერებას ნუ დაიწყებთ.  

      პირველი მეთოდი 

დარწმუნდით, რომ გახსნილი გაქვს data editor-ის ფაილი. დააჭირეთ Data-ს მენიუს 

და აირჩიეთ Sort Cases.  



1.Dialogue box-ში ავირჩიოთ ის ცვლადი, რომელიც ვიცით, რომ შეცდომას შეიცავს, 

მაგალითად ასაკი და შემდეგ კურსორის გადაადგილებით გადავიტანოთ ის Sort 

by-ში. დავაჭიროთ ან ascending ან descending იმის მიხედვით,  მაღალი მონაცემია 

შეცდომა თუ დაბალი. რადგანაც წიგნში მოცემული შეცდომის მიხედვით 

მონაცემებში არ უნდა ეწეროს 3 წლის ასაკი, ვაჭერთ descending–ს და შემდეგ OK. 

 

მეორე მეთოდი 

1. Data editor-ში პირდაპირ ვაჭერთ ცვლადს, რომელშიც შეცდომაა 

2. ერთხელ დავაწკაპუნებთ იმ სვეტში, სადაც ეს ცვლადია მოცემული 

3. შემდეგ ვაჭრთ Edit-ს, რომელიც ფანჯრის ზედა სვეტშია მოცემული და 

ვაწკაპუნებთ Find-ს 

4. გახსნის Search for-ს და ველში ჩავწერთ იმ ცვლადის სახელს, რომელსაც ვეძებთ.  

ჩვენი მაგალითის შემთხვევაში 3–იანს.  

5. ვაჭერთ Search Forward-ს. SPSS თავად დაიწყებს შემოწმებას და გაჩერდება 

სწორედ იმ ადგილას, სადაც არის არასწორი მნიშვნელობა ჩაწერილი, გასწორების 

შემდეგ, თუ კიდევ ვიცით, რომ სხვა შეცდომაც არის მონაცემებში, თავიდან 

დავაჭერთ Search Forward–ს. 

როდესაც ჩვენ აღმოვაჩენთ შეცდომებს, გავასწორებთ მათ, საჭიროა თავიდან მოხდეს 

შემოწმება Frequncies-ზე ორჯერ დაწკაპუნებით. ხშირად, ერთი შეცდომა მეორის 

არსებობის წყარო ხდება, ამიტომაც გვჭირდება ხოლმე, რომ დარწმუნებულები 

ვიყოთ მონაცემთა სისწორეში. მართალია, ეს პროცესი მოსაწყენია, მაგრამ 

აუცილებელია შეცდომებისაგან გაწმენდილი მონაცემთა ბაზა გვქონდეს, რადგანაც 

კვლევის წარმატება სწორედ მასზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი რამ, რაც 

დაგვეხმარება პრობლემებზე მუშაობის პროცესში არის სპსს–ის ფუნქცია Summarize 

Cases. რა მოქმედებები უნდა გავიაროთ ამისათვის?  

Analyze , შემდეგ ვირჩევთ Reports და შემდეგ Summarize Case 

1. ავირჩევთ იმ ცვლადებს რომლებიც გვაინტერესებს და გადავიტანთ მათ Limit cases 

to first 100 

2. შემდეგ  Statistics და Number of cases გადავიტანოთ Cell Statistics- იდან და 

დავაჭიროთ continue-ს.  

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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 ორმხრივი ჯგუფთაშორისი ანოვა 
 
   ამ თავში ჩვენ ვისაუბრებთ ორმხრივი ანოვას შესახებ, ჯგუფებს შორის მონაცემთა 

ანალიზი. ორმხრივი ნიშნავს, რომ აქ არის ორი დამოუკიდებელი ცვლადი და ჯგუფთა 

შორისი მიუთითებს, რომ სხვადასხვა ადამიანები არიან თითოეულ ჯგუფში. ეს ტექნიკა 

საშუალებას გვაძლევს დავაკვირდეთ როგორც ინდივიდუალურ, ისე ერთიან ეფექტს ერთ 

დამოკიდებულ ცვლადზე. მე-17 თავში ჩვენ ვიყენებდით ერთმხრივ ჯგუფთა შორის 

ანოვას, რომ შეგვედარებინა ოპტიმიზმის ქულები სამი ასაკობრივი ჯგუფისთვის  (18-29; 

30-44; 45+). ჩვენ ვიპოვეთ მნიშვნელოვანი განსხვავება ჯგუფებს შორის, რომელთა post-hoc 

ტესტი გვიჩვენებს, რომ დიდი განსხვავება იყო ყველაზე ახალგაზრდა და ასაკოვან 

ჯგუფებს შორის. უფრო ასაკოვანი ადამიანები ოპტიმიზმის უფრო მაღალ დონეს 

აჩვენებდნენ. 

     შემდეგი კითხვა, რომელიც შეიძლება დაისვას არის: ეს შედეგი ორივე სქესის – 

მდედრობითი და მამრობითი –  წარმომადგენლებისთვისაა დამახასიათებელი?  

ერთმხირვი ანოვა ამას ვერ პასუხობს, ანალიზი ჩატარებული იყო მთლიან შერჩევაზე, 

სქესის განურჩევლად. ამ თავში ერთი ნაბიჯით წინ წავწევთ კვლევას და 

გავითვალისწინებთ სქესის გავლენას.  გვექნება ორი დამოუკიდებელი ცვლადი (ასაკის 

და სქესის მიხედვით) და ერთი დამოკიდებული ცვლადი (ოპტიმიზმი).  

    ორმხრივი დიზაინის გამოყენების პლიუსი ის არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ 

„მთავარი ეფექტი“ თითოეულ დამუკიდებელ ცვლადზე და ასევე აღმოვაჩინოთ 

„ურთიერთქმედების ეფექტი“. ურთიერთქმედების ეფექტი ჩნდება მაშინ, როდესაც ერთი 

დამოუკიდებელი ცვლადის ეფექტი დამოკიდებულ ცვლადზე  განისაზღვრება მეორე 

დამოუკიდებელი ცვლადის დონით. მაგალითად, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება 

აღმოვაჩინოთ, რომ ასაკის გავლენა ოპტიმიზმზე განსხვავებულია მდედრობით და 

მამრომითი სქესის შემთხვევაში. შესაძლოა, რომ მამაკაცებთან ასაკის მატებასთან ერთად 

ოპტიმიზმის დონე იზრდება, ხოლო ქალებთან ასაკის მატებასთან ერთად მისი დონე 

იკლებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ საქმე გვაქვს ინტერაქციის ეფექტთან. 

იმისთვის, რომ აღვწეროთ ასაკის გავლენა, უნდა დავკონკრეტდეთ, რომელ ჯგუფს 

(მდედრ/მამრ) მივმართავთ.  

  თუ კარგად არ გესმით ძირითადი ან ინტერაქციის ეფექტები, გირჩევთ გადახედოთ ამ 

მასალას ნებისმიერ სტატისტიკურ ტექსტში. (იხ. Gravetter & Wallman 2004; Harris 1994; 

Rynyon, Coleman & Pittenger 2000; Tabachnik & Fidell 2007).  

   

მაგალითის დეტალები 

ტექნიკის დემონსტრირებისათვის გამოვიყენებ Survey3ED.sav ფაილს, რომელიც ამ წიგნს 

მოჰყვება. ეს არის იმ კვლევის მონაცემები, რომელიც ჩატარდა ინდივიდის 

ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე, ჯანმრთელობაზე და კარგად ყოფნაზე გავლენის 

მომხდენი ფაქტორების გამოსავლენად (ეს რეალური მონაცემებია, რომლებიც ავტორის 

სტუდენტებმა სადიპლომოს მზადებისას შეაგროვეს).   

 საბოლოო ქულა ოპტიმიზმის სკალაზე (toptim: ქულები მერყეობს 6-დან 30-მდე. 

რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უფრო მაღალია ოპტიმიზმის დონე.) 

 ასაკობრივი ჯგუფი (Agegp3) (ეს არის რეკოდირებული ცვლადი და ასაკი 3 

თანაბარ ჯგუფადაა დაყოფილი: ჯგუფი 1: 18-29წ =1; ჯგუფი 2: 30-44 = 2; ჯგუფი 3: 

45+=3. 

 სქესი: მამაკაცი=1; ქალი=2. 
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ორმხრივი ანოვას შეჯამება 

საკვლევი კითხვის მაგალითი:  რა გავლენა აქვს ასაკს და სქესს ოპტიმიზმზე? 

განსაზღვრავს თუ არა სქესი დამოკიდებულებას ასაკსა და ოპტიმიზმს შორის?   

რა გვჭირდება: სამი ცვლადი 

 ორი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი. 

 ერთი განგრძობითი დამოკიდებული ცვლადი. 

რას აკეთებს ეს: ორმხრივი ანოვა საშუალებას გვაძლევს ერთდროულად შევამოწმოთ 

თითოეული დამოუკიდებელი ცვლადის გავლენა დამოკიდებულ ცვლადზე და ამავე 

დროს შესაძლებელი იყოს  ნებისმიერი ინტერაქციული ეფექტის იდენტიფიცირება. 

მაგალითად, ეს საშუალებას გაძლევთ, გაარკვიოთ სქესისა და  ოპტიმიზმის კავშირი, 

ამასთანავე, გაარკვიოთ ახალგაზდა, საშუალო და მაღალი ასაკის მიმართება 

ოპტიმიზმთან და ამ ორი ცვლადის ურთიერთქმედება - განსხვავდება თუ არა 

მდედრობითი და მამრობითი სქესის ადამიანებთან  ასაკის გავლენა ოპტიმიზმზე. 

 

ორმხრივი ანოვას პროცედურები 

1) Menu-დან აირჩიეთ Analyze  General Linear Model  Univariate. 

2) თქვენი დამოკიდებული ცვლადი (მაგალითად, ოპტიმიზმი) გადაიტანეთ ყუთში, 

რომელსაც ეწოდება Dependent variable. 

3) თქვენი ორი დამოუკიდებელი, კატეგორიალური ცვლადი (სქესი, agegp3) 

გადაიტანეთ ყუთში, რომელსაც ჰქვია Fixed Factors. 

4) დააჭირეთ Options 

5) აირჩიეთ Descriptive statistics, Estimates of effect size; Homogeneity tests  Continue. 

6) დააჭირეთ Post-hoc-ს; 

7) ჩამოთვლილი Factor-ებიდან აირჩიეთ დამოუკიდებელი ცვლადი, რომლითაც 

ხართ დაინტერესებული (ცვლადს უნდა ჰქონდეს სამი ან მეტი დონე ჯგუფების: 

მაგ. Agegp3). 

8) გადაიტანეთ ის Post Hoc Tests For სექციაში. 

9) აირჩიეთ ტესტი, რომლის გამოყენებაც გსურთ ( ამ შემთხვევაში Tukey). 

10) Continue. 

11) დააჭირეთ Plot-ს; 

12) ჰორიზონტალურ ყუთში, ჩასვით დამოუკიდებელი ცვლადი, რომელსაც აქვს 

ჯგუფები (მაგ. Agegp3). 

13) ყუთში Separate lines ჩასვით სხვა დამოუკიდებელი ცვლადი  (მაგალითად, სქესი). 

14) Add 

15) სექციაში Plots დაინახავთ ორ ცვლადს (მაგ. Agegp3*sex). 

16) Continue OK (ან Paste  და შეინახეთ Syntax Editor-ში). 

  

ორმხრივი ანოვას აუთფუთის ინტერპრეტაცია: 

დესკრიპტული სტატისტიკა: გვაძლევს საშუალო ქულას, სტანდარტულ დევიაციას და 

ცდისპირთა რაოდენობას თითოეული ჯგუფისთვის. შეამოწმეთ, რომ ეს მნიშვნელობები 

არის სწორი. ამ მნიშვნელობების  შემოწმება ასევე მოგვცემს წარმოდგენას 

დამოუკიდებელი ცვლადების გავლენაზე. 

 

ლევინის ტესტი ცდომილების ცვალებადობის თანაბარობაზე. 

ამ ტესტით მოწმდება ერთ–ერთი ვარაუდი, რომელიც ცვალებადობის ანალიზის 

საფუძველში დევს. ყველაზე მეტად თქვენ უნდა იყოთ დაინტერესებული სანდოობის 
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მნიშვნელობის (sig.) დონით. საჭიროა რომ ის იყოს 0.05–ზე მეტი და, შესაბამისად, არ იყოს 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვნობის დონის (sig. 0.05-ზე ნაკლები) 

არსებობისას, დამოკიდებული ცვლადის ვარიაბელობა სხვადასხვა ჯგუფში არ არის 

თანაბარი. თუ კვლევაში ამგვარი ვითარება გექნებათ,  რეკომენდებულია, რომ ორმხრივი 

ანოვას შედეგების შეფასებას ახლდეს მნიშვნელოვნობის ძალზე მაღალი დონე (მაგ. 0,01.). 

ამგვარად, ძირითადი ეფექტის  და ინტერაქციის ეფექტის მნიშვნელობა 

გასათვალისწინებელია  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ sig. არის 0.01-ზე მეტი. ზემოთ 

მოცემულ მაგალითში, sig. არის 369. რადგან ის უფრო მეტია, ვიდრე 0.05. შესაბამისად, 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჰომოგენურობა არ არის დარღვეული. 

   ორმხრივი ანოვას მთავარ output-ს წარმოადგენს ცხრილი, რომელიც დასათაურებულია 

როგორც Tests of Between Subjects Effects.  იქ წარმოდგენილი ინფორმაცია  არ არის  

აუცილებლობით მოცემული იმ თანმიმდევრობით, როგორითაც გჭირდებათ მათი 

გადამოწმება.  

  

ინტერაქციის ეფექტი 

პირველი, რაც უნდა გავაკეთოთ, ესაა იმის შემოწმება, ხომ არ არსებობს ინტერაქციის 

ეფექტის შესაძლებლობა  (მაგ., ასაკის გავლენა ოპტიმიზმის დონეზე დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ რომელი სქესის – მდედრობითი თუ მამრობითის წარმომადგენელი ხართ). თუ 

ინტერაქციის მნიშვნელოვან ეფექტს აღმოვაჩენთ, ვერ შევძლებთ ადვილად და მარტივად 

მოვახდინოთ ძირითადი ეფექტის ინტერპრეტირება. და ეს  იმიტომ, რომ ერთ-ერთი 

დამოუკიდებელი ცვლადის გავლენის აღსაწერად დაგვჭირდება სხვა დამოუკიდებელი 

ცვლადის დონის ზუსტი განსაზღვრა. ჩვენს მაგალითში SPSS-ის output-ში უნდა 

მოვძებნოთ სტრიქონი agegp3*sex. იმისათვის, რომ დავადგინოთ, მნიშვნელოვანია თუ არა 

ინტერაქცია, უნდა შევამოწმოთ აღნიშნული სტრიქონის შესაბამისი sig. სვეტი. თუ 

მნიშვნელობა ნაკლები ან ტოლია 0.05-ის, მაშინ გვაქვს მნიშვნელოვანი ინტერაქციის 

ეფექტი. ჩვენს მაგალითში ინტერაქციის ეფექტი არ არის მნიშვნელოვანი (agegp3*sex: 

sig=0,237), რაც იმაზე მიგვითითებს, რომ  ასაკის ეფექტი ოპტიმიზმზე არ არის 

განსხვავებული  ქალებთან და მამაკაცებთან. შენიშვნა: როდესაც აუთფუთში 

მნიშვნელობის დონეს ამოწმებთ, დარწმუნდით, რომ სწორად შერჩეულ სვეტს 

კითხულობთ (sig-ის ნაცვლად, ბევრი სტუდენტი შეცდომას უშვებს, როდესაც უყურებს 

Partial Eta Squared სვეტს, რასაც მოაქვს არასასურველი შედგები!). 

 

ძირითადი ეფექტი 

ჩვენ არ გვაქვს მნიშვნელოვანი ინტერაქციის ეფექტი; მაშასადამე, ჩვენ შეგვიძლია 

უსაფრთხოდ მოვახდინოთ ძირითადი ეფექტის ინტერპრეტაცია. ესაა ერთი 

დამოუკიდებელი ცვლადის მარტივი ეფექტები (მაგ. სქესის გავლენის შემცირება ყველა 

ასაკობრივ ჯგუფში). მარცხენა სვეტში ვიპოვოთ ჩვენთვის საინტერესო ცვლადი 

(მაგალითად, agegp3). იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ, გვაქვს თუ არა ძირითადი ეფექტი 

ყოველი დამოუკიდებელი ცვლადისთვის, შევამოწმოთ მათი შესაბამისი Sig. სვეტი. იმ 

შემთხვევაში, თუ მნიშვნელობა ნაკლებია ან ტოლია 0.05-ის (მაგ., 0.03, 0.01, 0.001), გვაქვს 

დამოუკიდებელი ცვლადის ძირითადი ეფექტის მნიშვნელოვანი დონე. ზემოთ მოცემულ 

მაგალითში მნიშვნელოვანი ძირითადი ეფექტი ვლინდება ასაკობრივი ჯგუფებისთვის 

(agegp3: sig=0.021), მაგრამ არა სქესთან დაკავშირებით (სქესი: Sig.=.586). ეს ნიშნავს, რომ 

მდედრობითი და მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არ განსხვავდებიან ოპტიმიზმის 

ქულებით, თუმცა არის განსხვავება ახალგაზრდა,  
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ეფექტის ზომა 

   

ეფექტის ზომა agegp3 ცვლადისთვის მოცემულია სვეტში Partial eta Squared (.018). Cohen-

ის კრიტერიუმის გამოყენებით, ის შეიძლება კლასიფიცირდეს  როგორც მცირე (იხილეთ 

მეხუთე თავის შესავალი). იმის მიუხედავად, რომ ეს ეფექტი სტატისტიკურ 

მნიშვნელოვნობას აღწევს, რეალური სხვაობა საშუალო მნიშვნელობებს შორის ძალზე 

მცირეა. Descriptives ცხრილიდან ირკვევა, რომ საშუალო ქულები სამი ასაკობრივი 

ჯგუფისთვის (collapsed for sex) არის 21.36, 22.10; 22.96. ჯგუფებს შორის განსხვავებას 

მცირე პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს.  

Post-Hoc ტესტი 

 

თუმცა ვიცით, რომ ასაკობრივ ჯგუფებს შორის არსებობს განსხვავება ოპტიმიზმის 

დონის მიხედვით, ჩვენთვის არ არის ცნობილი, კონკრეტულად რომელი ჯგუფები 

განსხვავდება ერთმანეთისგან:  gp1 განსხვავდება gp2-სგან, gp2 განსხვავდება gp3-სგან, თუ 

gp1 განსხვავდება gp3-გან. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, გვჭირდება post-hot ტესტის 

ჩატარება (მისი აღწერა იხილეთ მე-5 თავის შესავალში). Post-hoc ტესტები მხოლოდ იმ 

შემთხვევაშია რელევანტური, თუ გვაქვს დამოუკიდებელი ცვლადის  2-ზე მეტი დონე 

(ჯგუფი). აღნიშნული ტესტის მეშვეობით თანმიმდევრულად უდარდება ერთმანეთს 

ჯგუფის ყოველი წყვილის წევრი და ირკვევა, რომელ წყვილში გვაქვს მნიშვნელოვანი 

სხვაობა საშუალოებს შორის. Post-hoc ტესტი ANOVA-ს Output-ის ნაწილია. სავარაუდოდ, 

მას არ შეამოწმებთ მანამ, სანამ არ იპოვით მნიშვნელოვან ძირითად ან ინტერაქციის 

ეფექტს ტესტის საერთო ანალიზში. ამ მაგალითში, ჩვენ მოვიცავით მნიშვნელოვანი 

ძირითადი ეფექტი agegp3-სთვის ჩვენს ANOVA-ში; ამიტომ ჩვენ გვაქვს უფლება  უფრო 

ღრმად ვიქექოთ პოსტ-ჰოქ ტესტის გამოყენებით agegp-სთვის. 

მრავალჯერადი შედარებები 

 

პოსტ-ჰოქის შედეგები მოცემულია ცხრილში, რომელსაც ქვია multiply comparison. ჩვენ 

მოვითხოვეთ Tukey Honestly Significant Difference ტესტი, რადგან ეს არის ერთ-ერთი 

ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ტესტი. გრაფაში sig. ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის, 

რომელიც ნაკლებია 0.05 ზე, აღსანიშნავი შედეგები ასევე გამოიკვეთება ასტერიქსით 

სვეტში, რომელსაც ქვია mean difference. ზემოთ მოყვანილ მაგალითში მხოლოდ ჯგუფი 1 

(18-29) და ჯგუფი 3 (45+) განსხვავდება მნიშვნელოვნად ერთმანეთისგან.  

Plots 

გრაფიკები 

თქვენი SPSS-ის აუთფუთის ბოლოში ნახავთ გრაფიკს ოპტიმიზმის ქულაზე ქალებისთვის 

და მამაკაცებისთვის სამი ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია 

იმისთვის, რომ ვიზუალურად დაინახოთ კავშირი თქვენს ცვლადებს შორის. ხშირად ეს 

უფრო ადვილი არის, ვიდრე სცადო გაშიფრო რიცხვების დიდი ცხრილი. ასევე ეს ხშირად 

სასარგებლოა, იმისთვის, რომ უკეთესად გაიგოთ თქვენი დამოუკიდებელი ცვლადის 

გავლენა. შენიშვნა: როდესაც ამ გრაფიკს ინტერპრეტაციას უკეთებთ, გახსოვდეთ, რომ 

გაითვალისწინოთ თქვენი დამოკიდებული ცვლადის სიუჟეტის დაგეგმისთვის 

გამოყენებული სკალა.  ზოგჯერ ის, რაც ჩანს, ძალიან დიდ განსხვავებად, საბოლოოდ 

შეიძლება უბრალოდ აღმოჩნდებს უმნიშვნელო, დაბალქულიანი განსხვავება. თქვენ  ამას 

ნახავთ მოცემულ მაგალითში. პირვლ გრაფიკში ჩანს, რომ საკმაოდ დიდი განსხვავებებია 

ქალისა და მამაკაცის ქულებს შორის უფროს ასაკოვან ჯგუფში, თუმცა თუ სკალას 

გადახედავთ, მიხვდებით, რომ განსხვავება საკმაოდ მცირე და უნმნიშვნელოა.  
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ზემოთ მოცემული ანალიზის შედეგები შეიძლება გადმოიცეს ასე: 

 

ორმხრივი ჯგუფთაშორის ანალიზი იყო ჩატარებული იმისთვის, რომ აღმოგვეჩინა სქესის 

და ასაკის გავლენა ოპტიმიზმზე და იყო გაზომილი ცხოვრებაზე ორიენტირებული 

ტესტით. სუბიექტები იყვნენ გაყოფილნი სამ ჯგუფათ მათი ასაკის მიხედვით, პირველი 

ჯგუფი 18-29, მეორე ჯგუფი 30-44; მესამე ჯგუდი 45+. ინტერაქციის ეფექტი სქესსა და 

ასაკს შორის, არც ისე მნიშვნელოვანი იყო.  F(2, 429) =1.44, p=0.24. აქ იყო სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი ძრითადი ეფექტი ასაკისთვის, F(2, 429)=3.91, p=0.02; თუმცა, გავლენის 

ეფექტის ზომა იყო პატარა (ნაწილობრივი eta squared = .02). Tukey-ს ტესტით მიღებული, 

Post-hoc შედარებები ,მიუთითებდნენ, რომ 18-29 წლის ჯგუფის საშუალო (M=22.96; 

SD=4.49) იყო მნიშვნელოვნად განსხვავებული 45+ ჯგუფისგან (M=22.96, Sd=4.49). 30-34 

წლის ჯგუფი (M=22.10, SD=4.15) დიდად არ განსხვავდებოდა არცერთი მათგანისგან, 

სქესის ძირითადი ეფექტი, F(1, 429)=0.30; p=.59,  არ აღწევდა სტატისტიკურ 

მნიშვნელობას. 

 

დამატებითი ანალიზი, თუ მოვიცავთ მნიშვნელოვან ინტერაქციის ეფექტს 

 

 მნიშვნელოვანი ინტერაქციის ეფექტის მოპოვების შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება 

მოგინდეთ დამატებითი ტესტის ჩატარება და აღმოაჩინოთ ეს ურთიერთობა უფრო 

სიღრმისეულად ( ეს მუშაობს იმ შემტხვევაში თუ თქვენს ერთ-ერთი ცვლადს გააჩნია სამი 

ან მეტი დონე).  ამის გაკეთების ერთ-ერთი გზა არის მარტივი ეფექტების ანალიზის 

ჩატარება. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ დააკვირდებით თითოეული ქვეჯგუფის  შედეგებს 

დამოუკიდებლად. ეს გულისხმობს შემთხვევის დაყოფას ერთ-ერთი თქვენი 

დამოუკიდებელი ცვლადის მიხედვით და ჩატარებას დამოუკიდებელი ერთმხრივი 

ანოვასი, რათა გამოვიკვლიოთ სხვა ცვლადის ეფექტი. თუ ჩვენ მნიშვვნელოვანი 

ინტერაქციის ეფექტი გვექნებოდა ზემოთ მოყვანილ მაგალითში, ჩვენ შეიძლება გაგვეყო 

ფაილი სქესის მიხედვით და დავკვირვებოდით ასაკის გავლენას ოპტიმიზმზე, 

დამოუკიდებლად კაცებისა და ქალებისთვის. იმისთვის,რომ გავყოთ ფაილი და 

გავიმეოროთ ანალიზი თითოეული ჯგუფისთბვის, ჩვენ გვჩწრდება გამომოვიყენოთ SPSS 

Split file Option. ის საშუალებას იძლევა ფაილი გავყოთ ერთი რომელიმე კატეგორიული 

ცვლადის მიხედვით და გაიმეოროთ ანალიზები დამოუკიდებლად თითოეული 

ჯგუფისთვის.   

 

გაყოფის პროცედურის მაგალითი 

1) Menu-დან, ეკრანის ზემოთ დააჭირეთ Data-ს, შემდეგ Split file. 

2) Organize output by groups. 

3) სქესის ცვლადი გადაიტანეთ ყუთში, რომელსაც აწერია Grops based on. 

4) ეს გაყოფს ფაილს სქესის მიხედვით და იმეორებს ანალის, რომელიც ორ ჯგუფს 

დამოუკიდებლად მიყვება. 

5) დააჭირეთ OK-ს. 

 

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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თავი 6 

აღწერითი სტატისტიკა  

მას შემდეგ , რაც დარწმუნდებით, რომ თქვენს მონაცემთა ბაზაში არ არის შეცდომები ( ან სულ მცირე 

მონაცემები ისეთი მნიშვნელობით, რომელიც მოცემულ საზღვრებს სცილდება) , თქვენ შეგიძლიათ 

გადახვიდეთ მონაცემთა ანალიზის აღწერით ფაზაზე.  აღწერით სტატისტიკას აქვს მთელი რიგი 

მიზნები.  ესენია : 

 აღწეროთ თქვენი მონაცემების ძირითადი მახასიათებლები  კვლევის „მეთოდების“ 

ნაწილისათვის.  

 სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე, თქვენი ვარაუდების შესაბამისად, შეამოწმოთ  

ცვლადების მნიშვნელობა. ეს დაგეხმარებათ საკვლევი კითხვის ფორმულირებაში.  

 ჩამოაყალიბოთ საკვლევი კითხვა. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც კვლევის სუბიექტს ადამიანი წარმოადგენს, სასარგებლოა ისეთი 

ინფორმაციის შეგროვება, როგორიც არის, მათი რაოდენობა, სქესის მიხედვით პროცენტული 

განაწილება,  ასაკობრივი დიაპაზონი და საშუალო ასაკის გამოთვლა, განათლების დონე და სხვა 

რელევანტური ინფორმაცია.  

საკვლევი ჰიპოთეზის შემოწმებაში ყოველთვის მონაწილეობს აღწერითი სტატისტიკის 

მეთოდები, რომლებშიც იგულისხმება : საშუალოსა და  სტანდარტული დევიაციის გამოთვლა , 

ქულათა რანჟირება და მონაცემთა განაწილების ფორმისა (სიმეტრიული ან ასიმეტრიული) და 

შეჭიდულობა/გაფანტულობის დადგენა.  

აღწერითი სტატისტიკის მიღება შესაძლებელია რამდენიმე სხვადასხვა გზის გამოყენებით, ესენია 

: სიხშირეები( Frequencies), აღწერები( Descriptives) ან კვლევა(Explore).  ყველა ეს მეთოდი 

მოთავსებულია ანალიზის (Analyze),  აღწერითი სტატისტიკის (Descriptive Statistics) მენიუში. 

ჩამოთვლილთაგან რომელ პროცედურას გამოიყენებთ, ეს დამოკიდებულია თქვენი ცვლადის 

ბუნებაზე, წყვეტილია ის თუ უწყვეტი.  ზოგიერთი სტატისტიკების გამოყენება( როგორიც არის 

საშუალო და სტანდარტული გადახრა) არ არის მიზანშეწონილი წყვეტილი ცვლადის 

შემთხვევაში. ქვემოთ მოცემულია მიდგომები, რომლებიც უნდა გამოვიყენოთ თითოეული ამ 

ტიპის ცვლადის შემთხვევაში.  

წყვეტილი ცვლადები 

იმისათვის, რომ მიიღოთ აღწერითი სტატისტიკა წყვეტილი ცვლადებისათვის, თქვენ უნდა 

გამოიყენოთ სიხშირეები (Frequencies).  სიხშირეები გვაწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ 

რამდენმა რესპონდენტმა გასცა შეკითხვაზე მსგავსი პასუხი ( მაგალითად, რამდენია ქალი და 

რამდენი მამაკაცი).  არ არსებობს არანაირი საჭიროება გამოვთვალოთ საშუალო ან სტანდარტული 

გადახრა ისეთი წყვეტილი ცვლადებისათვის, როგორიც არის მაგალითად , სქესი ან ოჯახური 

სტატუსი.  



 
 

 

                              წყვეტილი ცვლადებისათვის აღწერითი სტატისტიკის მიღების პროცედურა 

1. პანელის ზედა ნაწილში აირჩიეთ Analyze , შემდეგ Descriptive Statistics  და შემდეგ  Frequencies. 

2. აირჩიეთ და მონიშნეთ ის წყვეტილი ცვლადები, რომლებიც გაინტერესებთ ( მაგალითად, სქესი) და 

გადაიტანეთ ცვლადების ყუთში.(Variables box.) 

3. დააჭირეთ სტატისტიკის ღილაკს (Statistics). დისპერსიის (Dispersion) სექციაში მონიშნეთ მინიმალური 

(Minimum) და მაქსიმალური( Maximum). შემდეგ გაგრძელება( Continue) და ბოლოს OK. 

ამ პროცედურის შედეგად მიიღებთ მსგავსი ტიპის დაფებს  (Output) : 

 

Statistics 

gender gender 

N 
Valid 243 

Missing 17 

Minimum 1 

Maximum 2 

 

gender gender 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 male 113 43.5 46.5 46.5 

2 

female 
130 50.0 53.5 100.0 

Total 243 93.5 100.0  

Missing System 17 6.5   

Total 260 100.0   
 

 

სიხშირეებიდან მიღებული Output -ის ინტერპრეტაცია 

Output- დან ჩანს, რომ მოცემულ შემთხვევაში, კვლევაში მონაწილეობდა 113 მამაკაცი (43,5 %) და 130 

ქალი ( 50,0 %), სულ 243 რესპონდენტი.  მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ ინფორმაცია თითოეულ 

ქვეჯგუფში რესპონდენტთა რაოდენობის შესახებ. ზოგიერთი სტატისტიკური ანალიზისათვის,( მაგ; 

ANOVA) საჭიროა, რომ ქვეჯგუფებში იყოს რესპონდენტთა თანაბარი რაოდენობა, სხვა შემთხვევაში , 

განსაკუთრებით კი მაშინ , როცა ქვეჯგუფებში რესპონდენტთა რაოდენობა მცირეა, ანალიზის 

ჩატარება შეუძლებელი ხდება.  



 
 

უწყვეტი ცვლადები 

უწყვეტი ცვლადებისთვის (მაგ; ასაკი) ხელსაყრელია აღწერების გამოყენება, რომელიც გვთავაზობს 

„შემაჯამებელ“ სტატისტიკებს, როგორიც არის საშუალო და სტანდარტული გადახრა.  თქვენ არ 

გჭირდებათ თითოეული  ცვლადისათვის ცალკეული მნიშვნელობის შეფასება, ასე მიიღებდით 

ასობით ცვლადის მნიშვნელობას.  სანაცვლოდ, შეგიძლიათ ერთბაშად შეაგროვოთ აღწერითი 

ინფორმაცია ყველა უწყვეტი ცვლადისათვის.  უბრალოდ, გადაიტანეთ თქვენთვის საინტერესო ყველა 

ცვლადი „ცვლადების ყუთში“ . თუ ბევრ ცვლადს გადაიტანთ, თქვენი  Output იქნება ძალიან გრძელი. 

                  უწყვეტი ცვლადებისათვის აღწერითი სტატისტიკის მიღების პროცედურა 

 პანელის ზედა ნაწილში განთავსებული მენიუდან ვირჩევთ Analyze, შემდეგ Descriptive Statisics  

და შემდეგ Descriptives. 

 Variables Box - ში გადაიტანეთ ყველა ის უწყვეტი ცვლადი, რომელთათვისაც გსურთ 

აღწერითი სტატისტიკის მიღება.  

 დააჭირეთ Option-ის ღილაკს. მონიშნეთ, mean, standard deviation, minimum, 

              maximum, skewness, kurtosis. 

 დააჭირეთ Continue და შემდეგ Ok 

 

მიიღებთ შემდეგი სახის Output-ს 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

age age 243 14 17 15.48 .933 -.023 .156 -.861 .311 

si_G 232 23 63 46.35 6.070 -.060 .160 .729 .318 

self_importance 234 25 95 76.45 10.011 -1.344 .159 4.034 .317 

self_satisfaction 231 28 108 70.43 12.459 -.528 .160 .926 .319 

Valid N (listwise) 217         
 

 

აღწერიდან მიღებული Output-ის ინტერპრეტაცია 

ზემოთ მოცემულ Output-ში შეჯამებულია ინფორმაცია ყველა იმ ცვლადის შესახებ, რომლებიც ჩვენ 

მოვითხოვეთ.  მაგალითად, ცვლადისათვის - ასაკი, ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია 243 

რესპონდენტისაგან, ასაკობრივის განაწილების არე მერყეობს 14-დან 17 წლამდე, საშუალო ასაკი არის 

15,48 წელი , ხოლო ასაკობრივი განაწილების სტანდარტული გადახრა 0.933 წელი.  ეს ინფორმაცია 

დაგჭირდებათ, თქვენი კვლევის „მეთოდის“ ნაწილში ცვლადების ძირითადი მახასიათებლების 

აღწერისათვის.  



 
 

აღწერა აგრეთვე მოიცავს ინფორმაციას (Skewness  და Kurtosis), რომელიც ეხება ქულათა 

დისტრიბუციის თვისებებს.  ეს ინფორმაცია იმ შემთხვევაშია საჭირო, თუ თქვენ აპირებთ 

პარამეტრული სტატისტიკის ტექნიკების გამოყენებას. (მაგ; t-tests, analysis of variance). Skewness 

გვაწვდის ინფორმაციას დისტრიბუციის სიმეტრიულობა/ასიმეტრიულობის შესახებ,  Kurtosis კი- 

შეჭიდულობა/გაფანტულობის შესახებ.  თუ დისტრიბუციას სრულყოფილად ნორმალური 

განაწილების ფორმა აქვს, მაშინ ზემოთ მოცემული ორივე მაჩვენებელი 0-ის ტოლი იქნება, მაგრამ 

სოციალურ მეცნიერებებში ამგვარი განაწილება თითქმის არ გვაქვს.  

თუ  Skewness მოცემულია პლუს ნიშნით (პოზიტიური მნიშვნელობა), ეს ნიშნავს, რომ განაწილება 

გადახრილია მარცხნივ, ქულათა დაბალი მნიშვნელობებისაკენ. Skewness-ის ნეგატიური მნიშვნელობა 

კი მიუთითებს, რომ დისტრიბუცია გადახრილია მარჯვნივ, ქულათა მაღალი მნიშვნელობებისაკენ. 

Kurtosis-ის პოზიტიური მნიშვნელობა მიუთითებს, რომ ქულათა განაწილება მეტად შეჭიდულია ( 

თავმოყრილია ცენტრში), ხოლო Kurtosis-ის მნიშვნელობა, რომელიც 0-ზე დაბალია, მიუთითებს 

ქულათა განაწილების გაფანტულობაზე, რაც ნიშნავს, რომ განაწილებაში გვაქვს ექსტრემალური 

ქულები. ( საშუალოსაგან მნიშვნელოვნად განსხვავებული, ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბალი 

ქულები) .  

მონაცემთა დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, Skewness-ს არ შეაქვს არსებითი ცვლილებები ანალიზში. 

Kurtosis-ის შეფასება კი რთულია, თუ მონაცემთა რაოდენობა 200-ზე ნაკლებია. (Tabachnick & Fidell, 

2001, p. 74). 

გამოტოვებული მონაცემები 

როდესაც ატარებთ კვლევას, განსაკუთრებით ადამიანებზე, ძალზედ იშვიათია, რომ მიიღოთ 

სრულყოფილი მონაცემები თითოეული შემთხვევიდან. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შეამოწმოთ  

თქვენი მონაცემთა ბაზა გამოტოვებული მონაცემების დაფიქსირებისათვის. მენიუს Descriptives-ის  

ნაწილში შეგიძლიათ ნახოთ, თითოეული ცვლადისათვის რა პროცენტია გამოტოვებული. თუ 

აღმოაჩენთ, რომ გამოტოვებული მონაცემების რაოდენობა თქვენს მოლოდინს აღემატება, მაშინ უნდა 

ეძებოთ ამის გონივრული მიზეზები.  მნიშვნელოვანია დააფიქსიროთ, აქვს თუ არა გამოტოვებულ 

მონაცემებს შემთხვევითი თუ სისტემატური ხასიათი. ( მაგალითად, ქალების უმრავლესობას არა აქვს 

გაცემული პასუხი ასაკთან დაკავშირებულ შეკითხვაზე). SPSS აქვს  Missing Value Analysis ფუნქცია, 

რომელიც დაგეხმარებათ გამოტოვებული მონაცემების მნიშვნელობის შეფასებაში. (იხ. Analyze-ის 

მენიუში). 

თქვენ, აგრეთვე, უნდა მოიფიქროთ, როგორ გადაჭრით გამოტოვებული მონაცემების საკითხს 

სტატისტიკური დამუშავების პროცესში. SPSS აქვს ფუნქცია (Option ღილაკი სტატისტიკურ 

პროცედურებში), რომელიც დაგეხმარებათ ამ პრობლემის გადაჭრაში. თუმცა უნდა იყოთ 

ფრთხილად, რომ თქვენმა გადაწყვეტილებამ არ იქონიოს დრამატული გავლენა მონაცემების 

საბოლოო შეფასებაზე.  

 Exclude cases listwise გამორიცხავს ყველა შემთხვევას, რომელსაც აკლია ინფორმაციის თუნდაც 

მცირედი ნაწილი. ამან შეიძლება მკაცრად და უსარგებლოდაც კი შემციროს თქვენი 

მონაცემების რაოდენობა. 



 
 

 Exclude cases pairwise გამორიცხავს  შემთხვევას (პიროვნებას), მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მას აკლია სპეციფიკური ანალიზისათვის საჭირო მონაცემი. ხოლო დანარჩენი  პროცედურის 

განხორციელებისას ამ შემთხვევის სხვა მონაცემები ძალაში რჩება/გამოიყენება.  

 Replace with mean-ის გამოყენების დროს, გამოთვლებში ჩართულია ყველა გამოტოვებული 

მონაცემი. ამ ფუნქციის გამოყენება არ არის რეკომენდირებული, ვინაიდან ის ძალზედ 

ამახინჯებს შედეგებს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ თქვენს ბაზაში ბევრია გამოტოვებული 

მონაცემების რაოდენობა.  

ნებისმიერი სტატისტიკური პროცედურის ჩატარების დროს გამოიყენეთ Option ღილაკი და 

შემოწმეთ გამოტოვებულ მონაცემებთან გამკლავების რა გზებია შემოთავაზებული (ეს 

შემოთავაზებები განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ რომელ პროცედურას ახორციელებთ). უმეტეს 

შემთხვევაში, რეკომენდირებულია, გამოიყენოთ Exclude cases pairwise , გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც გსურთ ანალიზში ჩართოთ მხოლოდ სრულყოფილად მოცემული შემთხვევები და 

იყენებთ Exclude cases listwise-ს.  

ნორმის შეფასება 

სტატისტიკური ტექნიკები, რომლებიც წარმოდგენილია მეოთხე და მეხუთე თავში, უშვებს, რომ 

დამოკიდებული ცვლადის განაწილება არის „ნორმალური“.  ნორმა აღიწერება, როგორც 

სიმეტრიული, ზარის ფორმის მრუდი, სადაც მონაცემთა უმრავლესობა თავმოყრილია შუაში, 

ხოლო დარჩენილი მცირე რაოდენობა ექსტრემალური ქულებისაკენ (Gravetter & Wallnau, 2000, p. 

52).  ნორმალური განაწილების შესაფასებლად გამოიყენება Skewness და Kurtosis, რომლებიც 

ზემოთ იქნა აღწერილი. გარდა ამისა, ქულათა განაწილების შესაფასებლად ვიყენებთ Explore-ს, 

Descriptive Statistic-ის განყოფილებიდან.  

მოცემულ მაგალითში, დისტრიბუციის ნორმალური განაწილება შეფასებულია სოციალური 

ინტელექტის (Si-G)  მთლიანი ქულების მაგალითზე, მამაკაცებისა და ქალებისათვის ცალ-ცალკე 

(ამისათვის , Explore dialogue box-დან გამოიყენეთ factor List).  Factor List-ის ფუნქციის  გამოყენება 

სასურველია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ დაადგინოთ სოციალური ინტელექტის 

მაჩვენებელი ქალებისა და მამაკაცების შემთხვევაში ცალ-ცალკე, ხოლო თუ მთელს შერჩევაზე 

გსურთ მისი გამოთვლა, მაშინ არ გამოიყენოთ აღნიშნული ფუნქცია.  

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 

 



 
 

ნორმის შეფასების პროცედურა Explore-ის გამოყენებით 
1. მენიუში აირჩიეთ Analyze, შემდეგ  Descriptive Statistic  და შემდეგ Explore 
2. Dependent List box-ში გადაიტანეთ თქვენთვის საინტერესო ცვლადი ( ამ შემთხვევაში, 

Si-G-სოციალური ინტელექტი). 
3. Factor List box-ში გადაიტანეთ დამოუკიდებელი ცვლადი, ანუ ის ცვლადი, რომლის 

მიხედვითაც გსურთ იხილოთ დამოკიდებული ცვლადის მნიშვნელობა (ჩვენს 

შემთხვევაში სქესი). 
4. დარწმუნდით, რომ Display-ის სექციაში მონიშნულია Both 
5. დააჭირეთ ღილაკს Plots. Descriptive-ის განყოფილებაში აირჩიეთ Histogram. დააჭირეთ  

Normality plots with tests. 
6. დააჭირეთ Continue. 
7. აირჩიეთ Options ღილაკი. Missing Values -ში აირჩიეთ Exclude cases pairwise. 

8. Continue და Ok 

მიიღებთ შემდეგი ტიპის Output-ებს: 

 

Case Processing Summary 

 gender gender Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

si_G 
1 male 108 95.6% 5 4.4% 113 100.0% 

2 female 124 95.4% 6 4.6% 130 100.0% 

 

 

 

Descriptives 

 gender gender Statistic Std. Error 

si_G 
1 male 

Mean 45.54 .673 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 44.21  

Upper Bound 46.88  

5% Trimmed Mean 45.58  

Median 45.17  

Variance 48.958  

Std. Deviation 6.997  

Minimum 23  

Maximum 63  

Range 39  

Interquartile Range 9  

Skewness -.101 .233 

Kurtosis .381 .461 

2 female Mean 47.05 .454 



 
 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 46.15  

Upper Bound 47.95  

5% Trimmed Mean 46.96  

Median 46.12  

Variance 25.534  

Std. Deviation 5.053  

Minimum 35  

Maximum 61  

Range 26  

Interquartile Range 6  

Skewness .425 .217 

Kurtosis .205 .431 

cxrili 1 

 

 
 

histograma 1 



 
 

 

histograma 2 

 



 
 

 

histograma 3

 

 



 
 

 

histograma 4 

 
 

histograma 5 



 
 

 

histograma 6 

 

output-is interpretireba Explore-დან  

ხეტეშვილი ნინო 

output-is am nawilSi Zalian bevri informacia iCens Tavs. gagacnobT output-Si 
mocemuli informacias. 

1. descriptives_is operacia gawvdiT aRweriT statistikas da garkveul sxva 
informacias, romelic ukavSirdeba Tqvens cvladebs. Tu Tqven dawvrilebiT aRwereT 
cvladebis jgufi Factor List_Si, TiToeuli jgufi uzrunvelyofili iqneba Sesabamisi 
informaciiT. am informaciidan zogierTi TqvenTvis nacnobia (saSualo, mediana, 
standartuli gadaxra, minimumi, maqsimumi da sxv.) 

maTgan erT-erTi statistika SesaZloa TqvenTvis ucnobi iyos, esaa 5%-iani nawilis 
saSualo (5% Trimmed Mean). am SemTxvevaSi SPSS-is Sesabamisi  operaciiT gamoiricxeba 
SemTxvevebis zeda da qveda 5%-i da gamoiTvleba danarCeni monacemebis axali saSualo. 
Tu SeadarebT ZiriTad saSualos da am axal saSualos (Trimmed Mean), SegiZliaT 
naxoT, axdenen Tu ara Tqveni eqstremaluri qulebi (Sedegebi) Zlier gavlenas 
saSualoze. Tu es 2 saSualo Sefaseba Zalian gansxvavebulia, mogvianebiT 
dagWirdebaT am monacemTa punqtebis gamokvleva. eqstremaluri SemTxvevebis 
Sefasebebis umravlesoba naCvenebia Extreme Value-s ganyofilebaSi. 



 
 

2. Skewness da Kurtosis Sefasebebi, romlebic aseve am output-is nawilia, iZleva 
informacias qulebis ganawilebis Sesaxeb 2 jgufisTvis (naxeT diskusia am Sefasebebis 
mniSvnelobaze wina nawilSi). 

3.  Test of Normality-Si mocemuli gaqvT Kolmogorov-Smirnow_is statistikis Sedegebi. es 
afasebs qulebis normalur ganawilebas. statistikurad aramniSvnelovani Sedegi 
(mniSvnelobis done meti, vidre .05) migviTiTebs ganawilebis normalurobaze. 
mniSvnelobis done (Sig. value), romelic .000-is tolia, ganawilebis savaraudo 
normalurobis darRvevaze metyvelebs. umravles SemTxvevaSi es Cveulebrivi movlenaa. 

4. TiToeuli jgufis realuri ganawilebis forma SeiZleba naCvenebi iqnas 
histogramebSi (Histograms). am SemTxvevaSi Cans, rom qulebi normaluradaa 
ganawilebuli. aqve SegviZlia SevamowmoT Normal Q-Q Plot, sadac TiToeuli qulis 
dakvirvebuli Sefasebebi Sepirispirebulia mosalodnel qulasTan, normaluri 
ganawilebidan. maTi TanakveTis swori xazi miuTiTebs normalur ganawilebaze. 

5. Detrended Normal Q-Q Plots miiReba mrudis agebiT swori xazidan gadaxrili qulebis 
safuZvelze. SeiZleba qulebis umravlesoba ar iyos mainc da mainc xazis siaxloves 
Sejgufebuli. 

6. bolo, rasac gvTavazobs output, aris qulebis ganawilebis Box Plot orive 
jgufisTvis (ix. histograma6). marTkuTxedi warmoadgens SemTxvevebis 50%-s, 
kudebiT/boloebiT (xazebi Box-dan gamoSverili). zogjer dainaxavT damatebiT wreebs 
am sazRvris gareT, rac SPSS-Si klasificirdeba, rogorc auTlaierebi (Outliers). xazi 
marTkuTxedSi aris medianuri Sefaseba. 

zemoT mocemuli qulebis ganawilebis nimuSi iyo normaluri ganawileba. xSir 
SemTxvevebSi es ase araa. mraval skalas da sazoms, romlebsac iyeneben socialur 
mecnierebebSi, aqvT qulebi, romlebic gadaxrili arian an pozitiurad an negatiurad. 
es aucileblad skalebis Secdomas ar gviCvenebs, magram mainc aisaxeba sazomi 
konstruqtis bunebaze. cxovrebiT kmayofilebis sazomebi, magaliTad, xSirad 
negatiurad arian gadaxrili _ bevr xalxTan gvxvdeba kmayofileba sakuTari 
cxovrebiT. SfoTvis an depresiis klinikuri sazomebi pozitiurad arian gadaxrili 
generalur populaciaSi, radgan adamianTa umravlesobasTan SedarebiT mxolod 
mcireds aReniSneba amgvari darRvevebis simptomebi. zogi avtori am garemoebis gamo 
gvirCevs frTxilad moviqceT gadaxril monacemebTan, rodesac vapirebT qulebis 
statistikurad “transformirebas”. es ganxilulia 8 TavSi. 

auTlaierebis (Outliers) Semowmeba Explore- mixedviT 

bevri statistikuri teqnika, romlebic am wignSia mocemuli, mgrZnobiarea Outliers-is 
mimarT. wina SemTxvevaSi aRwerili teqnika SeiZleba agreTve gamoviyenoT Outliers-is 
SemowmebisaTvis. 

a) pirvelad unda SevxedoT histogramas. SexedeT ganawilebis qulebs, aris es 
qulebi ganTavsebuli ukiduresobebis (Extremes) gareT? Tu gareTaa, esaa potenciuri 
Outliers-i. Tu qulebi eSveba histogramis ferdebisken, es araa problema. 

b) meore, SeamowmeT Box Plot. qulebi, romlebsac SPSS-i Outliers-ad CaTvlis, gamoCndeba, 
rogorc patara rgolebi, romlebic ricxvebTanaa (es SemTxvevis ID nomeria) 
mimagrebuli. SPSS gansazRvravs qulebs rogorc Outlier-s, Tu isini gadaWimulia 1,5-ze 
meti sigrZiT yuTis kididan (the edge of the box). eqstremaluri qulebi (naCvenebi *-
asteriqsiT) isinia, romlebic gafantulia 3-ze meti box length-iT yuTis kididan. zemo 
magaliTSi araa eqstremaluri qulebi, magram aris 2 Outlier: ID nomriT 24 da 157. Tu 
aRmoaCenT aseT qulebs, unda gadawyvitoT, ra uyoT maT. 



 
 

g) mniSvnelovania SeamowmoT, rom Outliers-is qula aris namdvili da ara Secdoma. 
SeamowmeT qula da naxeT, aris Tu ara is cvladis SesaZlo qulebis rigSi. zogjer 
SemowmebisaTvis Rirebulia kiTxvarTan an monacemebis CanawerTan mibruneba, raTa 
vnaxoT, iyo Tu ara Secdoma monacemebis Seyvanisas. Tu aris Secdoma, SeasworeT da 
gaimeoreT Box Plot. zogi statistikosi miiCnevs, rom yvela eqstremaluri Outlier iqnas 
unda amoRebul monacemTa failidan. sxvebi gvTavazoben SevcvaloT Sefaseba ufro 
dabali SefasebiT. 

d) descriptives_is ganyofilebaSi informacia gvaZlevs saSualebas ganvsazRvroT, 
ramdenia aseTi Outling SemTxvevebis problema. CvenTvis saintereso Sefasebaa 5% Trimmed 

Mean. Tu Trimmed Mean da Mean (saSualo) Sefasebebi arian Zalian gansxvavebuli, 
mogvianebiT dagWirdebaT monacemebis gamokvleva. am magaliTSi mocemuli ori saSualo 
Sefaseba arian Zalian msgavsia (26,73 da 26,64) erTmaneTis. aqedan da im faqtidan 
gamomdinare, rom Sefasebebi gansxvavebuli araa agreTve danarCeni ganawilebidan, am 
SemTxvevebs SevinaxavT monacemTa failSi. 

e) Tu gsurT SecvaloT an amoiRoT Sefaseba Tqveni failidan, SediT Data Editor-Si, 
sadac SearCevT monacemTa fails Sesabamisi aRmavali (aRmoaCinos xalxi maRali 
SefasebebiT) an daRmavali (SemTxvevebi Zalian dabali SefasebebiT) sortirebis 
brZanebiT. SemTxvevebi romelTa ufro detaluri daTvaliereba gWirdebaT, monacemTa 
failis TavSi arian moqceulini. imoZraveT Sesabamisi cvladis svetis gaswvriv da 
saxe SeucvaleT an waSaleT TqvenTvis saintereso maCvenebli. monacemTa failis 
cvlilebebi yovelTvis CawereT Log book-Si. 

 

 
 



korelacia 

Tavi 11 

korelaciis koeficienti gamoiyeneba or cvlads Soris kavSiris 

simWidrovisa da mimarTulebis gansasazRvrad. korelaciis koeficientis 

dadgena sxvadasxva maTematikuri formulebiT aris SesaZlebeli. am TavSi 

ganxilulia pirsonis produqt-momentis korelacia da spirmenis ranguli 

korelacia - ro. pirsonis produqt-momentis kortelacia gamoiyeneba SedarebiT  

didi raodenobis qulebis SemTxvevaSi, magaliTad, rodesac aris qulebis 30 an 

meti wyvili. mas aseve, viyenebT uwyveti cvladis SemTxvevaSi, magaliTad, 

SfoTva, inteleqti, TviTSefaseba. spirmenis ros gamosaTvlelad ki gamoiyeneba 

ranJirebuli qulebi nedli monacemebis nacvlad.  

korelaciis koeficientis diapazoni aris -1-dan +1-mde. rac ufro 

uaxlovdeba koeficienti -1 da +1-s, miT ufro Zlieria kavSiri. koeficienti 

gansazRvravs, dadebiTia is Tu uaryofiTi. rodesac icvleba erTi cvladi da 

masTan erTad izrdeba sxva cvladebic, korelacia dadebiTia, xolo rodesac 

erTi cvladi izrdeba, xolo sxvebi klebulobs, korelacia uaryofiTia. 

rodesac korelaciis koeficienti 0.00-is tolia, es niSnavs, rom ar arsebobs 

kanonzomiereba, anu erT ganawilebaSi mocemuli maRali qulebi kavSirSia meore 

ganawilebis rogorc maRal, aseve, dabal qulebTan. or cvlads Soris 

damokidebuleba SeiZleba aisaxos gafantul monacemTa grafikzec. rodesac 

korelacia srulyofilia, grafikze yvela wertili erTdeba wrfes saxiT. Tu 

korelacia -1-is tolia, maSin wrfe daxrilia marcxnidan marjvniv. xolo Tu +1-

is tolia, maSin wrfe daxrilia marjvnidan marcxniv. rodesac korelacia ar 

aris srulyofili, wertilebi gafantulia wrfis garSemo.  

avtors ganxiluli aqvs magaliTi. erT-erT kvlevaSi is ikvlevda, iyo Tu 

ara korelacia respondentebis TviTkontrolsa da maT mier stresis aRqmis 

xarisxs Soris.  

sakvlevi kiTxva iyo : aris Tu ara kavSiri adamianebis TviTkontrolis 

xarisxsa da maT mier stresis aRqmis xarisxs Soris? maRali TviTkontrolis 

gamocdilebis mqone adamianebs aqvT Tu ara stresis aRqmis dabali xarisxi?  

ra gvWirdeba: ori cvladi _ orive uwyveti, an erTi uwyveti da meore 

diqotomiuri (ori mniSvneloba).  

ra unda gakeTdes: miRebuli korelaciis koeficienti aRwers am or uwyvet 

cvlads Soris urTierTobas simWidrovisa da mimarTulebis mixedviT.  

araparametruli alternativa : spirmenis ro. 

 



winaswari analizi 

korelaciuri analizis win kargi iqneba gafantul monacemTa grafikis 

ageba. es saSualebas gvaZlevs Semowmdes, aris Tu ara darRvevebi Cvens 

daSvebebSi. aseve, viRebT informacias cvladebs Soris kavSiris bunebis 

Sesaxeb.  

 

gafantul monacemTa grafikis Sesaqmneli procedurebi : 

1. ekranis zeda mxares meniuSi moniSneT GRAPHS, Semdeg LEGACY DIALOGS. 

2. daklikeT SIMPLE SCATTER da Semdeg DEFINE. 

3. moniSneT pirveli cvladi da gadaitaneT Y RerZis yuTSi. SeTanxmebis 

Tanaxmad, damokidebuli cvladi yovelTvis Tavsdeba Y RerZis gaswvriv. 

4. moniSneT meore cvladi da gadaitaneT X RerZis yuTSi. es aris yovelTvis 

damoukidebeli.  

5. SesaZlebelia auTlaierebis (daSorebuli wertilebis) identificireba LABEL 

CASES -is saSualebiT. 

6. moniSneT CONTINUE da OK.  

GRAPHS 

/SCATTERPLOT(BIVAR)=tpcoiss WITH tpstress BY id (IDENTIFY) 

/MISSING=LISTWISE 

 

 

gafantul monacemTa grafikis Sedegebis interpretireba:  

gafantul monacemTa grafikiT SeiZleba Semowmdes ori cvladis ganawilebis 

sxvadasxva aspeqtebi.  

nabiji 1 . auTlaierebis Semowmeba 

auTlaieri aris im monacemis wertili, romelic saerTo suraTisagan Zalian 

gansxvavebulia _ Zalian maRalia an Zalian dabali. saWiroa maTi Semowmeba: 

aris Tu ara monacemebi sworad Seyvanili? aris es mniSvnelobebi 

dauzustebeli? es sakiTxi namdvilad yuradsaRebia, radgan auTlaierebi did 

gavlenas axdenen analizze. zogierT SemTxvevaSi maT saerTod Slian, zogierT 

SemTxvevaSi ki aniWeben arc ise eqstremalur mniSvnelobas.  

Tu Tqven gsurT auTlaieris ID nomris povna, SegiZliaT gamoiyenoT DATA LABEL 

MODE , romelic aris CHART EDITOR-Si. orjer moniSneT cxrili, raTa 

gaaqtiurdes CHART EDITOR WINDOW. airCie DATA LABEL MODE elementebis 



meniudan da miniSneT is wertili, romlis identificirebac gsurT. erTxel 

miniSvnis Semdeg is, rac gmoCndeba iqneba CvenTvis sasurveli nomeri.  

nabiji 2. monacemTa ganawilebis Semowmeba 

monacemTa ganawileba gvaZlevs Semdeg informacias:  

 aris monacemTa wertilebi gafantuli mTlianad grafikze? es niSnavs, rom 

korelacia Zalian dabalia. 

 aris wertilebi ise mowesrigebuli, rom aqvs viwro, sigaris forma? es 

niSnavs sakmaod maRal korelacias 

 Tu grafikze gamosaxulia swori xazi, maSin gamoiyeneba pirsonis 

korelacia, xolo Tu xazi mrudia, maSin ar unda gamoviyenoT pirsonis 

korelacia. 

nabiji 3. cvladebs Soris kavSiris mimarTulebis gansazRvra 

gafantul monacemTa grafikis mixedviT SeiZleba ganisazRvros or cvlads 

Soris kavSiri dadebiTia Tu uaryofiTi. Tu wertilebze gamavali wrfe zemoT 

aris mimarTuli, maSin korelacia dadebiTia, xolo Tu xazi qvemoT aris 

mimarTuli, maSin korelacia aris uaryofiTi.  

mas Semdeg rac davadgenT, rom cvladebs Soris kavSiri daaxloebiT wrfivia da 

wertilebi Tanabrad vrceldeba sigaris formis saxiT, SegiZliaT daiwyoT 

pirsonis an spirmenis korelaciis gamoTvla. sanam daiwyebdeT gamoTvlas, 

moniSneT EIT, Semdeg OPTIONS, da darwmundiT, rom yuTSi moniSnulia NO 

SCIENTIFIC NOTATIOB FOR SMALL NUMBERS IN THE TABLES.  

 
pirsonis an spirmenis korelaciis koeficientis gamosaTvleli procedurebi  

1. ekranis zeda mxares meniuSi moniSneT ANALYZE, Semdeg CORRELATE, Semdeg 

BIVARIATE. 

2. moniSneT Tqveni ori cvladi da gadaitaneT VARIABLES yuTSi. Tqven 

SegiZliaT gadaitanoT yvela cvladi, ara mxolod ori. Sedegad miiRebT 

matricas, sadacdaTvlili iqneba korelacia yvela SesaZlo cvladis wyvils 

Soris.  

3. moniSneT is seqcia, romlis koeficientis gamoTvlac gsurT (spirmanis, 

pirsonis) 

4. moniSneT OPTIONS Rilaki. gamotovebuli mniSvnelobebisaTvis moniSneT 

EXCLUDE CASES PAIRWISE. OPTIONS-is qvemoT, Tu gsurT SegiZliaT moniSnoT 

saSualo da standartuli gadaxra.  

5. moniSneT CONTINUE da OK. 



korelaciis Sedegis (OUTPUT_is) interpretacia 

SPSS orives, pirsonisa da spirmenis Sedegebs iZleva cxrilis saxiT, sadac 

mocemulia cvladebs Soris korelaciis koeficientebi, aseve, mniSvnelobis 

done da SemTxvevaTa sixSiruli maCvenebeli. pirsonis korelaciis Sedegebi 

naCvenebia Corelation_is ganyofilebaSi. rac Seexeba spirmens_Nonparametric 

Corelation_is ganyofilebaSi.  

nabiji 1 informaciis Semowmeba 

Tavdapirvelad, mocemul cxrilSi mowmdeba SemTxvevaTa raodenoba _ N. Tu bevri 

gamotovebuli monacemia, aucilebelia amis mizezis garkveva. erTi mizezi SeiZleba iyos 

EXCLUDE CASES PAIRWISE moniSvnis daviwyeba. LISTWISE DELETION -s gamoyenebiT analizidan 

gamoiricxeba yvela is SemTxveva, sadac gvaqvs gamotovebuli monacemebi. Tumca, 

gasaTvaliswinebelia, rom es amcirebs Tqvens monacemTa raodenobas. zemoT moyvanil 

magaliTSi gvaqvs  N (raodenoba) 426. 

nabiji 2. kavSiris mimarTulebis gansazRvra 

meore, rac unda ganvixiloT, esaa cvladebs Soris kavSiris mimarTuleba. aris 

Tu ara uaryofiTi niSani korelaciis koeficientis mniSvnelobis win? Tu aris, 

es niSnavs, rom or cvlads Soris uaryofiTi korelaciaa (erTis maRali qulebi 

dakavSirebulia meoris dabal qulebTan). amis interpretacia damokidebulia 

cvladebis daTvlis xerxze. mniSvnelovania imis gaTvaliswineba, rom kiTxvarSi 

SeiZleba iyos uaryofiTi saxiT mocemuli punqtebi, romelTa Secvla 

sapirispiro mimarTulebiT aucilebelia korelaciis koeficientis daTvlamde.  

am magaliTSi pirsonis korelaciis koeficienti (-.58) da spirmenis rho (-.56) 

aris uaryofiTi, rac gulisxmobs uaryofiT korelacias aRqmul kontrolsa da 

stress Soris. rac ufro maRal kontrols floben adamianebi, miT nakleb 

stress ganicdian. 

nabiji 3. kavSiris simWidrovis / siZlieris gansazRvra 

mesame, rasac ganvixilavT outpot_Si, aris korelaciis koeficientis 

mniSvnelobis zoma. es SeiZleba varirebdes _1-dan 1-mde. es mniSvneloba 

gviCvenebs urTierTkavSiris siZlieres or cvlads Soris. korelacia 0 gviCvenebs 

urTierTkavSiris ar arsebobas, korelacia 1_srul dadebiT korelacias da _1 ki 

– srul uaryofiT korelacias. 

rogor moaxdenT 0-dan 1-mde mniSvnelobebis interpretirebas? sxvadasxva 

avtorebi gvTavazoben sxvadasxva interpretirebas, Cohen_i gvTavazobs Semdegs: 

dabali:   r= .10-dan .29-mde 

saSualo:  r= .30-dan .49-mde 



maRali:   r= .50-dan  1.0-mde 

mniSvnelovania imis gaazreba, rom - an + niSani gviCvenebs mxolod cvladebs 

Soris urTierTkavSiris mimarTulebas _ dadebiTia is Tu uaryofiTi, da ara 

siZlieres _ maRalia is, dabali Tu saSualo. magaliTad, korelaciis siZliere 

r=.5 da r=-.5 erTi da igivea (maRali korelacia gvaqvs), xolo mimarTuleba 

gansxvavebulia (uaryofiTi da daebiTi). moyvanil magaliTSi didi korelacia or 

cvlads Soris (.5-is zemoT) gviCvenebs Zlier urTierTkavSirs aRqmul 

kontrolsa da stress Soris. 

nabiji 4: determinaciis koeficientis daTvla 

or cvlads Soris saerTo cvalebadobis dasadgenad SegiZliaT 

gamoiangariSoT determinaciis koeficienti. amisaTvis kvadratSi unda aiyvanoT 

Tqveni r-is mniSvneloba da procentad gardasaqmnelad gaamravloT 100-ze. mag. 

ori cvladis korelaciaa r=.2, saerTo aqvT .2X.2=.04X100=4%. aq araa didi 

gadafarva am 2 cvlads Soris. korelacia r=.5 niSnavs 25% saerTo. 

Cvens magaliTSi pirsonis korelacia aris .581, romelic kvadratSi ayvanis 

mere iqneba 33.76% saerTo cvalebadoba. aRqmuli kontroli gvexmareba avxsnaT 

respodentebis mier stresis skalaze miRebuli qulebis dispersiis daaxloebiT 

34%. 

nabiji 5: mniSvnelovnobis donis Sefaseba 

Semdegi, rasac ganvixilavT, esaa mniSvnelovnobis done (sig.2tiled). amas xSirad 

arasworad igeben, amitom unda gvaxsovdes, rom mniSvnelovnobis done ar 

gviCvenebs, ramdenad Zlieradaa dakavSirebuli 2 cvladi, aramed gviCvenebs, 

rogoria miRebul Sedegebis sandooba. r da r rho ganicdian SerCevis zomis 

gavlenas. mcire SerCevaSi (n=30) SeiZleba gqondeT zomieri korelaciebi, 

romlebic ar aRwevs statistikurad mniSvnelovan dones p<.05. did SerCevaSi 

(N=100+), Zalian patara korelaciebma SeiZleba miaRwion statistikur 

mniSvnelovnobas. 

korelaciis Sedegebis warmodgena 

zemoT naCvenebi magaliTis Sedegebi pirsonis korelaciis koeficientis 

gamoyenebiT SegviZlia warmovadginoT kvlevis angariSSi. Tu gindaT Sedegebis 

gaanalizeba spirmeniT, ubralod SecvliT r mniSvnelobas rho mniSvnelobiT, rac 

naCvenebia output_Si. 



urTierTkavSiri aRqmul kontrolsa (gazomili PCOISS) da aRqmul  

stress Soris  (gazomili stresis skaliT) iqna nakvlevi pirsonis  

produqt-momentis korelaciis koeficientiT. winaswari analizi gviCvenebs,  

rom uzrunvelyofilia normaluri ganawileba. iyo Zlieri uaryofiTi  

korelacia 2 cvlads Soris, r=-.58, n=426, p<.0005, aRqmuli kontrolis  

maRali done dakavSirebulia aRqmuli stresis dabal donesTan.                        

korelacia xSirad gamoiyeneba cvladebis jgufebs Soris urTierTobis 

sakvlevad, da ara mxolod 2-s Soris, rogorc zemoT ganvixileT. am SemTxvevaSi 

mouxerxebeli iqneba paragrafSi yvela individualuri korelaciis koeficientis 

daangariSeba. ufro ukeTesia maTi warmodgena cxrilis saxiT. erT-erTi gza 

aseTia: 

pirsonis produqt-momentis korelaciebi aRqmuli kontrolis da kargad 

yofnis sazmomebs Soris: 

skalebi                               1       2      3      4      5 

1.mTliani PCOISS                                           _         -.581
**

      -.484      .456       .373
** 

2.mTliani aRqmuli stresi                 _      .674**   -.442**  -.494** 

3.mTliani negatiuri gavlena                       _     -.294**  -.316** 

4.mTliani pozitiuri gavlena                             _     .415** 

5.mTliani cxovrebiT kmayofileba                                 _ 

**p<.001 (2-tailed) 

 

cvladebis jgufebs Soris miRebuli korelaciis koeficientebi 

wina procedurebSi naCvenebi iyo, rogor unda miviRoT 2 uwyvet cvladebs 

Soris korelaciis koeficientebi. Tu gaqvT cvladebis jgufebi da gindaT 

ikvlioT Sida urTierToba yvela maTgans Soris, SegiZliaT mosTxovoT SPSS_s 

am yovelives gakeTeba erT proceduraSi. manamde moaTavseT yvela cvladi 

Variables box_Si. aman SeiZleba mogceT uzarmazari korelaciis matrica, rac 

rTuli iqneba wasakiTxad da interepretirebisTvis. 

zogjer SeiZleba gindodeT SexedoT mxolod qveskalebs yvela SesaZlo 

urTierTkavSiriT. magaliTad, Tu gsurT SexedoT, ra urTierTkavSiria 

kontrolis sazomebsa (Mastery, PCOISS) da ramdenime gansxvavebul sazoms Soris 

(dadebiTi gavlena, negatiuri gavlena, cxovrebiT kmayofileba), araa saWiro 

mTliani korelaciis matrica. arsebobs gza, romliTac SegiZliaT SezRudoT 

korelaciis koeficientebi warmodgenil matricaSi. amisTvis viyenebT Syntax 

Editor_s. 



 

procedurebi korelaciis koeficientebis misaRebad cvladebis erT jgufsa 

da cvladebis meore jgufs Soris 

1. ekranis zemoT meniuze daaklikeT Amalyze--->Correlation--->Bivariate 

2. gadaitaneT TqvenTvis saintereso cvladebi Variable box. gadaitaneT yvela 

pirveli jgufis cvladi (mag. tposaff, tnegaff, tlifsat), Semdeg meore jgufi (mag. tpcoiss, 

tmast). 

3. output_Si, rogorc wesi, cvladebis pirveli jgufi gamoCndeba cxrilis 

qveda mxares rogorc rigebi da meore jgufi _ cxrilis gaswvriv, rogorc 

svetebi. 

4. CasviT Tqveni sia TavSi. es SeaCerebs Tqvens cxrils, gaxdes ufro farTe, 

gamoCndes erT gverdze. 

5. daaklikeT Paste. gamoaCens Syntax Editor_s 

6. daayeneT Tqveni kursori cvladebis pirvel jgufsa da sxva cvladebs 

Soris. CawereT sityvebi erTad. amas moiTxovs SPSS, raTa daTvalos korelaciis 

koeficientebi tmast da tpcoiss-s Soris da TiToeul sxva Camoweril cvladTan. 

7. axali sintaqsis gasaSvebad gWirdebaT korelaciebidan teqstis Cveneba, 

qvemoT da mTlianis gasaCereblad. Zalian mniSvnelovania rom mTliani gaCereba 

(full stop) CarToT naCveneb ganyofilebaSi 

8. aRniSnul teqstTan dakavSirebiT daaklikeT menu bar-is triangle pointing 

marjvniv, an alternativa _ daaklikeT Run meniudan da Semdeg Selection-s 

CamoSlili meniudan, rac gamoCndeba. es mianiSnebs SPSS-s, rom gindaT 

proceduris gaSveba. 

 

korelaciis koeficientebis Sedareba 2 jgufisTvis 

zogjer, roca akeTebT korelaciur kvlevas, gsurT SeadaroT korelaciis 

koeficientebis Zala 2 calkeuli jgufisTvis. mag. gindaT SexedoT 

urTierTkavSirs optimizmsa da negatiur gavlenas Soris mamakacebsa da qalebSi 

cal-calke. qvemoT aRwerilia, Tu rogor unda moiqceT amisTvis. 

nabiji 1: gayaviT SerCeva 

1. gaqvT Data Editor-is fanjara gaxsnili Tqvens win ekranze 

2. ekranis TavSi meniudan daaklikeT DataSplit File 

3. daaklikeT Compare Groups 

4. gadmoitaneT dajgufebuli cvladi (mag. sex) Groups based on_Si. daaklikeT OK. 



5. es gayofs monacemebs sqesis mixedviT da gaimeorebs danarCen analizebs 

romlebic mosdevs am or jgufs cal-calke 

 

nabiji 2:korelacia 

mihyeviT am Tavis wina ganyofilebis nabijebs korelaciis moTxovnaze 

TqvenTvis saintereso 2 cvlads Soris. 

daimaxsovreT, roca daasrulebT monacemebis daTvalierebas, unda 

daubrundeT Split File da gamorToT es opcia. daaklikeT DataSplit FileAnalyze All 

cases,do not create groupsOK 

output-is korelaciebidan interpretireba 2 jgufisTvis 

zemoT mocemuli output-dan korelacia Total optimism da Total negative affect Soris 

mamakacebisTvis iyo r=-.22, maSin roca qalebisTvis odnav maRali, r=-.39. Tumca, es 

2 mniSvneloba gansxvavebuli Cans, saWiroa davadginoT, aris es gansxvaveba 

sakamrisad didi, rom CaiTvalos mniSvnelovnad? Semdeg ganyofilebaSi 

detaluradaa ganxiluli gza, romliTac SegiZliaT SeafasoT am 2 korelaciis 

koeficientebs Soris gansxvavebis statistikuri mniSvnelovnoba. qvemoT 

aRwerili mniSvnelovnobis Semowmeba, afasebs SesaZleblobas, rom gansxvaveba 

SeiniSneba korelaciebSi 2 jgufisTvis (mamakacebi, qalebi), rac SeiZleba moxdes 

rogorc SerCevis Secdomis funqcia, roca faqtiurad ar iyo realuri 

gansxvaveba urTierTkavSiris ZalaSi qalebisa da mamakacebisTvis. 

korelaciis koeficientebs Soris gansxvavebis statistikuri mniSvnelovnobis 

Sefaseba 

am nawilSi aRvwerT proceduras, romelic SegiZliaT gamoiyenoT, raTa 

aRmoaCinoT, aris Tu ara 2 jgufis korelaciebi mniSvnelovnad gansxvavebuli. 

samwuxarod, SPSS ar SeuZlia am nabijis Sesruleba, amitom davixmarT 

kalkulators. pirvel rigSi, gadavakonvertirebT r mniSvnelobebs z qulebSi, 

Semdeg gamoviyenebT gantolebas (ix. 11 Tavi, korelacia, gv.140), raTa daviTvaloT 

dafiqsirebuli z mniSvnelobebi. miRebuli mniSvnelobebi Sefasdeba garkveuli 

wesebis gamoyenebiT, raTa ganisazRvros albaToba, romliTac gansxvaveba 2 

jgufis korelaciebs Soris SeiZleboda yofiliyo SemTxveviTobis gamo. 

daSvebebi 

rogorc yovelTvis, pirvel rigSi, amowmebT daSvebebs. ivaraudeba, rom r 

mniSvnelobebi 2 jgufisTvis iyo miRebuli SemTxveviTi SerCevebidan da rom 

SemTxvevebis 2 jgufi aris damoukidebeli (erTi da igive subieqtebi ar 

Semowmebulan 2-jer). ganawileba 2 jgufis qulebisTvis iqneba normaluri 



(SexedeT orive jgufis histogramas). aseve aucilebelia, rom iyos 20 SemTxveva 

mainc TiTo jgufSi. 

nabiji 1: gardaqmeniT r mniSvnelobebi z mniSvnelobebad 

pirveli nabiji Sedarebis procesSi aris ori r mniSvnelobebis gardaqmna, 

romlebic gaqvT miRebuli standartuli qulebis formiT (miTiTebuli, rogorc 

z qula). es keTdeba mTeli rigi maTematikuri mizezebiT, pirvel rigSi, raTa 

uzrunvelyoT, rom SerCevis ganawileba aris daaxloebiT normaluri. SPSS_is 

output-dan moZebneT r mniSvneloba N jgufi 1-is (mamakacebi) da jgufi 2-isTvis 

(qalebi). 

nabiji 2: CasviT es mniSvnelobebi gantolebaSi zobs-is gamosaTvlelad. 

gantoleba, romelic dagWirdebaT qvemoTaa mocemuli da CasviT mniSvnelobebi 

Sesabamis adgilas da daiangariSeT. zobs=
     

 
 

    
 

 

    

 

nabiji 3: gansazRvreT, aris Tu ara z mniSvneloba statistikurad 

mniSvnelovani 

Tuki Tqvens mier miRebuli zobs mniSvneloba aris _1,96 da +1,96 Soris, ar 

SegiZliaT TqvaT, rom esaa statistikurad mniSvnelovani gansxvaveba korelaciis 

2 koeficients Soris. 

statistikis enaze SegiZliaT uaryoT nulovani hipoTeza (gansxvaveba or 

jgufs Soris ar aris) mxolod maSin, Tu Tqveni z mniSvneloba aris am sazRvrebs 

gareT. 

gadawyvetis wesi aseTia: 

Tu -1,96<zobs<1,96 _ korelaciis koeficientebs Soris gansxvaveba araa 

statistikurad mniSvnelovani 

Tu zobs naklebia an tolia -1,96 an zobs metia an toli 1,96 _ koeficientebis 

gansxvaveba statistikurad mniSvnelovania. 

zemoT gamoTvlil magaliTSi mamakacebis da qalebisTvis, miviReT zobs=-1.99. es 

maCvenebeli sazRvrebs gareTaa, amitom SegviZlia davaskvnaT, rom mamakacebisa da 

qalebisTvis optimizm-sa da negative affect-s Soris aris statistikurad 

mniSvnelovani gansxvavebaa korelaciis siZlieris TvalsazrisiT. da qalebisTvis 

sxvaoba aris ufro mniSvnelovnad meti, vidre mamakacebisTvis. 

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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One-way analysis of variance 

ცალმხრივი ვარიაციული(განსხვავებების) ანალიზი (ANOVA) 

წინა თავში ჩვენ გამოვიყენეთ T-test, რათა ერთმანეთისათვის შეგვედარებინა ორი 

განსხვავებული ჯგუფიდან ან სიტუაციიდან მიღებული მონაცემები. ბევრ კვლევაში, ჩვენ 

გვაინტერესებს, რომ ერთმანეთს შევადაროთ ორზე მეტი ჯგუფიდან მიღებული საშუალო 

მონაცემები.  ამ სიტუაციაში, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ცალმხრივი ვარიაციული ანალიზი. 

ANOVA-ს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ერთი დამოუკიდებელი ცვლადი (ფაქტორი), რომელსაც 

აქვს რამდენიმე სხვადასხვა დონე.  ეს დონეები კორელაციაშია სხვადასხვა ჯგუფთან ან 

პირობებთან.  მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვამოწმებთ სწავლების სამი სხვადასხვა სტილის 

გავლენას მოსწავლეების მიღწევებზე მათემატიკაში, ჩვენ გვაქვს ერთი დამოუკიდებელი 

ცვლადი ( სწავლების სტილი), სამი სხვადასხვა დონით ( მუშაობა მთელს ჯგუფთან, მუშაობა 

მცირე ჯგუფებთან, ინდივიდუალური კომპიუტერული მეთოდით სწავლება).  

დამოკიდებული ცვლადი არის უწყვეტი ცვლადი , ამ შემთხვევაში მათემატიკის ტესტში 

მიღებული ქულა.  

ამ ტიპის ანალიზს ეწოდება ვარიაციული(განსხვავებების) ანალიზი, რადგან ჯგუფთა შორის 

ქულათა სხვაობას (რომელიც სავარაუდოდ განპირობებულია დამოუკიდებელი ცვლადით)  

ვადარებთ ჯგუფის შიგნით ქულათა სხვაობას (რომელიც სავარაუდოდ გამოწვეულია 

შემთხვევითი ფაქტორებით). ამ შემთხვევაში გამოითვლება F კოეფიციენტი. ის გვიჩვენებს 

განსხვავებას ჯგუფებს შორის, რომელიც არ არის დაკავშირებული ჯგუფის შიგნით 

ცვალებადობასთან. მაღალი F კოეფიციენტი გვიჩვენებს, რომ ჯგუფთა შორის  ცვალებადობა 

უფრო დიდია (გამოწვეული დამოუკიდებელი ცვლადით) , ვიდრე ჯგუფის შიგნით ქულათა 

ცვალებადობა, რომელიც გაზომვის ცდომილებით შეიძლება იყოს გამოწვეული.  

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი F მიგვითითებს, რომ უნდა უარვყოთ ნულოვანი 

ჰიპოთეზა, თუ ის გულისხმობდა, რომ სხვადასხვა ჯგუფის საშუალო მაჩვენებლები მსგავსი 

უნდა იყოს.  თუმცა ის არ გვიჩვენებს, როგორია ეს განსხვავება ჯგუფთა შორის. ამისათვის 

უნდა გამოვიყენოთ post-hoc tests.  მას შემდეგ , რაც F მიაღწევს სტატისტიკური 

მნიშვნელოვნების დონეს, post-hoc tests-ის ალტერნატივად ითვლება ისეთი ანალიზის 

ჩატარება, რომელიც მიმართულია ჯგუფების ერთმანეთთან სპეციფიკურ შედარებაზე ( ამას 

ეწოდება planned comparisons).  

post-hoc tests-სა და  planned comparisons-ის ერთმანეთთან შედარება მოცემულია ამ წიგნის მე-

5 ნაწილში. ორივე მათგანს აქვს ნაკლოვანებები და უპირატესობები. post-hoc tests-ის 

გამოყენების შემთხვევაში თქვენ დაცული იქნებით 1-ლი ტიპის შეცდომისაგან, მაგრამ ეს 

მიდგომა მეტად მკაცრია და რთულია მისი მეშვეობით მიღებული მაჩვენებელი აღწევდეს 

სტატისტიკური მნიშვნელოვნების დონეს.  თუ თქვენ არ გაქვს მკაფიო საფუძველი, რათა 

ერთმანეთს შეადაროთ სპეციფიკური ჯგუფები, მაშინ სასურველია გამოიყენოთ post-hoc tests 

მეთოდი.  

ამ თავში განხილული იქნება ANOVA-ს ორი ტიპი: 
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 ჯგუფებს შორის ANOVA, რომელიც გამოიყენება, როდესაც თითოეულ ჯგუფში გყავთ 

სხვადასხვა სუბიექტი ან შემთხვევა ( ამ ტიპს ეწოდება დამოუკიდებელი ჯგუფების 

დიზაინი)  

 განსხვავებების ანალიზი ხელმეორე გაზომვით, რომელიც გამოიყენება, როდესაც გვყავს 

ერთი და იგივე სუბიექტები სხვადასხვა პირობებში (ან გაზომვა ჩატარებულია სხვადასხვა 

დროს) (ეწოდება ინტრასუბიექტური დიზაინი).  

 

ჯგუფებს შორის ANOVA-ში შეიძლება გამოვიყენოთ ორივე, post-hoc tests და  planned 

comparisons.  

 

ჯგუფებს შორის ANOVA post-hoc tests-ის გამოყენებით 

ჯგუფებს შორის ANOVA გამოიყენება მაშინ, როდესაც გაქვთ ერთი დამოუკიდებელი ცვლადი ,  3 ან 

მეტი დონით (ჯგუფით) და დამოკიდებული უწყვეტი ცვლადი.  ცალმხრივი (one way) 

სახელწოდებაში მიუთითებს, რომ თქვენ გაქვთ მხოლოდ ერთი დამოკიდებელი ცვლადი, ხოლო 

ჯგუფთა შორის მიუთითებს, რომ თითოეული ჯგუფი დაკომპლექტებულია სხვადასხვა 

სუბიექტებისაგან.  

საკვლევი კითხვის მაგალითი:  არის თუ არა განსხვავება ოპტიმიზმის ქულებში, ახალგაზრდებს, შუა 

ხნის ასაკის ხალხსა და მოხუცებს შორის?  

რა გჭირდებათ:  ერთი წყვეტილი დამოუკიდებელი ცვლადი 3 ან მეტი               

ურთიერთგამომრიცხავი კატეგორიებით. დამოუკიდებელი ცვლადი შეიძლება კონტინუალურიც 

იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი რეკოდირება  3 ან მეტ თანაბარმნიშვნელოვან 

ჯგუფებად. 

შედეგი: ANOVA გიჩვენებთ, არის თუ არა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება 

დამოკიდებული ცვლადის ქულებს შორის ამ სამი ჯგუფის ერთმანეთთან შედარების 

საფუძველზე. Post-hoc tests შეიძლება გამოვიყენოთ, რომ გავიგოთ, ხომ არ არის ეს 

განსხვავებები მცდარი.  

არაპარამეტრული ალტერნატივა Kruskal Wallis Tests 

 

პროცედურა- ჯგუფებს შორის ANOVA post-hoc tests-ის გამოყენებით 

 Analyze- compare means- one_way ANOVA 

 Dependent list -გადაგვაქვს დამოკიდებული ცვლადი ( ამ შემთხვევაში Total optimism-

toptim) 

 Factor -გადაგვაქვს დამოუკიდებელი ცვლადი (ამ შემთხვევაში სამ კატეგორიად 

გაყოფილი ასაკი - agegp3) 

 Option-ში ვნიშნავთ Descriptive, Homogeneity of variance test, 

Brown-Forsythe,Welsh და Means Plot. 

 Missing values- თვის აირჩიეთ Exclude cases analysis by analysis 
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 Post Hoc- Tukey 

 Continue- ok 

 

OUTPUT 

 

Descriptives 

toptim Total Optimism 

ასაკი N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

1. 18 - 29 147 21.36 4.551 .375 20.62 22.10 7 30 

2. 30 - 44 153 22.10 4.147 .335 21.44 22.77 10 30 

3. 45+ 135 22.96 4.485 .386 22.19 23.72 8 30 

Total 435 22.12 4.429 .212 21.70 22.53 7 30 

 

Test of Homogeneity of Variances 

toptim Total Optimism 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.746 2 432 .475 

 

ANOVA 

toptim Total Optimism 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 179.069 2 89.535 4.641 .010 

Within Groups 8333.951 432 19.292   

Total 8513.021 434    

 

Robust Tests of Equality of Means 

toptim Total Optimism 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 4.380 2 284.508 .013 

Brown-

Forsythe 
4.623 2 423.601 .010 

a. Asymptotically F distributed. 
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Multiple Comparisons    Dependent Variable: toptim Total Optimism  

 Tukey HSD 

(I) agegp3 age 3 groups (J) agegp3 age 3 groups Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1. 18 - 29 
2.  30 - 44 -.744 .507 .308 -1.94 .45 

3.  45+ -1.595
*
 .524 .007 -2.83 -.36 

2. 30 - 44 
1.  18 - 29 .744 .507 .308 -.45 1.94 

3.  45+ -.851 .519 .230 -2.07 .37 

3. 45+ 
1.  18 - 29 1.595

*
 .524 .007 .36 2.83 

2. 30 - 44 .851 .519 .230 -.37 2.07 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 

 

 

OUTPUT - ის ინტერპრეტაცია 

Descriptive 

es cxrili gvawvdis informacias yoveli jgufis Sesaxeb (raodenoba yovel 

jgufSi, saSualo, SD, min da max maCvenebleბi). upirveles yovlisa,  ganixileT 

es cxrili, miaqcieT yuradReba, aris Tu ara koreqtuli yoveli jgufis 

raodenoba. 

Test of homogeneity of variances  

gamoiyeneba sxvaobis homogenurobis dasadgeni Leven’s test-i, romelic gviCvenebs, 

aris Tu ara sxvaobebi qulebSi erTnairi samive jgufSi. Tu sig aris .05-ze meti 

(mag., .08, .12, .28), Tqven ar daarRvevT gansxvavebebis (Variance) homogenurobis 

Sesaxeb daSvebas. am magaliTSi sig.= .475 Tu Tqven aRmoaCenT, rom arRvevT am 

varauds, Tqven unda SeamowmoT /ixelmZRvaneloT ოპციით Robust Tests of Equality of 

Means. es ori testi (Welsh da Brown-Forsythe) ufro gamosadegia, rodesac 

darRveulia daSveba sxvaobebis homogenurobis Sesaxeb.  

ANOVA   

 am  cxrilSi mocemulia orive – jgufebs Soris da jgufs Sida jamebis 

kvadratebi, Tavisuflebis xarisxi da a.S. mTavari ram, rac sainteresoa 

TqvenTvis, esaa sveti sig. Tu sig.–is mniSvneloba .05-is toli an masze naklebia 



5 
 

(mag., .03; .01; .001), arsebobs mniSvnelovani sxvaobebi damokidebuli cvladis sami 

jgufis qulebs Soris. aqedan ar Cans, romeli jgufi gansxvavdeba meorisagan. 

statistikurad mniSvnelovani sxvaoba yovel am jgufs Soris mocemulia 

cxrilSi Multiple Comparisons, romelic gviCvenebs post-hoc tests Sedegebs. mocemul 

magaliTSi saerTo sig.-is mniSvneloba, romelic .01-is tolia, gviCvenebs 

statistikurad mniSvnelovan sxvaobas jgufebs Soris. mas Semdeg, rac 

davadgenT, rom am monacemebs Soris arsebobs statistikurad mniSvnelovani 

sxvaoba, SegviZlia Post-hoc tests  Sedegebis Semowmeba.     

Multiple comparisons  

am cxrils mxolod maSin ვიყენებთ, Tu aRmovaCenT mniSvnelovan sxvaobas Overall 

ANOVA (≤.05). Post-hoc tests–ი  am cxrilSi zustad gviCvenebs, arsebobs Tu ara 

sxvaoba jgufebs Soris. CamoyeviT svets Means Difference da moiZieT asteriqsi (*) 

mniSvnelobebis CamonaTvalSi. Tu ipoviT asteriqss, es niSnavs, rom ori 

Sedarebuli jgufi erTmaneTisgan gansxvavdeba p<.05 doneze. Cvens magaliTSi es 

sxvaoba arsebobs 18-29 wlianTa da 45+ jgufebs Soris, romlebic mniSvnelovnad 

gansxvavdebian erTmaneTisgan optimizmis doniT.  

Means Plots 

Plots warmoadgens martiv gzas sxvadasxva jgufebis saSualo qulebis 

Sesadareblad. am magaliTSi SeiZleba davinaxoT, rom 18-19 wlis cp. jgufi 

gamoirCeva yvelaze dabali qulebiT, xolo 45+ - yvelaze maRaliT.  

gafrTxileba: Plots SeuZlia SecdomaSi Segviyvanos. imis mixedviT, Tu ra skalaა 

gamoyenebuli y axis-Si (am SemTxvevaSi esaa optimizmis skala), sul mcire 

gansxvaveba SeiZleba daramatulad gamoiyurebodes. amitom zedmetad nu 

daeyrdnobiT Tqvens Plots, sanam ar SeadarebT saSualoebs (Descriptives box) da plot-

Si gamoyenebul skalas. am SemTxvevaSi gansxvaveba jgufebs Soris Zalze mcirea 

(21.36; 22.10; 22.96). 

Calculating effect size  

Tumca SPSS am analizis saSualebas ar iZleva, SesaZlebelia miRebuli SedegisTvis 

efeqtis sididis gansazRvra. saWiro informacia eta squared dasaTvlelad, romelic erT-

erTi yvelaze gavrcelebuli effect size statisic –aa, mocemulia ANOVA cxrilSi. formula 

efeqtis zomis gamosaTvlelad Semdegia:  Eta squared = Sum of squares between groups/ Total sum 

of squares  (am SemTxvevaSi kalkulatori Zalian gamogadgebaT).    

ამ მონაცემების მისარებად მიმართეთ Outputis Anova–ს ცხრილის სვეტს Sum of Squares. mocemul 

magaliTSi gayofis Sedegad miviReT: (17907/8513.02) = .02, rac Cohenis terminebSi Tu 

vimsjelebT, mcire efeqtia. Cohenis klasifikaciiT, .01 – mcire efeqtia, .06 – saSualo, 

xolo .14 – didi efeqtia.  
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gafrTxileba: am magaliTSi Cven miviReT statistikurad mniSvnelovani gansxvaveba 

jgufebs Soris, Tumca realuri gansxvaveba jgufebis saSualoebs Soris Zalze mcirea 

(21.36; 22.10; 22.96). amaze metyvelebs miRebuli efeqtis mcire zoma (.02). 

gasaTvaliswinebelia, rom didi SerCevis SemTxvevaSi (aq # = 435), sakmaod mcire 

sxvaoba SeiZleba statistikurad mniSvnelovani aRmoCndes. yovelTvis gamoiCineT 

sifrTxile Tqveni Sedegebis interpretirebisas, mxedvelobaSi miiReT yvela Tqvens 

xelT arsebuli informacia. zedmetad nu daeyrdnobiT (endobiT) statistikur 

mniSvnelovnebas – saWiroa agreTve sxva faqtorebis ganxilvac.  

Presenting the results from one-way between-groups ANOVA with post-hoc tests 

შედეგების წარმოდგენა ჯგუფთა შორის ANOVA post-hoc test-ის საფუძველზე ხდება შემდეგი 

სახით: 

ჯგუფთა შორის ANOVA გამოყენებულ იქნა, რათა გვეკვლია ასაკის გავლენა ოპტიმიზმის 

მაჩვენებლებზე, რომელიც გაზომილი იყო the Life Orientation test (LOT) სკალით.  სუბიექტები 

დაყოფილ იქნა ჯგუფებად, მათი ასაკის მიხედვით. (Group 1: 29 or less; Group 2: 30 to 44; Group 3: 45 

and above).  აღნიშნულ ჯგუფებს შორის განსხვავება იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი p<.05 

დონეზე. (F(2, 432)=4.6, p=.01).  მიუხედავად განსხვავების სტატისტიკური მნიშვნელოვნებისა, 

ჯგუფების საშუალო მაჩვენებლებს შორის განსხვავება მცირეა.  ეფექტიანობის ზომა (Effect size) , 

რომელიც გამოთვლილია eta squared -ის საშუალებით, უდრის .02-ს. Post-hoc (რომელიც 

გამოთვლილია Tukey HSD-ის საშუალებით) გვიჩვენებს, რომ 1-ლი ჯგუფის საშუალო (M=21.36, 

SD=4.55) მნიშვნელოვნად განსხვავდება მე-3 ჯგუფის საშუალოსაგან (M=22.96, SD=4.49).  მე-2 ჯგუფის 

საშუალო (M=22.10,SD=4.15) მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 1-ლი და მე-3 ჯგუფების 

საშუალოებისაგან.  

 

ჯგუფთა შორის ANOVA Planned Comparison –-ის გამოყენებით 

  

am magaliTSi Cven davinteresdiT sami jgufis optimizmis donis SedarebiT. amgvar 

situaciebSi mkvlevari SeiZleba iyos dainteresebuli mxolod specifikuri jgufebis 

SedarebiT. mag., eqsperimentul kvlevaSi xuTi gansxvavebuli Carevis pirobebSi, Cven 

SeiZleba davinteresdeT, aris Tu ara Careva I TiToeul danarCenze ufro efeqturi. am 

SemTxvevaSi Cven ar gvainteresebs jgufebis yvela SesaZlo kombinaciis Sedareba. Tu 

Cven gvainteresebs mxolod SesaZlo Sedarebebis erToblioba (subseti), maSin ufro 

gamosadegia/mgrZnobiarea dagegmili Sedarebis gamoyeneba, vidre post-hoc tests-i, 

gamomdinare kiTxvebis “Zalidan” (power). dagegmili Sedareba ufro mgrZnobiarea 

gamovlenili gansxvavebebisadmi. meore mxriv, post-hoc tests gviCvenebs mniSvnelovnebis 

ufro mkacr dones I tipis cdomilebis Sesamcireblad, gvaZlevs Semowmebis Catarebis 

ufro did SesaZleblobas/ raodenobas. imis arCeva, Tu ra gzas mivmarToT  - post-hoc 

tests Tu dagegmili Sedarebis meTods, unda moxdes analizis Catarebamde. ar aris 

Misha
Highlight
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gamarTlebuli  orive meTodis gamoyeneba da mere imis naxva, romeli Sedegia umjobesi. 

dagegmili Sedarebis sailustraciod gamoyenebulia wina magaliTis monacemebi. avtori 

aRniSnavs, rom am SemTxvevaSi is ganixilavs gansxvavebul sakiTxs: arian Tu ara 

ufrosi asakis (45+) adamianebi ufro optimistebi, vidre ori ufro axalgazrda asakis 

cdispirTa jgufis warmomadgenlebi?   

 

 

Specifying coefficient values 

am proceduris dros unda mivuTiToT, romeli konkretuli jgufebis Sedareba 

gsurT. amisTvis dagWirdebaT specifikuri “koeficientis” Rirebuleba 

/mniSvneloba. radgan es bevrs abnevs, avxsniT am process. pirvel yovlisa, 

dagvWirdeba jgufebis identificireba damoukidebeli cvladebis gansxvavebuli 

mniSvnelobebis safuZvelze (agegr3). 

Group 1 (coded as 1)               Group 2 (coded as 2)                Group 3 (coded as 3) 

Age 18–29                                  Age 30–44                                  Age 45+ 

jgufi 1 (kodirebuli rogorc 1): asaki 18-29 

jgufi 2 (kodirebuli rogorc 2); asaki 30-44 

jgufi 3 (kodirebuli rogorc 3); asaki 45+ 

Semdeg unda gadawyvitoT, romeli jgufebi gindaT SeadaroT da romeli ugulebelyoT. 

amis ilustracia ramdenime magaliTiTaa warmodgenili. 

magaliTi 1. jgufi 3 rom SevadaroT danarCen ors, koeficientebi iqneba Semdegi: 

jgufi 1:  -1 

jgufi 2:  -1 

jgufi 3   2   

Tu gsurT ugulebelyoT erT-erTi jgufi, mianiWeT mas koeficienti 0. 

magaliTi 2 

jgufi 3 Sedareba jgufi 1-Tan (jgufi 2-is ignorireba), amisaTvis koeficientebi iqneba 

Semdegi: 

jgufi 1:  -1 

jgufi 2:  0 

jgufi 3   1. 

informacia yoveli jgufisTvis moTxovnili iqneba Contrasts seqciaSi, romelic Semdeg 

iqneba ganxiluli. 

Procedure for one-way between-groups ANOVA with planned 

Comparisons 

1. Analyze  –> Compare Means –> One-way Anova 

2. damokidebuli cvladi (mag., saerTo optimizmi) –> box Dependent List 
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3. damoukidebeli cvladi (kategorialuri, mag., agegr.3) –> box Factor  

4. Options –>Descriptive  –> Homogeneity of Variance da Means Plot 

5. Missing Values –> Exclude cases analysis by analysis –> Continue 

6. Contrasts Button: 

 Coefficients box – CawereT koeficienti jgufi_1-sTvis (I magaliTis 

SemTxvevaSi es mniSvneloba iqneba -1), daaklikeT Add. 

 akrifeT jgufi_2-is koeficienti (-1), daaklikeT Add. 

 akrifeT jgufi_3-is koeficienti (2), daaklikeT Add 

 Total Coefficient qvemoT cxrilSi iqneba 0, Tu koeficientebi sworadaa 

Setanili.  

 Continue –> OK (or Paste to save to Syntax Editor) 

 

 Contrast Coefficients 

Contrast agegp3 age 3 groups 

1 18 - 29 2 30 - 44 3 45+ 

1 -1 -1 2 

 

Contrast Tests 

  
Contrast Value of 

Contrast 

Std. Error t df Sig. (2-tailed) 

toptim Total 

Optimism 

Assume equal variances 1 2.45 .910 2.687 432 .007 

Does not assume equal 

variances 
1 2.45 .922 2.654 251.323 .008 

 

OUTPUT-ის ინტერპრეტაცია 

Descriptives da Test of Homogeneinity of Variances iqmneba, rogorc Output-is nawili, romelic 

msgavsia imisa, rac miRebuli iyo Post-hoc test-iT winandel magaliTSi. aq ganxiluli 

iqneba mxolod is Output-i, romelic relevanturia dagegmili SedarebisTvis.  

 

nabiji 1.  

cxrilSi Contrast Coefficients SeamowmeT koeficientebi, romlebic specificirebuli iyo 

Tqven mier gamoyofili jgufebisTvis. SeamowmeT, rom es aris is, rac ganzraxuli 

gqondaT.  

nabiji 2.  

mTavari Sedegi, romelic TqvenTvis sainteresoa, warmodgenilia cxrilSi Contrast Tests. 

cvlilebaTa/gansxvavebaTa gamosadegobis (equal, Leven’s tests araa mniSvnelovani) 
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Sesafaseblad unda gamoviyenoT pirveli sveti. Cven mier specificirebuli kontrastis 

sig. done = .007. es .05-ze naklebia, amdenad, SegviZlia davaskvnaT, rom arsebobs 

statistikurad sando sxvaoba jguf 3-sa da danarCen or jgufs Soris. statistikuri 

mniSvnelovnebis miuxedavad, realuri gansxvaveba am jgufebis saSualoebs Soris Zalze 

mcirea (21.36; 22.10; 22.96). 

Tqven SeniSnavT, rom dagegmili Sedarebis analizis Sedegi t-statistic-is gamoyenebiT ufro 

kargad gamoixateba, vidre Cveulebriv. F koeficienti (racio) cvlilebaTa analizs 

ukavSirdeba. Sesabamisi F mniSvnelobis misaRebad saWiroa t mniSvnelobis kvadratSi 

ayvana. am magaliTSi t mniSvneloba = 2.687, romelic kvadratSi ayvanili, udris 7.22. 

Sedegis aRsawerad Tqven agreTve gWirdebaT Tavisuflebis xarisxi. pirveli 

mniSvneloba (yvela dagegmili SedarebisTvis) aris 1; meore mocemulia cxrilSi t value-s 

Semdeg. am SemTxvevaSi is tolia 432-is. amrigad, Sedegi gamoixateba rogorc F (1,432) = 

7.22, p=.007.  

 

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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XVII. T-tests 
SPSS-ის საშუალებით შესაძლებელია რამდენიმე ტიპის T-test-ის დათვლა. ჩვენ 

განვიხილავთ ორ ტიპს. 

 independent-samples t-test  გამოიყენება მაშინ, როდესაც გსურთ შეადაროთ 

ადამიანების ორი განსხვავებული ჯგუფის ქულები.  

 paired-samples t-test გამოიყენება მაშინ, როდესაც გსურთ შეადაროთ  

ადამიანების ერთი და იმავე ჯგუფის მიერ ორ განსხვავებულ პირობაში 

მიღებული  ქულები. 

ორივე შემთხვევაში თქვენ ადარებთ ორ უწყვეტ ცვლადს, ორი ჯგუფისთვის ან ორ 

განსხვავებულ პირობაში. თუ გაქვთ შესადარებელი ორ ჯგუფზე ან ორ განსხვავებულ 

პირობაზე მეტი, დაგჭირდებათ ანალიზის განსხვავებული მეთოდის გამოყენება. 

ვარაუდები ორივე  T ტესტისთვის განხილულია ამ თავში, რომელთა შემოწმებაც 

დაგჭირდებათ ანალიზის დაწყებამდე. ორივე ტიპის T ტესტისათვის საერთო 

ძირითადი ვარაუდები წარმოდგენილია მეხუთე ნაწილის შესავალში. paired-samples 

t-test-ს აქვს დამატებით უნიკალური ვარაუდები, რომელთა ნახვაც ასევე შეგიძლიათ. 

ისინი წარმოდგენილია paired-samples t-tests-ის შეჯამებაში. პროცედურებამდე, ამ 

თავის გახსენების მიზნით შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ წიგნის მეხუთე ნაწილის 

შესავალს. 

INDEPENDENT-SAMPLES T-TEST 

Independent-samples t-test  გამოიყენება მაშინ, როდესაც გსურთ შეადაროთ, 

რომელიმე უწყვეტი ცვლადის გაზომვის საშუალო მაჩვენებლები ორი სხვადასხვა 

ჯგუფის სუბიექტებისათვის.  
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მაგალითის დეტალები 

ამ ტექნიკის გამოყენების საილუსტრაციოდ გამოვიყენოთ მონაცემთა ფაილი 

survey3ED.sav. ამ მაგალითში ვიკვლევთ სქესთა შორის განსხვავებას 

თვითპატივისცემის ხარისხის მიხედვით.   

გამოყენებულია ორი ცვლადი : სქესი ( მამრობითი-1, მდედრობითი- 2) და tslfest, 

სადაც ასახულია ჯამური შეფასება, რომელიც გააკეთეს კვლევის სუბიექტებმა 

თვითპატივისცემის ათდებულებიან სკალაზე. (კვლევაში გამოყენებული კითხვარისა 

და ცვლადების უკეთესად შესასწავლად იხილეთ დანართი) თუ გსურთ  ნაბიჯ-ნაბიჯ 

მიყოლა, გახსენით SPSS და survey3ED.sav-ს ფაილი. 

შეჯამება independent-samples t-test -სთვის 

საკვლევი კითხვა :  არის თუ არა ქალებსა და კაცებს შორის მნიშვნელოვანი 

განსხავება თვითპატივისცემის მაჩვენებლის მიხედვით? 

რა გვჭირდება:  ორი ცვლადი: 

 კატეგორიალური, დამოუკიდებელი ცვლადი (მაგალითად: 

მამრობითი/მდედრობითი ) 

 უწყვეტი, დამოკიდებული ცვლადი (მაგალითად: თვითპატივისცემის 

ქულები) 

რა უნდა გაკეთდეს:  Independent-samples t-test გვაძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ, 

არის თუ არა ორი ჯგუფის ქულებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 

განსხვავება. (მაგალითად: მამაკაცების მიერ მიღებულ თვითპატივისცემის ქულასა 

და ქალების მიერ მიღებულ თვითპატივისცემის ქულას შორის არის თუ არა 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება.) 

ვარაუდები: ვარაუდები ამ ტესტის შესახებ არის მეხუთე ნაწილის შესავალში. 

შეგიძლიათ მას გაეცნოთ პროცედურების გავლის შემდეგ.  
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არაპარამეტრული ალტერნატივა:  Mann-Whitney U Test ( იხილეთ თავი 16) 

Independent-samples t-test-ის გამოსათვლელი პროცედურა 

1. SPSS-ს მენიუს ზედა ნაწილში  აირჩიეთ  Analyze, შემდეგ Compare means და 

შემდეგ  Independent-samples t-test. 

2. აირჩიეთ  და მონიშნეთ   უწყვეტი, დამოკიდებული ცვლადი ( მაგალითად: 

თვითპატივისცემა - total self-esteem ) და გადაიტანეთ Test Variables box -ში 

3. აირჩიეთ და მონიშნეთ დამოუკიდებელი (კატეგორიალური)  ცვლადი 

(მაგალითად: სქესი) და გადაიტანეთ   Grouping Variable- ში 

4. დააჭირეთ Define groups -ის ღილაკს. 

 თითოეულ ჯგუფს მიანიჭეთ კოდი. ( მაგალითად: ჩვენ შემთხვევაში 

ჯგუფები შემდეგნაირად არის აღნიშნული: მამრობითი- 1; 

მდედრობითი-2.  შესაბამისად,  group 1-ის გრაფაში ჩაწერთ კოდს 1, 

ხოლო group 2-ის გრაფაში ჩაწერთ კოდს 2).  

 თუ დაგავიწყდათ ცვლადის ჯგუფებისათვის მინიჭებული კოდები, მათ 

სანახავად უნდა მიიყვანოთ კურსორი  ცვლადის სახელთან, დააჭიროთ 

მარჯვენა ღილაკს და აირჩიოთ Variable information.  

5.  შემდეგ დააჭირეთ  Continue -ს და OK -ს. ( ან Paste  და გადავიტანოთ Syntax 

Editor -ში) 

ამ პროცედურის შემდეგ მივიღებთ მსგავსი ტიპის დაფას (Syntax ) 

 T-TEST  

  GROUPS=sex(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=tslfest 

  /CRITERIA=CI(.95). 
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ამ პროცედურის შემდეგ მივიღებთ მსგავსი ტიპის output-ს 

Group Statistics 

 sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Total Self esteem 
1 MALES 184 34.02 4.911 .362 

2 FEMALES 252 33.17 5.705 .359 

Independent-samples t-test-ის  შედეგად მიღებული output-ის ინტერპრეტაცია 

 

პირველი ნაბიჯი : შეამოწმეთ ინფორმაცია ჯგუფების შესახებ 

Group Statistics box-ში წარმოდგენილია ინფორმაცია თითოეული ჯგუფისათვის:   

საშუალო ( Mean), სტანდარტული დევიაცია ( Std. Deviation) და ცდისპირთა 

რაოდენობა ( N).  შეამოწმეთ სუბიექტების რაოდენობა თითოეული ჯგუფისათვის 

არის თუ არა სწორი. თუ აღმოაჩენთ შეცდომებს, გაარკვიეთ მათი მიზეზებიც. 

შესაძლოა კოდები გაქვთ შეცდომით მითითებული (მაგალითად, იმის ნაცვლად, რომ 

მამრობითი სქესი აღგენიშნათ კოდით 1, ხოლო მდედრობითი- 2, აღნიშნეთ 

მამრობითი-0 და მდედრობითი-1). შეამოწმეთ codebook-ის მიხედვით. 

მეორე  ნაბიჯი: შეამოწმეთ ვარაუდები  

Independent Samples Test-ის output-ის პირველი სექცია გვაწვდის Levene's test-ის 

შედეგებს, თანაბარი განსხვავებების შესახებ. ეს ტესტი ზომავს, არის თუ არა ქულათა 

ცვალებადობა ორივე ჯგუფისათვის ერთნაირი. ამ ტესტის შედეგი განსაზღვრავს, 

არის თუ არა SPSS-ის მიერ მოწოდებული  t -ს მნიშვნელობა ჩვენთვის გამოსადეგი.  

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Total 

Self 

esteem 

Equal variances 

assumed 
3.506 .062 1.622 434 .105 .847 .522 -.179 1.873 

Equal variances not 

assumed 

  
1.661 422.349 .098 .847 .510 -.156 1.850 
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 თუ Sig-ის მნიშვნელობა არის .05-ზე მეტი (მაგალითად : .07 ან .10) თქვენ 

შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცხრილის პირველი ხაზი, რომლის მიხედითაც თანაბარი 

განსხვავება მოჩვენებითია. (Equal variances assumed)  

 თუ Levene's test-ის მნიშვნელობის დონე არის p= .05 ან ნაკლები (მაგალითად: .01 

ან .001) ეს ნიშნავს, რომ ორი ჯგუფის (მამრობითი/მდედრობითი) ქულათა 

ცვალებადობა არ არის ერთნაირი. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი მონაცემები 

ეწინააღმდეგება ვარაუდს ქულათა მსგავსი ცვალებადობის შესახებ. ნუ 

დაპანიკდებით, SPSS არის ძალიან კეთილი და გვაწვდის t-ს ალტერნატიულ 

მნიშვნელობას, რომელიც კომპენსირებას უკეთებს იმ ფაქტს, რომ თქვენი ორი 

ჯგუფის ცვალებადობა არ არის მსგავსი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ 

ინფორმაცია ცხრილის მეორე ხაზიდან, რომლის მიხედვითაც თანაბარი განსხვავება 

არ არის მოჩვენებითი.( Equal variances not assumed)  

 

output-ში მოცემულ მაგალითში Levene's test-ის მნიშვნელობის დონე არის .06. ეს 

მნიშვნელობა მეტია  .05-ზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორი ჯგუფის მაჩვენებლებს შორის 

თანაბარი განსხვავება მოჩვენებითია და უნდა გამოვიყენოთ ცხრილის პირველი 

ხაზი. 

 

მესამე ნაბიჯი: ჯგუფებს შორის განსხვავების შეფასება 

იმის გასარკვევად არსებობს თუ არა მნიშვნელოვანი განსხვავება თქვენს ორ ჯგუფს 

შორის, ნახეთ სვეტი სახელად Sig ( 2– tailed), რომელიც არის t-test for Equality of Means 

სექციის ქვეშ. მოცემულია ორი მნიშვნელობა, ერთი- მსგავსი ცვალებადობისათვის, 

მეორე- არამსგავსი ცვალებადობისათვის. რომელს აირჩევთ, დამოკიდებულია 

Levene's test-ის მნიშვნელობის დონეზე ( იხილეთ ზემოთ მეორე ნაბიჯი). 

  თუ Sig( 2– tailed)-ის მნიშვნელობა ნაკლებია ან ტოლია .05-ზე (მაგალითად: 

.03, .01 ან .001), ეს ნიშნავს, დამოკიდებული ცვლადის საშუალო ქულები არის 

მნიშვნელოვნად განსხვავებული თქვენი ორი ჯგუფისათვის. 

 თუ მნიშვნელობა არის .05-ზე მეტი (მაგალითად: .06 ან .10), ორი ჯგუფის 

ქულებს შორის განსხვავება მნიშვნელოვანი არ არის.  

output-ში მოცემულ მაგალითში Sig ( 2– tailed)-ის მნიშვნელობა არის .105, რაც მეტია 

.05-ზე და ნიშნავს, რომ საშუალო ქულებს შორის განსხვავება სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი არ არის. მონაცემებზე დაყრდნობით უნდა დავასკვნათ, რომ ქალებსა 

და კაცებს შორის თვითპატივისცემის მაჩვენებლის მიხედვით სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არსებობს. საშუალოებს შორის განსხვავება აგრეთვე 

წარმოდგენილია ცხრილში სხვაობის 95% სანდოობის ინტერვალთან ერთად  

( 95% Confidence Interval of the Difference), ნაჩვენებია ყველაზე მაღალი და ყველაზე 

მცირე მნიშვნელობა.  
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ეფექტის ზომის გამოთვლა Independent-samples t- test-სთვის 

წიგნის მეხუთე ნაწილის შესავალში განხილულია ეფექტის ზომის საკითხი. 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ეფექტის ზომა გვაძლევს ინფორმაციას ორ ჯგუფს 

შორის განსხვავების მნიშვნელობის შესახებ. 

არსებობს რამდენიმე მეთოდი ეფექტის ზომის დასადგენად, მათგან ყველაზე ხშირად 

გამოიყენება eta squared  და Cohen's d.  

eta squared -ის მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს 0-დან 1-მდე და წარმოგვიდგენს 

დამოკიდებული ცვლადის განსხვავების ზომას, რომელიც იხსნება დამოუკიდებელი 

ცვლადით (ჯგუფით). SPSS-ს არ შეუძლია t- test-სთვის   eta squared -ის მნიშვნელობის 

დათვლა. თუმცა, ის შეგვიძლია გამოვთვალოთ output-ში წარმოდგენილი 

ინფორმაციის გამოყენებით. მის გამოსათვლელად საჭირო პროცედურები 

წარმოდგენილია ქვევით. 

eta squared -ის მნიშვნელობის გამოსათვლელი ფორმულა: 

 

ჩავსვათ საჭირო მნიშვნელობები ჩვენი მაგალითის გამოყენებით: 

 

ამ მნიშვნელობების ინტერპრეტაცია გაიდლაინის ( Cohen 1988, pp. 284-7) მიხედვით: 

.01 = მცირე ეფექტი 

.06 = საშუალო ეფექტი 

.14 = ძლიერი ეფექტი 

ჩვენს მაგალითში ეფექტის ზომა არის .006, რაც ძალიან მცირეა. თუ პროცენტებში 

გამოვსახავთ ( გაამრავლეთ   eta squared -ის მნიშვნელობა 100-ზე), შეიძლება ვთქვათ, 

რომ  განსხვავების მხოლოდ .6 % აიხსნება სქესის სხვაობით.  ზოგიერთი სფეროს 

ლიტერატურაში ( მაგალითად: სამედიცინო ლიტერატურაში) გამოყენებულია 
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Cohen's d , როგორც  ეფექტის ზომის გამოსათვლელი საშუალება. წარმოდგენილი 

საიტი, გაძლევთ საშუალებას სწრაფად დათვალოთ სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი 

ეფექტის ზომა Cohen's d-ს გამოყენებით. http://web.uccs.edulIbecker/Psy590/escalc3.htm 

შედეგების წარმოდგენა Independent-samples t- test-სთვის 

 ანალიზის შედეგები შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგნაირად: 

Independent-samples t-test-ის გამოყენებით შედარდა მდედრობითი და მამრობითი 

სქესის წარმომადგენელთა თვითპატივისცემის ქულათა საშუალო მაჩვენებლები. 

საკვლევი ცვლადის მიხედვით  მამაკაცებისა (M = 34.02, SO = 4.91) და ქალების (M = 

33.17, SO = 5.71) ჯგუფებს შორის t (434) = 1.62, p= .11 (two·tailed) სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი განსხვავება არ გამოვლინდა.  

საშუალოების განსხვავების მნიშვნელობა (mean difference = .85, 95% Cl: -1.80 to 1.87) 

ძალიან მცირე (eta squared = .006) იყო. 

 

PAIRED-SAMPLES T-TEST 

Paired-samples t-test გამოიყენება მაშინ, როდესაც გყავთ მხოლოდ ერთი ჯგუფი და 

თქვენ გსურთ მონაცემების შეგროვება ორ განსხვავებულ შემთხვევაში ან ორ 

განსხვავებულ პირობაში. (ეს ტექნიკა გამოიყენება პრე-ტესტის და პოსტ-ტესტის 

მონაცემების შესადარებლად.) უნდა შევაფასოთ ერთი და იგივე ადამიანი ჯერ 

სიტუაცია N 1-ში და შემდეგ - სიტუაცია N 2-ში, მიღებული მონაცემები უნდა 

შევადაროთ paired-samples t-test-ის გამოყენებით. ეს ტექნიკა გამოიყენება იმ 

შემთხვევაშიც, როდესაც შესადარებელი გაქვთ სუბიექტების წყვილები ( მაგალითად: 

როდესაც თითოეული ინდივიდი შედარებულია სხვა სპეციფიკური კრიტერიუმით, 

როგორიცაა ასაკი, სქესი..)  ერთი წყვილზე განხორციელებულია ინტერვენცია 1, 

ხოლო მეორე წყვილზე- ინტერვენცია 2. უნდა გაიზომოს უწყვეტად  ქულები და 

შემდეგ შედარდეს წყვილებში. paired-samples t-test-ის გამოყენება შეიძლება იმ 

შემთხვევაშიც, როდესაც ერთსა და იმავე ადამიანს ვაფასებთ ორ განსხვავებულ 

http://web.uccs.edulibecker/Psy590/escalc3.htm
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პირობაში. (მაგალითად, როდესაც ვუსვამთ ორ განსხვავებულ კითხვას და შემდეგ 

ვადარებთ პასუხს ამ კითხვებზე.) ვთხოვთ შეაფასოს მნიშვნელოვნების მიხედვით 

ცხოვრების ორი ასპექტი: ჯანმრთელობა და ფინანსური კეთილდღეობა. ორივე 

ასპექტი უნდა შეფასდეს თანაბარი საფეხურების მქონე სკალაზე, მნიშვნელოვნების  

ხარისხის მიხედვით.( მაგალითად: 1= არ არის მნიშვნელოვანი 10= მნიშვნელოვანია) 

მაგალითის დეტალები 

ამ ტექნიკის გამოყენების საილუსტრაციოდ გამოვიყენოთ მონაცემთა ფაილი 

experim3ED.sav. ეს ფაილი შექმნილია სხვადასხვა სტატისტიკური ტექნიკების 

გამოყენების საილუსტრაციოდ. ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში შედარებულია 

სტუდენტების შიშის ქულები ინტერვენციამდე და ინტერვენციის შემდეგ. მონაცემთა 

ფაილში მოცემული ცვლადი FOST1 არის სტატისტიკის ტესტის შიშის ქულა 

ინტერვენციამდე, ხოლო ცვლადი FOST2 არის სტატისტიკის ტესტის შიშის ქულა 

ინტერვენციის შემდეგ. თუ გსურთ  ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყოლა, გახსენით SPSS და 

experim3ED.sav-ს ფაილი. 

შეჯამება paired-samples t-test-სთვის 

კვლევითი კითხვა:  არის მნიშვნელოვანი სხვაობა სტატისტიკის ტესტის შიშის 

ქულების საშუალოსა და ჩარევის (რომელიც მიზნად ისახავდა გაეზარდა 

სტუდენტთა ნდობა საკუთარი თავისადმი, რომ წარმატებით ჩააბარებენ 

სტატისტიკას) შემდგომ სტატისტიკის ტესტის შიშის ქულების საშუალოს შორის? 

აქვს თუ არა გავლენა ინტერვენციას მონაწილეთა შიშის ქულებზე? 

რა გვჭირდება:  სუბიექტების ერთი ჯგუფი( ან წყვილების). თითოეული 

ინდივიდისგან ( ან წყვილისგან) უნდა მივიღოთ ქულების ორი ჯგუფი.  

ორი ცვლადი: 

 ერთი კატეგორიალური, დამოუკიდებელი ცვლადი (ამ შემთხვევაში ეს არის 

დრო;  გვაქვს ამ ცვლადის ორი განსხვავებული დონე: time 1  და time 2 )  
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 ერთი უწყვეტი, დამოკიდებული ცვლადი ( მაგალითად: სტატისტიკის ტესტის  

შიშის ქულა), გაზომილი ორ განსხვავებულ სიტუაციაში ან განსხვავებულ 

პირობაში. 

რა უნდა გაკეთდეს : paired-samples t-test გვაძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ, არის 

თუ არა  სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვაობა ჯგუფის საშუალო ქულებს შორის 

time 1-ს  და time 2-ს შემთხვევაში.   

არაპარამეტრული ალტერნატივა:  Wilcoxon Signed Rank Test (თავი მე-16). 

paired-samples t-test-ის გამოსათვლელი პროცედურა 

6. SPSS-ს მენიუს ზედა ნაწილში  აირჩიეთ  Analyze, შემდეგ Compare means და 

შემდეგ  paired-samples t-test. 

7. აირჩიეთ  და მონიშნეთ   ის ორი ცვლადი , რომელთა შედარებაც 

გაინტერესებთ. ( მაგალითად : FOST1 სტატისტიკის ტესტის შიში გაზომილი 

პირველ ჯერზე და FOST2 სტატისტიკის ტესტის შიში მეორე ჯერზე 

გაზომილი) გადაიტანეთ ორივე ცვლადი PAIRED Variable- ში. 

8. შემდეგ დააჭირეთ  Continue -ს და OK -ს. ( ან Paste  და გადავიტანოთ Syntax 

Editor -ში) 

ამ პროცედურის შემდეგ მივიღებთ მსგავსი ტიპის დაფას (Syntax ) 

T-TEST  

PAIRS=fost1 WITH fost2 (PAIRED) 

  /CRITERIA=CI (.95) 

  /MISSING=ANALYSIS 

 

ამ პროცედურის შემდეგ მივიღებთ მსგავსი ტიპის output-ს 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
fear of stats time1 40.17 30 5.160 .942 

fear of stats time2 37.50 30 5.151 .940 
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Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

fear of stats time1 - fear of 

stats time2 
2.67 2.708 .494 1.655 3.678 5.394 29 .000 

paired-samples t-test-ის  შედეგად მიღებული output-ის ინტერპრეტაცია 

პირველი ნაბიჯი : საერთო მნიშვნელობების განსაზღვრა 

უნდა ნახოთ  Paired Samples Test-ის output-ის  ბოლო გრაფა, სახელად  Sig. (2-tailed). 

თუ მისი მნიშვნელობა არის ნაკლები, ვიდრე .05 ( მაგალითად : .04, .01, .001 ) თქვენ 

შეგიძლიათ დაასკვნათ, რომ არის მნიშვნელოვანი განსხვავება ქულათა ორ ჯგუფს 

შორის. ამ მაგალითის მიხედვით აღნიშნული მნიშვნელობა არის .000, რაც ნაკლებია 

.05-ზე . შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ  სტატისტიკის ტესტის ქულების შიში 

მნიშვნელოვნად განსხვავებულია პირველ და მეორე ჯერზე.  

აღსანიშნავია, რომ t-ს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არის 5.39 და თავისუფლების 

ხარისხი კი - 29. ეს ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როდესაც 

წარმოადგენთ თქვენს შედეგებს. თქვენ შეგიძლიათ ასევე აღნიშნოთ:  საშუალო არის 

2.67 (განსხვავების მნიშვნელობა I  და  II სიტუაციაში);  რა არის ყველაზე მცირე და 

ყველაზე დიდი  მნიშვნელობა 95% ნდობის ინტერვალის დროს, ყველაზე მცირე არის 

1.66, ხოლო ყველაზე დიდი- 3.68. 

 მეორე ნაბიჯი : შეადარეთ საშუალოების მნიშვნელობა 

 საშუალოებს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვაობის გარკვევის შემდეგ  

უნდა ვნახოთ მონაცემთა რომელ ჯგუფში (Time 1 or Time 2) იყო უფრო მაღალი 

მაჩვენებლები. ამისათვის უნდა შევხედოთ output-ის პირველ ცხრილს, სადაც 

წარმოდგენილია ქულათა ორივე ჯგუფის საშუალოები. ჩვენი მაგალითის 

შემთხვევაში, საშუალო ქულა სტატისტიკის ტესტის შიშის ქულები პირველ ჯერზე 

არის 40.17, ხოლო მეორე ჯერზე არის 37.50. რაც იმას ნიშნავს , რომ  სტატისტიკის 

ტესტის შიში მნიშვნელოვნად შემცირდა ჩარევის შემდეგ. 
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გაფრთხილება:  გასათვალისწინებელია, რომ ქულათა შემცირება არ უნდა მივაწეროთ 

მხოლოდ ჩარევას. შესაძლოა, არსებობდეს მრავალი სხვა ფაქტორი, რომელთაც ვერ 

ვაკონტროლებთ ჩვენი კვლევის დიზაინის გათვალისწინებით, მაგრამ რომლებიც 

გავლენას ახდენენ კვლევის მონაცემებზე. საკონტროლო ჯგუფის არსებობა 

დაგვეხმარებოდა უფრო მეტად გაგვეთვალისწინებინა გარეშე ფაქტორების გავლენა. 

 ეფექტის ზომის გამოთვლა paired-samples t test-თვის 

მართალია, ზემოთ წარმოდგენილი შედეგები გვაძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ, 

რომ სხვაობა ქულათა ორი ჯგუფის საშუალოებს შორის მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ 

არ ვიცით, გავლენის რა ხარისხი აქვს ინტერვენციას. ამ ინფორმაციის მიღების ერთ-

ერთი გზაა სტატისტიკური ეფექტის ზომის დათვლა (ეს საკითხი უფრო ვრცლად 

შეგიძლიათ ნახოთ მეხუთე ნაწილში) .  

eta squared -ის მნიშვნელობა შეიძლება დავთვალოთ შემდეგი ფორმულით: 

 

ამ მნიშვნელობების ინტერპრეტაცია გაიდლაინის ( Cohen 1988, pp. 284-7) მიხედვით 

არის: 

.01 = მცირე ეფექტი 

.06 = საშუალო ეფექტი 

.14 = ძლიერი ეფექტი 

ჩვენს მაგალითში ეფექტის ზომა არის .5, რაც მაღალი მაჩვენებელია. შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ  ჩარევას აქვს ძალიან ძლიერი ეფექტი სტატისტიკის ტესტის შიშის 
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ქულებზე და სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვაობის დიდი პროცენტი სწორედ 

ინტერვენციით აიხსნება. 

შედეგების წარმოდგენა paired-samples t- test-სთვის 

 მნიშვნელოვანი კომპონენტები, რომელთა წარმოდგენაც აუცილებელია მონაცემთა 

ინტერპრეტაციის დროს არის: იმ ტესტის სახელი, რომელიც გამოვიყენეთ; ტესტის 

დანიშნულება; მიღებული მნიშვნელობა (ამ შემთხვევაში t-ს მნიშვნელობა); 

თავისუფლების ხარისხი(df); საშუალო ქულა და სტანდარტული დევიაცია ორივე 

ჯგუფისათვის. ჟურნალთა უმრავლესობა მოითხოვს ასევე eta squared -ის 

მნიშვნელობას. 

ანალიზის შედეგები შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგნაირად: 

paired-samples t-test გვაძლევს ინფორმაციას იმის შესახებ, არის თუ არა 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი სხვაობა ჯგუფის საშუალო ქულებს შორის 

ინტერვენციამდე და ინტერვენციის შემდეგ; იქონია თუ არა გავლენა სტუდენტების  

შიშის ქულაზე ჩარევამ. ქულათა პირველი ჯგუფის საშუალო ქულა (M= 40.17, SD= 

5.16)  სტატისტიკურად მნიშვნელოვნად განსხვადება ქულათა მეორე ჯგუფის 

საშუალო ქულისაგან (M= 37.5, SD= 5.15),1(29) = 5.39, p<. 0005 (two·tailed).  

საშუალო არის 2.67;  ხოლო 95% ნდობის ინტერვალის დროს, ყველაზე მცირე 

მნიშვნელობა არის 1.66, ხოლო ყველაზე დიდი- 3.68 . eta squared -ს (.5) აქვს მაღალი 

ეფექტის ზომა. 

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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araparametruli statistika 

statistikis wignebSi xSirad vxvdebiT ori gansxvavebuli tipis statistikur 

teqnikebs: parametruli da araparametruli statistikebi. parametruli momdinareobs 

sityvidan parametri anu populaciis maxasiaTebeli, Sesabamisad parametruli 

teqnikebi akeTeben daSvebebs im populaciis Sesaxeb, romlidanac SerCeva iqna 

aRebuli. es varaudebi exeba populaciis iseT maxasiaTeblebs, rogoricaa 

ganawilebis forma (normaluri ganawileba), saSualo da standartuli gadaxra. 

araparametruli teqnikebi ar gamoTqvams aseT varaudebs populaciis ganawilebis 

Sesaxeb, amitom maT xSirad ganawilebisgan Tavisufal testebs uwodeben. 

araparametrul statistikebs aqvs garkveuli naklovanebebi: isini, parametrul 

teqnikebTan SedarebiT xSirad naklebad mgrZnobiareni arian da SesaZloa ver 

moaxerxon jgufebs Soris arsebuli realuri sxvaobebis aRmoCena, amitomac 

TuYTqven gaqvT monacemTa Sesabamisi odenoba umjobesia parametruli teqnikebis 

gamoyeneba. 

araparametruli teqnikebi kargi arCevania im SemTxvevaSi, Tu Tqven gaqvT nominalur 

an rigis skalaze gazomili monacemebi, gaqvT mcire zomis SerCeva an Tqveni 

monacemebi ar Seesatyviseba parametruli teqnikebisTvis dadgenil daSvebebs. 

ZiriTadi araparametruli teqnikebi da maTi parametruli alternativebi 

araparametruli testebi parametruli alternativebi 

Chi-square test for goodness of fit none 

Chi-square test for Independence none 

Kappa Measure of agreement none 

Mann-Whitney U Test Independent-samples t- test 

Wilcoxon Signed Rank Test Paired-samples t-test 

Kruskal-Wallis Test One-way between-groups ANOVA 

Friedman Test One-way repeated-measures ANOVA 

arsebobs ramdenime zogadi daSveba araparametruli testebisTvis, romlebic unda 

gaviTvaliswinoT: 

 SemTxveviTi SerCeva 

 damoukidebeli dakvirveba, rac gulisxmobs, rom TiToeuli individis 

testireba unda moxdes mxolod erTxel da isini ar unda moxvdnen erTze met 

kategoriaSi an jgufSi, gamonaklisia ganmeorebiTi gazomvis teqnikebi, 

romlebSic erTsa da imave subieqtebs utareben or gansxvavebul tests an or 

gansxvavebul situaciaSi. 

Chi-square 

arsebobs Σ χ² - testis ori gansxvavebuli tipi: 



2 
 

1.Tanxmobis χ², romelic adarebs im SemTxvevebis sixSires, romlebic xvdebian 

sxvadasxva kategoriebSi mxolod erTi cvladis mixedviT, mosalodnel sixSireebs. 

2.damoukideblobis χ² gamoiyeneba imis dasadgenad, arsebobs Tu ara kavSiri or 

kategorialur cvlads Soris. is adarebs erTi cvladis mixedviT miRebul 

sixSireebs sxvadasxva kategoriebSi, meore cvladis mixedviT igive kategoriebSi 

miRebul sixSireebs, mag: aris Tu ara mweveli da aramweveli subieqtebis raodenoba 

toli qalebsa da mamakacebSi? 

Tanxmobis χ² 

es testi, romelsac erTi SerCevis xi-kvadratsac uwodeben, xSirad gamoiyeneba 

SerCevidan miRebuli monacemebis proporciuli ganawilebis Sesadareblad 

mosalodnel proporciebTan an populaciidan ukve miRebul qulebTan Sesadareblad. 

amisaTvis, saWiroa erTi kategorialuri cvladi da qulaTa ganawilebis 

mosalodneli proporcia, romlis mimarTac unda SevamowmoT ramdenad eTanxmeba 

qulaTa dakvirvebuli sixSireebi mosalodnels. 

 sakvlevi kiTxvis magaliTi: SevamowmoT, aris Tu ara Cvens SerCevaSi mwevelebis 

procentuli ganawileba arsebul literaturaSi an adre Catarebul 

internacionalur kvlevaSi miRebuli proporciebis ekvivalenturi (20%). 

Cven gvWirdeba  : 

 erTi kategorialuri cvladi ori an meti doniT: mweveli (diax/ara) 

 mosalodneli proporcia (20% mweveli; 80% aramweveli). (Survey3ED) 

procedurebi spss-Si Tanxmobis χ²-is gamosaTvlelad 

1. Analyze→Nonparametric Tests→ Legacy Dialogs→ Chi-square. 

2. kategorialuri cvladi mweveli CasviT Test Variable List box. 

3. Expected Values→Values box am yuTSi Tqven unda CaweroT mosalodneli 

proporciebi, pirveli cvladisTvis _mweveli es aris - .2, daaWireT add, 

CawereT aramwevelebis mosalodneli proporcia - .8 meore yuTSi da 

daaWireT add. Tu orze meti proporcia gaqvT CawereT imdeni, ramdenic 

saWiroa. 

4. daaWireT Continue-s  da  Ok. 

Chi-Square Test 

smoker 

 
Observed 

N 

Expected 

N Residual 

YES 85 87.2 -2.2 

NO 351 348.8 2.2 

Total 436   

Test Statistics 
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 smoker 

Chi-square .069a 

df 1 

Asymp. 

Sig. 

.792 

a. 0 cells (.0%) have expected 

frequencies less than 5. The minimum 

expected cell frequency is 87.2. 

 

Tanxmobis χ²-is Sedegebis interpretacia 

pirvel cxrilSi mocemuli dakvirvebuli sixSireebis mixedviT 436 subieqtidan 

mweveli aRmoCnda 19.5% anu 85, xolo Cvens mier gansazRvruli mosalodneli sixSire 

iyo 20%. Test Statistics cxrilSi mocemulia χ²-is mniSvneloba, romelic Cvens 

SemTxvevaSi aris .069,       α=.792  mniSvnelovnebis doneze, rac niSnavs, rom sxvaoba 

dakvirvebul da mosalodnel sixSireebs Soris mcire da statistikurad 

umniSvneloa. 

Sedegebis prezentacia:  

Tanxmobis χ² testi aCvenebs, rom ar aris mniSvnelovani gansxvaveba mocemul 

SerCevaSi mwevelTa sixSiresa (19.5%) da mosalodnel sixSires (20%) Soris, χ² (1, 

n=436)=.07, p<.79. 

 

damoukideblobis χ² (Survey3ED)  

es testi ikvlevs kavSirs or kategorialur cvlads Soris, romleTagan TiToeuls 

SeiZleba hqondes ori an meti done. damoukideblobis χ² adarebs TiToeul 

kategoriaSi dakvirvebul sixSireebs an proporciebs,  im sixSireebTan, romlebic 

iqneba mosalodneli Tu gasazom kategorialur cvladebs Soris kavSiri ar 

arsebobs. es testi dafuZnebulia krostabulaciur cxrilze, romelSic SemTxvevebi 

xvdeba sxvadasxva kategoriaSi.  

      sakvlevi kiTxvis magaliTi: mweveli mamakacebis procentuli ganawileba aris 

Tu   ara igive, rac mweveli qalebis?  

      Cven gvWirdeba: ori kategorialuri cvladi ori an meti doniT: 

  sqesi (qali/mamakaci) 

 mweveli (diax/ara) 

damatebiTi daSvebebi: mosalodneli sixSire TiToeul ujraSi unda iyos 5 an 

meti, Tu Tqven iyenebT 1X2-ze an 2X2-ze cxrils, maSin mosalodneli sixSire 

TiToeul ujraSi sul mcire 10 unda iyos. Tu Tqven iyenebT 2X2-ze cxrils, 

romelic arRvevs am daSvebas unda gamoiyenoT fiSeris namdvilad zusti 

mosalodnelobis testi. 
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procedurebi spss-Si damoukideblobis χ²-is gamosaTvlelad 

1. Analyze→Descriptive Statistics→Crosstabs. 

2. erT-erTi cvladi, mag sqesi CasviT rigis yuTSi Row,   meore_ mweveli CasviT 

svetebSi Column. 

3. Statistics→ moniSneT Chi-square da Phi and Cramer’s V. Continue. 

4. daaWireT Cells Rilaks, Counts yuTSi moniSneT Observed. Percentage seqciaSi 

moniSneT Row, Column da Total. 

5. daaWireT Continue-s  da  Ok. 

  damoukideblobis  χ²-is Sedegebis interpretacia 

daSvebebi 

pirvel rigSi unda SeamowmoT xom ar gaqvT darRveuli xi-kvadratis 

gamoyenebasTan dakavSirebuli daSvebebi, erT-erTi maTgani Seexeba imas, rom 

minimaluri mosalodneli sixSire TiToeul ujraSi unda iyos 5 an meti. es 

informacia mocemulia Chi-square Tests cxrilis qvemoT miniSnebaSi, romlelic 

Cvens SemTxvevaSi aris 0% anu arcerT ujraSi ar aris mosalodneli sixSire 

5-ze dabali. 

sex * smoker Crosstabulation 

 

smoker 

Total YES NO 

sex MALES Count 33 151 184 

% within sex 17.9% 82.1% 100.0% 

% within smoker 38.8% 43.0% 42.2% 

% of Total 7.6% 34.6% 42.2% 

FEMALES Count 52 200 252 

% within sex 20.6% 79.4% 100.0% 

% within smoker 61.2% 57.0% 57.8% 

% of Total 11.9% 45.9% 57.8% 

Total Count 85 351 436 

% within sex 19.5% 80.5% 100.0% 

% within smoker 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 19.5% 80.5% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square .494a 1 .482   

Continuity Correctionb .337 1 .562   

Likelihood Ratio .497 1 .481   

Fisher's Exact Test    .541 .282 

Linear-by-Linear 

Association 

.493 1 .483 
  

N of Valid Cases 436     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.87. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Symmetric Measures 

 
Value 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi -.034 .482 

Cramer's V .034 .482 

N of Valid Cases 436  

 

Chi-square Tests 

mTavari Sedegi, romelic Cven gvainteresebs aris pirsonis xi-kvadrati, romelic 

mocemulia Chi-square Tests cxrilSi, 2X2-ze cxrilis gamoyenebis SemTxvevaSi unda 

gaviTvaliswinoT Continuity Correction, romelic axdens pirsonis xi-kvadratis 

gadaWarbebuli mniSvnelobis kompensirebas. Cvens SemTxvevaSi es koregirebuli 

Sefaseba aris .337, α=.56 mniSvnelovnebis doneze, rac metyvelebs statistikurad 

umniSvnelo sxavaobaze, anu mweveli mamakacebis sixSire mniSvnelovnad ar 

gansxvavdeba mweveli qalebis sixSirisgan, sqessa da mowevas Soris asociacia ar 

arsebobs. 
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krostabulacia 

imisaTvis, rom gavigoT rogoria mwevelebis procentuli ganawileba TiToeul 

sqesSi, Cven unda CavixedoT striqonebiani da svetebiani niSnebis SeuRlebis 

cxrilSi, am SemTxvevaSi SEX*SMOKE Crosstabulation cxrilSi. imisaTvis, rom gavigoT 

mamakacebis ramdeni procentia mweveli, cxrilis pirvel striqonSi, romelic 

mamakacebs exeba, % within sex  gaswvriv vnaxoT Sesabamisi procenti, xolo mweveli 

qalebis procentuli raodenoba igive cxrilis meore striqonSi aris mocemuli % 

within sex  gaswvriv. mTlianSerCevaSi mwevelebis procentuli ganawileba cxrilis 

mesame striqonSi % of Total gaswvriv aris mocemuli. 

efeqtis zoma 

efeqtis zomis dasadgeni sxvadasxva procedura arsebobs, Tumca 2X2-ze cxrilis 

dros yvelaze xSirad gamoiyeneba phi coefficient, romelic aris korelaciis 

koeficienti da varirebs 0-dan 1-mde, maRali qula miuTiTebs Zlier kavSirze or 

cvlads Soris. phi coefficient Cvens SemTxvevaSi aris _.034, rac Zalian mcire efeqts 

gulisxmobs kohenis mier dadgenili kriteriumis mixedviT: .10- Zalian mcire efeqti, 

.30 saSualo da .50 Zlieri efeqti. 2X2-ze ufro didi cxrilebisTvis efeqtis zomis 

dasadgenad gamoiyeneba Cramer’s V, romelic mxedvelobaSi iRebs Tavisuflebis 

xarisxs. 

SeTanxmebulobis sazomi kapa 

   kappa xSirad gamoiyeneba samedicino literaturaSi or           diagnostikoss 

Soris SefasebaTa SeTanxmebulobis sazomad an or gansxvavebul diagnostikur 

tests Soris SeTanxmebulobis dasadgenad. 

    sakvlevi kiTxvis magaliTi: ramdenad konsistenturia edinburgis postnataluri 

depresiis skalisa (EPDS) da depresiis, SfoTvisa da stresis skalis (DASS-DEP) 

diagnostikuri klasifikaciebi? 

Cven gvWirdeba: ori kategorialuri cvladi Tanabari raodenobis kategoriebiT, 

subieqtebis klasificireba unda moxdes or kategoriaSi 0=aradepresirebuli, 

1=depresiis mqone orive diagnostikuri testis an Semfaseblis mier. 

 daSvebebi: Semfasebeli #1 da Semfasebeli #2 subieqtebis klasificirebisTvis unda 

iyenebdes Tanabar kategoriebs. 

parametruli alternativa ar aqvs. 

 procedurebi spss-Si kapas gamosaTvlelad 

1. Analyze→Descriptive Statistics→Crosstabs. 

2.  airCieT erT-erTi cvladi striqonis monacemad da CasviT yuTSi                                    

Row, Sesabamisad meore cvladi iqneba svetebis da CasviT is yuTSi Column. 

3.  daaWireT Statistics→ moniSneT Kappa  da Continue. 

 4.daaWireT Cells Rilaks, Counts yuTSi moniSneT Observed. Percentage seqciaSi moniSneT 

Row, Column da Total. 

  5. daaWireT Continue-s  da  Ok. 
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DASS depress gps * EPDS gps Crosstabulation 

 

EPDS gps 

Total 

not 

depressed 

likely 

depressed 

DASS depress 

gps 

not depressed Count 225 34 259 

% within DASS 

depress gps 

86.9% 13.1% 100.0% 

% within EPDS gps 94.1% 42.5% 81.2% 

% of Total 70.5% 10.7% 81.2% 

mild to severe 

depression 

Count 14 46 60 

% within DASS 

depress gps 

23.3% 76.7% 100.0% 

% within EPDS gps 5.9% 57.5% 18.8% 

% of Total 4.4% 14.4% 18.8% 

Total Count 239 80 319 

% within DASS 

depress gps 

74.9% 25.1% 100.0% 

% within EPDS gps 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 74.9% 25.1% 100.0% 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Measure of Agreement Kappa .563 .055 10.231 .000 

N of Valid Cases 319    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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kapas Sedegebis interpretacia 

ZiriTadi informacia, romelic Cven gvainteresebs mocemulia cxrilSi Symmetric 

Measures, sadac Cans, rom Cvens SemTxvevaSi kappa=.56 da α=.0005. pitis klasifikaciis 

mixedviT kappa=.5 niSnavs saSualo SeTanxmebulobas, .7 karg SeTanxmebulobas da .8 

Zalian karg SeTanxmebulobis xarisxs. Cvens SemTxvevaSi SeTanxmebuloba edinburgis 

postnataluri depresiis skalisa da depresiis, SfoTvisa da stresis skalis 

diagnostikur Sefasebebs Soris iyo kargi. 

sensitiuroba da specifiuroba 

krostabulaciur cxrilSi mocemuli sixSireebisa da procentebis gamoyenebiT 

SegviZlia sensitiurobisa da specifiurobis gamoTvla, romlis mizania daadginos 

ramdenad zustad axerxebs  diagnostikuri testi daavadebis arsebobis an 

ararsebobis dadgenas. sensitiuroba asaxavs daavadebis arsebobis im SemTxvevaTa 

proporcias, romelTa diagnostirebac sworad moxda, xolo specifiuroba asaxavs 

daavadebis ararsebobis im SemTxvevebis proporcias, romelTa diagnostirebac  

sworad moxda. Cvens magaliTSi SegviZlia SevamowmoT DASS-DEP testis 

konsistenturoba EPDS testTan. 

DASS-DEP testis  sensitiurobis gamoTvla amgvarad SeiZleba: cxrilis meore 

svetis bolos Cven vxedavT, rom EPDS testis mier depresiulad klasificirebul 

iqna kvlevaSi monawile 80 subieqti, aqedan DASS-DEP -is mier depresiulad miCneul 

iqna mxolod 46, 46/80=57.5 es qula warmoadgens  DASS-DEP testis sensitiurobis 

Sefasebas. specifiurobis gamosaTvlelad vakeTrebT igives: pirveli svetis boloSi 

Cans, rom EPDS-mier aradepresiulad klasificirebuli 239 subieqtidan 

aradepresirebulad miCneul iqna 225 DASS-DEP-mier 225/239=94.1 rac gulisxmobs 

SeTanxmebulobis maRal xarisxs aradepresirebuli subieqtebis sworad 

diagnostirebaSi, xolo depresiis mqone subieqtebis SemTxvevaSi ori diagnostikuri 

testi naklebad eTanxmeba erTmaneTs sensitiuroba=57.5.  

MANN-WHITNEY U TEST 

es teqnika gamoiyeneba or damoukidebel jgufs Soris sxvaobis sakvlevad  

kontinualur sazomze miRebuli Sefasebebis mixedviT, mag: gansxvavdebian Tu ara 

qalebi da mamakacebi TviT-Sefasebis mixedviT? es teqnika warmoadgens 

damoukidebeli SerCevis t testis araparametrul alternativas. or jgufs Soris 

saSualoebis Sedarebis nacvlad es statistika adarebs medianur Sefasebebs, mas 

kontinualuri cvladis qulebi gadayavs rangebSi da afasebs ramdenad 

mniSvnelovnad gansxvavdeba es ori jgufi rangebis mixedviT. radganac qulebi 

rangebad konvertirdeba am qulebis realur ganawilebas didi mniSvneloba ar aqvs. 

MANN-WHITNEY U TEST- Tvis sakvlevi kiTxvis magaliTi: gansxvavdebian Tu ara qalebi 

da mamakacebi TviT-Sefasebis donis mixedviT? (Survey3ED) 

Cven gvWirdeba 2 cvladi:  

 erTi kategorialuri cvladi ori kategoriiT (sqesi) 

 erTi kontinualuri cvladi (TviT-Sefasebis qula) 

parametruli alternativa _ damoukidebeli SerCevis T testi 
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procedurebi spss-Si MANN-WHITNEY U TEST- Tvis 

1. Analyze→Nonparametric Tests→ Legacy Dialogs→ 2 Independent Samples 

2. Continuous (damokidebuli cvladi Total Self-Esteem) )→Test Variable List 

3. kategorialuri cvladi→Grouping Variable Box 

4. daaWireT Define Groups Rilaks, 1 jgufis grafaSi CawereT 1, xolo 2 jgufis 

grafaSi 2, es aRniSnavs Cvens mier miniWebul kodebs am jgufebisTvis. 

daaWireT  Continue-s 

darwmundiT, rom Test Type seqciaSi  Mann-Whitney U aris moniSnuli; daaWireT 

Options Rilaks da airCieT Descriptives; daaWireT Continue-s  da  Ok 

Mann-Whitney U-Test Servey 3Ed 

 

Ranks 

 sex N Mean Rank Sum of Ranks 

Total Self esteem MALES 184 227.14 41794.00 

FEMALES 252 212.19 53472.00 

Total 436   

 

Test Statisticsa 

 Total Self esteem 

Mann-Whitney U 21594.000 

Wilcoxon W 53472.000 

Z -1.227 

Asymp. Sig. (2-tailed) .220 

a. Grouping Variable: sex 

Report 

Median 

sex Total Self esteem 

MALES 35.00 

FEMALES 34.50 
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Test Statisticsa 

 Total Self esteem 

Mann-Whitney U 21594.000 

Wilcoxon W 53472.000 

Z -1.227 

Asymp. Sig. (2-tailed) .220 

Total 35.00 

 

Sedegebis interpretacia  

pirvel rigSi unda SevxedoT z qulas da misi mniSvnelovnebis dones, romelic 

mocemulia asymp. Sig(2-tailed) saxiT. Tu Tqveni SerCevis  zoma 30-ze metia, spss 

gvTavazobs z-s koregirebul variants. Cvens magaliTSi z= _1.23, xolo 

mniSvnelovnobis done p=.22, rac niSnavs statistikurad umniSvnelo sxvaobas anu 

qalebi da mamakacebi mniSvnelovnad ar gansxvavdebian erTmaneTisgan TviT-Sefasebis 

donis mixedviT. Tu Tqven aRmoaCenT statistikurad mniSvnelovan sxvaobas or jgufs 

Soris dagWirdebaT am sxvaobis mimarTulebis gansazRvra (romeli jgufia maRali). 

amisTvis unda naxoT ranks cxrilSi mean rank. Tumca Sedegebis warmosadgenad 

umjobesia gamoTvaloT medianuri qulebi orive jgufisTvis, amisTvis ki kidev erTi 

procedura aris saWiro. 

TiToeuli jgufisTvis medianuri qulebis gamoTvlis procedura 

1. Analyze→Compare means→Means; 

2. kontinualuri cvladi (TviT-Sefaseba) gadaitaneT dependent List box-Si, xolo 

kategorialuri cvladi(sqesi) Independent List box-Si; 

3. daaWireT Options Rilaks, Statistics YseqciaSi daaWireT Median da gadaitaneT Cell 

Statistics box-Si. daaWireT Mean da Standard Deviation da amoiReT Cell Statistics box-dan. 

4. daaWireT Continue da Ok. 

efeqtis zoma 

spss ar gvTavazobs efeqtis zomis statistikas, magram Cven SegviZlia r-is 

miaxloebiTi mniSvnelobis gamoTvla z-is Sesabamis formulaSi CasmiT: r=z/N-is 

kvadratuli fesvi, sadac N aris cdispirTa raodenoba. Cvens SemTxvevaSi r=.06 aris 

Zalian mcire efeqtis zoma kohenis kriteriumis mixedviT. 

Sedegebis warmodgena: MANN-WHITNEY U TEST-Si ar gamovlinda mniSvnelovani 

sxvaoba qalebsa (Md=34.5, n=252)da mamakacebs (Md=35, n=184)  Soris TviT-Sefasebis 

mixedviT, U=21594, z=-1.23, p=.22, r=.06. 
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Wilcoxon signed rank test 

uilkoqsonis niSniani rangebis testi gamoiyeneba ganmeorebiTi gazom vis 

dizainisTvis, roca Cven gvyavs ori gansxvavebuli testiT an gansxvavebul 

situaciaSi nakvlevi subieqtebis erTi da igive jgufi . es statistika aris 

araparametruli alternativa ganmeorebiT gazomvis t testisTvis, Tumca 

saSualoebis Sedarebis nacvlad Wilcoxon qulebs gardaqmnis rangebad da erTmaneTs 

adarebs dro 1 da dro 2 Sefasebebs. uilkoqsonis niSniani rangebis testi aseve 

SeiZleba gamoviyenoT garkveuli kriteriumis mixedviT dawyvilebuli subieqtebis 

dizainisTvis. am testis gamoyenebis ilustrirebisTvis SevadaroT studentebSi 

statistikisadmi SiSis testis qulebi SiSis dasaZlevad SemuSavebul intervenciamde 

da  mis Semdeg. 

Wilcoxon signed rank test-Tvis sakvlevi kiTxvis magaliTi: aris Tu ara cvlileba 

statistikisadmi SiSis testis qulebSi intervenciamde da mis Semdeg? 

Cven gvWirdeba: subieqtTa erTi da igive jgufis Sefasebebi igive kontinualur 

skalaze an igive kriteriumis mixedviT or gansxvavebul SemTxvevaSi anu Cven 

gvWirdeba dro 1-ze an situacia 1-Si da dro 2-ze an situacia 2-Si miRebuli 

Sefasebebi. 

parametruli alternativa _ dawyvilebuli subieqtebis T testi. 

procedurebi spss-Si Wilcoxon signed rank test-Tvis  

1.    Analyze→Nonparametric Tests→ Legacy Dialogs→2 Related Samples. (Exp.3ED) 

2. Time1 da Time2 cvladebi gadaitaneT Test Pairs List boqsSi 

3. darwmundiT, rom Test Type seqciaSi Wilcoxon aris moniSnuli da daaWireT Ok; 

4. daaWireT Options Rilaks da moniSneT Quartiles; 

5. daaWireT Continue-s da Ok. 

Descriptive Statistics 

 

N 

Percentiles 

25th 50th (Median) 75th 

fear of stats time1 30 37.00 40.00 44.00 

fear of stats time2 30 34.50 38.00 40.00 

Test Statisticsb 

 fear of stats time2 - fear of stats time1 

Z -4.180a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 



12 
 

Descriptive Statistics 

 

N 

Percentiles 

25th 50th (Median) 75th 

fear of stats time1 30 37.00 40.00 44.00 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

   Sedegebis interpretacia Wilcoxon signed rank test- Tvis  

        ori raRac, rac gvainteresebs auTfuTSi aris z qula da misi                                                             

mniSvnelovnebis done, romelic unda iyos .05ze dabali, raTa sxvaoba CaiTavlos 

statistikurad mniSvnelovnad. Cvens SemTxvevaSi syg=.000 amitom  unda davaskvnaT, 

rom or Sefasebas Soris aris statistikurad mniSvnelovani sxvaoba. 

efeqtis zoma 

efeqtis zoma gviCvenebs or cvlads Soris korelaciis xarisxs, Sesabamisad maRali 

qula gulisxmobs Zlier kavSirs. am statistikis gamoTvlis procedura igivea, rac 

MANN-WHITNEY U TEST-Tvis da Cvens SemTxvevaSi aris .54, rac Zlier efeqtze 

miuTiTebs. 

Sedegebis warmodgena: Wilcoxon signed rank test-ma gamoavlina statistikurad 

mniSvnelovani Semcireba statistikisadmi SiSis SefasebaSi trening-programis Semdeg 

z=-4.18, p<.001, r=.54. 

 

Kruskal-Wallis test 

kruskal-valis testi aris araparametruli alternativa one-way analyze of variance-Tvis  

da saSualebas gvaZlevs SevadaroT 3 an meti jgufi garkveuli kontinualuri 

cvladis mixedviT. amdenad kruskal-valis testi hgavs Mann-Whitney U tests, im 

gansxvavebiT, rom saSualeba gvaqvs SevadaroT erTze meti cvladi da am 

SemTxvevaSic qulebis gardaqmna xdeba rangebSi da erTmaneTs adareben TiToeuli 

jgufis saSualo rangs. es aris jgufebs Soris analizis teqnika amdenad 

gansxvavebuli subieqtebi unda moxvdnen TiToeuli gansxvavebuli jgufidan erT-

erTSi. 

sakvlevi kiTxvis magaliTi: aris Tu ara gansxvaveba sam asakobriv jgufs Soris 

optimizmis donis mixedviT? 

Cven gvWirdeba: ori cvladi 

 erTi kategorialuri damoukidebeli cvladi 3 an meti qvejgufiT (asakobrivi 

jgufebi); 

 erTi kontinualuri, damokidebuli cvladi (optimizmis done) 
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   parametruli alternativa _ one-way analyze of variance 

   procedurebi spss-Si Kruskal-Wallis test-Tvis 

1. Analyze→Nonparametric Tests→ K Independent Samples; 

2. gadaitaneT kontinualuri damokidebuli cvladi (optimizmis done) →Test 

Variable List yuTSi, xolo kategorialuri, damoukidebeli cvladi (asaki) 

→Grouping Variable Box-Si; 

3. daaWireT Define range Rilaks, pirveli asakobrivi jgufisTvis aRniSneT misi 

kodi (mag: 1) minimum box-Si xolo maRali asakobrivi jgifisTvis CawereT misi 

kodi (mag:3) maximum box-Si, daaWireT continue; 

4. darwmundiT, rom Test Type seqciaSi Kruskal-Wallis H aris moniSnuli;  

5. daaWireT Continue-s da Ok. 

Sedegebis interpretacia 

ZiriTadi informacia, rac Cven gvWirdeba auTfuTidan aris X², Tavisuflebis 

xarisxi df da Sesabamisi mniSvnelovnobis done (asymp. Sig. 2-tailed). Tu 

mniSvnelovnobis done .05ze dabalia es niSnavs, rom sam asakobriv jgufs Soris 

sxvaoba optimizmis donis mixedviT statistikurad mniSvnelovania, rac Cvens 

magaliTSi dadasturda. Cven aseve SegviZlia gadavxedoT saSualo rangebs 

TiToeuli asakobrivi jgufisTvis, romelic pirvel cxrilSi aris mocemuli da 

vnaxoT romeli asakobrivi jgufi gamoirCeva maRali saSualo rangiT 

kontinualuri cvladis mixedviT( optimizmis done). cxrilSi vnaxavT, rom Cvens 

SemTxvevaSi 45ze maRali asakis subieqtebSi optimizmis done ufro maRalia 

dabal asakobriv jgufTan SedarebiT. 

Post-hoc testebi da efeqtis zoma 

  miuxedavad imisa, rom Cven miviReT mniSvnelovani sxvaobebi jgufebs     Soris 

Kruskal-Wallis test-Si SesaZloa Cven ar vicodeT romeli jgufebi    gansxvavdebian 

erTmaneTisgan statistikurad mniSvnelovnad, amisTvis Cven dagvWirdeba MANN-

WHITNEY U TEST-is gamoyeneba TiToeuli asakobrivi jgufTa wyvilebis Sesadareblad 

(yvelaze dabal da maRal asakobriv jgufebs Soris). am procedurisTvis aseve 

dagvWirdeba mniSvnelovnobis donis koreqcia bonferonis mixedviT, rac gulisxmobs 

alfas imdenad gayofas ramdeni wyviluri Sedarebac gavakeTeT jgufebs Soris, Cvens 

SemTxvevaSi .05/3=.017. yvela jfufis erTmaneTTan Sedarebis nacvlad SegviZlia 

mxolod is jgufebi SevadaroT, romelTa saSualo rangebi Zlier gansxvavdeba 

erTmaneTisgan da amdenad alfas mniSvnelobac realur doneze darCeba. rac Seexeba 

efeqtis zomis gamoTvlas amisTvis igive procedura unda gamoviyenoT, rac MANN-

WHITNEY TEST-Si iyo mocemuli. 
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Sedegebis warmodgena: Kruskal-Wallis test-ma aCvena statistikurad mniSvnelovani sxvaoba 

optimizmis donis mixedviT sam asakobriv jgufs Soris (jg1, n=147: 18-29weli; jg2, 

n=153: 30-44weli, jg3, n=135: 45+), X²(2 n=435)=8.57, p=.014. 

Friedman Test 

fridmanis testi aris araparametruli alternativa one-way repeated measures analysis 

of variance testisTvis da gamoiyeneba im SemTxvevaSi, roca Cven viRebT subieqtTa 

erTsa da imave SerCevas da vzomavT sam an met gansxvavebul situaciasa Tu meTodiT.  

sakvlevi kiTxvis magaliTi: aris Tu ara cvlileba statistikisadmi SiSis 

SefasebebSi sam gansxvavebul drois periodSi( pre-intervencia, post-intervencia da 

ramdenime Tvis Semdeg) 

Cven gvWirdeba:subieqtTa erTi SerCeva, gazomili sxvadasxva drois SualedSi an sxva 

situaciebSi. 

parametruli alternativa _ one-way repeated measures analysis of variance 

procedurebi spss-Si Friedman Test-Tvis 

1. Analyze→Nonparametric Tests→K Related Samples; 

2. daaklikeT cvladebze, romlebic sami ganmeorebuli gazomvis Sedegebs 

warmogvidgenen. 

3. darwmundiT, rom Test Type seqciaSi Friedman aris moniSnuli;  

4. daaWireT Statistics Rilaks da miniSneT Quartiles; 

5. daaWireT Continue-s da Ok. 

Sedegebis interpretacia 

Cveni kvlevis Sedegebma aCvena, rom arsebobs statistikurad mniSvnelovani sxvaoba 

statistikisadmi SiSis SefasebebSi sxvadasxva drois periodSi, rasac adasturebs  

alfas mniSvneloba=.0005. saSualo rangebis Sedareba gviCvenebs, rom SiSi 

mniSvnelovnad mcirdeba drois gasvlis Semdeg. 

Post-hoc testebi da efeqtis zoma 

statistikurad mniSvnelovani sxvaobis dadgenis mere Semdegi nabiji unda iyos Post-

hoc testebis gamoyeneba raTa davadginoT calkeul jgufebs Soris sxvaobebi. am 

SemTxvevaSi Post-hoc testing moicavs Wilcoxon signed rank test-is  da bonferonis 

Sesworebuli alfas gamoyenebas. Tumca umjobesi iqneba, Tu SevadarebT pirvel dros 

meoresTan da amis Semdeg meores mesamesTan, es moicavs Sedarebis or proceduras, 

Sesabamisad mniSvnelovnobis done alfa  mxolod orjer gaiyofa. efeqtis zoma unda 

gamovTvaloT TiToeuli jgufis Sedarebisas Wilcoxon signed rank test-is gamoyenebiT. 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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მრავლობითი რეგრესია 

 

მრავლობითი რეგრესია არის არა ერთი ტექნიკა, არამედ ჯგუფი ტექნიკებისა, რომელთა 

საშუალებითაც შესაძლებელია ვიკვლიოთ კავშირი ერთ დამოკიდებულ კონტინუალურ (უწყვეტ) 

ცვლადსა და რამდენიმე დამოუკიდებელ ცვლადს/პრედიქტორს შორის (ჩვეულებრივ, 

დამოუკიდებელი ცვლადიც არის კონტინუალური/უწყვეტი). მრავლობითი რეგრესია ეფუძნება 

კორელაციის პრინციპს, თუმცა ის ცვლადებს შორის უფრო რთული და ზუსტი კავშირების დადგენის 

შესაძლებლობას გვაძლევს. მრავლობითი რეგრესიის გამოყენება უფრო მოსახერხებელია ისეთ 

შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად, რომლებიც ყოველდღიური ცხოვრების რთული ასპექტების 

გასაზომადაა ფორმულირებული და არა ლაბორატორიული კვლევის ნიადაგზე წამოჭრილ 

შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად.  თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ უბრალოდ გადაისვრით 

ცვლადებს მრავლობითი რეგრესიის შესაბამის ოპერაციებში და ჯადოსნური გზებით მიიღებთ 

პასუხებს შეკითხვებზე. თქვენ უნდა გქონდეთ საკმარისი თეორიული და კონცეპტუალური ცოდნა 

/წინაპირობა საიმისოდ, რომ კონკრეტულ ცვლადებს შორის კავშირის არსებობა ივარაუდოთ.  ნუ 

გამოიყენებთ მრავლობით რეგრესიას, როგორც სათევზაო ექსპედიციას !.  

მრავლობითი რეგრესიის საფუძველზე შესაძლებელია გამოიკვლიოთ, თუ რამდენად შეუძლია 

ცვლადების გარკვეულ ჯგუფს იწინასწარმეტყველოს კონკრეტული შედეგის არსებობა.  მაგალითად, 

თქვენ შეიძლება გაინტერესებთ, რამდენად კარგად პროგნოზირებენ ინტელექტის ტესტის 

სუბსკალები კონკრეტული უნარის გამოვლენას.  მრავლობითი რეგრესია, ასევე,  უზრუნველგყოფთ 

ინფორმაციით, თუ რა წვლილი შეაქვს სხვა დამატებით ცვლადებს (მაგალითად , მოტივაციას), 

პრედიქტული უნარის გამოვლენაში. აქედან გამომდინარე, ის დამატებითი ცვლადის სტატისტიკური 

გაკონტროლების შესაძლებლობასაც გაძლევთ.   

მრავლობითი რეგრესია შეიძლება გამოიყენოთ შემდეგი სახის საკვლევ შეკითხვებზე პასუხის 

პოვნისათვის: 

 რამდენად კარგად პროგნოზირებს ცვლადების გარკვეული ჯგუფი კონკრეტულ შედეგს 

 ცვლადების ჯგუფიდან კონკრეტულად რომელი ცვლადია ყველაზე კარგი პრედიქტორი 

 რამდენად კარგად მუშაობს კონკრეტული პრედიქტორი შედეგზე მაშინ, როდესაც  სხვა 

ცვლადების გავლენა გაკონტროლებულია (მაგალითად, სოციალური სასურველობა).  

 

მრავლობითი რეგრესიის ძირითადი ტიპები 

არსებობს მრავლობითი რეგრესიის რამდენიმე ტიპი, რომლებიც გამოიყენება იმის მიხედვით, თუ 

როგორია საკვლევი მიზანი. მრავლობითი რეგრესიის სამი ძირითადი ტიპია: 

 სტანდარტული ანუ სიმულტანური 

 იერარქიული ანუ თანმიმდევრობითი 

 ნაბიჯ-ნაბიჯ (stepwise) 

სხვადასხვა ლიტერატურაში  რეგრესიის აღნიშნული სამი ტიპი სხვადასხვა ტერმინებით არის 

მოხსენიებული და ნუ დაიბნევით! 
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სტანდარტული მრავლობითი რეგრესია 

ამ შემთხვევაში ყველა დამოუკიდებელი ცვლადი/პრედიქტორი შეგვყავს რეგრესიის განტოლებაში 

სიმულტანურად/ერთდროულად.  თითოეული დამოუკიდებელი ცვლადი შეფასებულია მისი 

პრედიქტული ღირებულების მიხედვით.  ეს არის ყველაზე მეტად გავრცელებული მრავლობითი 

რეგრესიის ტიპი.  თქვენ  შეგიძლიათ ამ მიდგომის გამოყენება, თუ გაქვთ ჯგუფი, რომელიც შედგება 

რამდენიმე დამოუკიდებელი ცვლადისაგან (მაგალითად, სხვადასხვა პიროვნული სკალა) და გსურთ 

გაარკვიოთ დამოკიდებულ ცვლადში (მაგალითად, შფოთვა) გამოვლენილი ცვლილების რა ნაწილზე 

არიან ისინი პასუხისმგებელნი (თითოეული უნიკალურად). 

 

იერარქიული მრავლობითი რეგრესია 

ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი ცვლადები შეგვყავს რეგრესიის განტოლებაში სპეციფიკურად იმ 

მიზნიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს მკვლევარს გარკვეულ თეორიულ საფუძველზე.  

იერარქიული რეგრესიის დროს ჩვენ ვარკვევთ, თუ რა დამატებით წვლილს შეიტანს კონკრეტული 

დამოუკიდებელი ცვლადი შედეგის წინასწარმეტყველებაში მას შემდეგ, რაც გავაკონტროლებთ წინა 

პრედიქტორს. მაგალითად, თუ თქვენ გსურთ გაარკვიოთ, ცხოვრებით კმაყოფილების რამდენად 

კარგი პრედიქტორია ოპტიმიზმი  მაშინ, როდესავ გაკონტროლებულია ასაკის ფაქტორი, თქვენ უნდა 

შეიყვანოთ ასაკი 1-ლ ბლოკში და ოპტიმიზმი მე-2 ბლოკში.  

 

მრავლობითი რეგრესია ნაბიჯ-ნაბიჯ (stepwise multiple regression) 

 

ამ შემთხვევაში მკვლევარს შეაქვს რამდენიმე დამოუკიდებელი ცვლადი რეგრესიის განტოლებაში და 

შემდეგ პროგრამას თხოვს დაალაგოს ისინი დამოკიდებულ ცვლადზე სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი გავლენის დონის მიხედვით.  

დაშვებები მრავლობითი რეგრესიისათვის  

მრავლობითი რეგრესია ერთ-ერთი ყველაზე „მკაცრი“ სტატისტიკური ტექნიკაა. მას აქვს გარკვეული 

დაშვებები მონაცემთა ბაზის შესახებ და ნეგატიურად რეაგირებს, თუ რომელიმე ერთი მაინც 

დარღვეულია.  ეს არ არის ტექნიკა, რომელიც უნდა გამოიყენოთ მცირე მოცულობის შერჩევის დროს, 

რომელიც მკვეთრად ასიმეტრულია.  ქვემოთ განხილულია რამდენიმე ძირითადი დაშვება 

მრავლობითი რეგრესიის გამოყენებისათვის.  

შერჩევის მოცულობა 

აქ საკითხი ეხება გენერალიზების პრობლემას. თუ თქვენი შედეგები მიღებულია მცირე ზომის 

შერჩევიდან, თქვენ ვერ შეძლებთ ამ შედეგების სამართლიანად გენერალიზებას პოპულაციაზე. იმ 

შემთქვევაში კი, როდესაც თქვენი შედეგების გენერალიზება შეუძლებელია, გამოდის, რომ კვლევას 

აქვს დაბალი სამეცნიერო ღირებულება.  ასე რომ, რამდენი სუბიექტი გჭირდებათ კვლევაში? 

სხვადასხვა ავტორი განსხვავებულ ციფრს ასახელებს. Stevens (1996, p.72) გვაძლევს რეკომენდაციას, 

რომ სოციალური მეცნიერებებისათვის  საჭიროა თითოეულ პრედიქტორზე მინიმუმ 15 შემთხვევის 

არსებობა. Tabachnick and Fidell (2001, p. 117) გვთავაზობენ ფორმულას სუბიექტების რაოდენობის 

გამოთვლისათვის: N> 50+8m (m - აღნიშნავს დამოუკიდებელი ცვლადების რაოდენობას). მაგალითად, 

თუ თქვენ გაქვთ 5 დამოუკიდებელი ცვლადი, შერჩევის მოცულობა უნდა იყოს 90-ზე  მეტი.  უფრო 

მეტი შემთხვევაა საჭირო, თუ დამოკიდებული ცვლადის განაწილება ასიმეტრიულია. Stepwise 
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regression-ის გამოყენების შემთხვევაში საჭიროა თითოეულ დამოუკიდებელ ცვლადზე 40 შემთხვევის 

არსებობა.  

Multicollinearity and singularity 

ეს ტერმინები აღნიშნავს დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის კავშირის ბუნებას. Multicollinearity 

არსებობს, თუ დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის მაღალი კორელაციაა ( r= .9 ან მეტს). singularity 

არსებობს მაშინ, როდესაც ერთი დამოუკიდებელი ცვლადი ურთიერთკავშირშია მეორე 

დამოუკიდებელ ცვლადთან (ანუ როდესაც ორი სუბსკალის ქულები და მათი ჯამური სკალის ქულაც 

ჩართულია ანალიზში).  რეგრესიული ანალიზის დროს არ უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელ 

ცვლადებს შორის კავშირის ზემოთ აღწერილი არც ერთი ფორმა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ ვერ 

მიიღებთ სანდო ანალიზის შედეგებს.  

Outliers 

მრავლობითი რეგრესიული ანალიზი ძალიან მგრძნობიარეა აუთლაიერსების მიმართ( ძალიან 

დაბალი ან ძალიან მაღალი ქულები). ექსტრემალური ქულების შემოწმება მონაცემთა დამუშავების 

პირველი ეტაპია. თქვენ უნდა შეამოწმოთ აუთლაიერსები, როგორც დამოუკიდებელი, ისე 

დამოკიდებული ცვლადებისათვის. აუთლაიერსების იდენტიფიკაცია შესაძლებელია გრაფიკების 

დახმარებით. Tabachnick and Fidell აუთლაიერსს განმარტავენ, როგორც მონაცემს, რომელიც სცილდება 

3 სტანდარტული დევიაციის ფარგლებს.  აუთლაიერსი შეიძლება წაიშალოს, ან შეიცვალოს ისეთი 

მნიშვნელობით, რომელიც დიდად არ განსხვავდება ქულების დანარჩენი კლასტერების 

მნიშვნელობისაგან.  

რეზიდუალების(residuals) ნორმალურობა, წრფივობა, ჰომოგენურობა და დამოუკიდებლობა 

რეზიდუალები (ნარჩენები) არის განსხვავება დამოკიდებული ცვლადის მიღებულ და 

ნაწინასწარმეტყველებ მნიშვნელობებს შორის. (მაგალითად, დამოუკიდებელი ცვლადი 

წინასწარმეტყველებს დამოკიდებულ ცვლადში ცვლილების 60%-ს, დამოკიდებული ცვლადის 

დანარჩენი 40% ითვლება რეზიდუალად, ანუ იმ დარჩენილ ნაწილად, რომლის ცვლილებაც ვერ 

აიხსნება მოცემული დამოუკიდებელი ცვლადით). რეზიდუალების განაწილებას უნდა ჰქონდეს 

შემდეგი მახასიათებლები: ნორმალურობა, წფრივი კავშირი და ჰომოგენურობა.  

Normality – ნარჩენები ნორმალურადაა განაწილებული დამოუკიდებელი ცვლადის ქულების გარშემო 

linearity–გვიჩვენებს პირდაპირ წრფივ კავშირებს ნარჩენებსა და პრედიქტორებს შორის  

homoscedasticity – ნარჩენების ცვალდებადობა დამოუკიდებელი ცვლადის/პრედიქტორის ირგვლივ 

ერთი და იგივეა ყველა დამოუკიდებელი ცვლადისათვის.  

რეზიდუალების განაწილების თვისებებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ასევე რეკომენდირებულია 

მითითებული დამატებითი ლიტერატურის გაცნობაც (Tabachnick and Fidell).  

მაგალითის დეტალები 

მრავლობითი რეგრესიითვის ჩვენ გამოვიყენებთ ფაილს survey.sav. ჩვენ შევეცდებით გავარკვიოთ 

კავშირი რესპონდენტების მიერ აღქმულ კონტროლსა და სტრესს შორის. ნავარაუდევია, რომ თუ 

ადამიანი აღიქვამს, რომ აკონტროლებს საკუთარ ცხოვრებას, მას ნაკლებად განიცდის სტრესს თავის 

გამოცდილებაში. გამოყენებულია კონტროლის აღქმის ორი საზომი: Mastery scale- ზომავს ხარისხს იმ 

გრძნობისა, რომელიც ადამიანებს აქვთ საკუთარ ცხოვრებისეულ მოვლენებზე კონტროლთან 

მიმართებით; Perceived Control of Internal States Scale (PCOISS)- ზომავს ხარისხს იმ გრძნობისა, 
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რომელიც ადამიანებს აქვთ საკუთარი შინაგანი მდგომარეობის (ემოციები, ფიქრები, ფიზიკური 

რეაგირება) კონტროლთან მიმართებით. ამ მაგალითში ჩვენ გვაინტერესებს, თუ რამდენად შეუძლიათ 

Mastery scale-სა და Perceived Control of Internal States Scale (PCOISS)-ს  იწინასწარმეტყველონ აღქმული 

სტრესის სკალაზე ( perceived stress)  მიღებული ქულები.  

 

ფაილის სახელი ცვლადის სახელი ცვლადის იარლიყი 

(variable label) 

კოდური ინსტრუქცია 

Survey. sav tpstress Total Perceived 

Stress 
მაღალი ქულა მიუთითებს სტრესის 

მაღალ დონეზე 
 tpcoiss Total Perceived 

Control of Internal 

States 

მაღალი ქულა მიუთითებს შინაგანი 

მდგომარეობის კონტროლის მაღალ 

უნარზე 
 tmast Total Mastery მაღალი ქულა მიუთითებს 

მოვლენების და ვითარებების 

კონტროლის მაღალ დონეზე 

 tmarlow Total Social 

Desirability 
მიუთითებს ხარისხზე, რომლითაც 

ადამიანები ცდილობენ წარმოაჩინონ 

საკუთარი თავი პოზიტიური 

კუთხით 

 age Age ასაკი 

 

შეჯამება მრავლობითი რეგრესიისათვის 

 

საკვლევი შეკითხვა:  

1. რამდენად კარგად წინასწარმეტყველებს აღქმული  კონტროლის ორი საზომი აღქმულ სტრესს? 

2. რომელია აღქმული სტრესის უკეთესი პრედიქტორი – შინაგანი მდგომარეობის კონტროლის სკალა 

თუ სიტუაციური მოვლენების კონტროლის სკალა? 

3. თუ ჩვენ გავაკონტროლებთ ასაკისა და სოციალური სასურველობის ფაქტორს, ისევ შეძლებს ეს ორი 

ცვლადი (კონტროლის ორი საზომი) აღქმული სტრესის მნიშვნელობის განსაზღვრას 

სტატისტიკურად  მისაღებ დონეზე? 

 

რა გვჭირდება: 

 ერთი დამოკიდებული კონტინუალური ცვლადი (perceived stress) 

 ორი ან მეტი დამოუკიდებელი კონტინუალური ცვლადი (შინაგანი მდგომარეობისა და 

სიტუაციური მოვლენების კონტროლის სკალები) 

 

რას აკეთებს მრავლობითი რეგრესია 

მრავლობითი რეგრესია გვწავდის ინფორმაციას დამოკიდებული ცვლადის რა ნაწილის ახსნაა 

შესაძლებელი თქვენი დამოუკიდებელი ცვლადებით. ის საშუალებას მოგცემთ განსაზღვროთ ეს 

გავლენა როგორც დამოუკიდებელი ცვლადებისათვის ერთობლივად, ასევე -  ცალ-ცალკე.  

 

სტანდარტული მრავლობითი რეგრესია 

შეკითხვა 1. რამდენად კარგად წინასწარმეტყველებენ კონტროლის საზომები (mastery, 

PCOISS) აღქმულ სტრესს? აღქმული სტრესის ქულებში ცვალებადობის რა ნაწილის ახსნაა 
შესაძლებელი დამოუკიდებელი ცვლადის ამ ორი სკალით? 

შეკითხვა 2. რომელია უფრო კარგი პრედიქტორი აღქმული სტრესისათვის? შინაგანი 

მდგომარეობის კონტროლი თუ სიტუაციური მოვლენების კონტროლი? 
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სტანდარტული რეგრესიის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ გავარკვიოთ ორივე დამოუკიდებელი 

ცვლადის გავლენა დამოკიდებულ ცვლადზე ჯგუფურად და ცალ-ცალკე, უნიკალურად.  

 

პროცედურა სტანდარტული მრავლობითი რეგრესიისათვის 

1. Analyze -  Regression – Linear 

2. Dependent box- ში გადაგვაქვს დამოკიდებული ცვლადი (tpstress-total perceived stress) 

3. Independent box-ში გადაგვაქვს ორი დამოუკიდებელი ცვლადი (tmast; tpcoiss) 

4. Method-ში დარწმუნდით, რომ მონიშნულია Enter (ეს გულისხმობს, რომ გამოიყენებთ 

სტანდარტულ მრავლობით რეგრესიას).  

5. Statistic -ში 

 დააკლიკეთ Estimates, Confidence Intervals, Model fit, Descriptives, 

Part and partial correlations და  Collinearity diagnostics 

 Residuals სექციაში აირჩიეთ Casewise diagnostics and Outliers outside  

3 standard deviations. 

 Continue 

6. აირჩიეთ Option ღილაკი, შემდეგ  Missing values-ში Exclude cases pairwise. 

7.  დააჭირეთ Plot ღილაკს: 

1.Y box- -ში გადაიტანეთ ZRESID 

2.X Box- ში გადაიტანეთ ZPRED 

            3.Standardized Residual Plots -ის სექციაში აირჩიეთ Normal probability plot 

            4.Continue 

     8. დააკლიკეთ Save ღილაკს: 

 Distances სექციაში აირჩიეთ Mahalanobis (ეს ოფცია მოახდენს       მულტივარიაციული 

აუთლაიარების იდენტიფიცირებას) და Cook`s.  

 Continue   Ok 

 

Correlations 

 tpstress Total 

perceived stress 

tpcoiss Total 

PCOISS 

tmast Total 

Mastery 

Pearson Correlation 

tpstress Total perceived 

stress 
1.000 -.581 -.612 

tpcoiss Total PCOISS -.581 1.000 .521 

tmast Total Mastery -.612 .521 1.000 

Sig. (1-tailed) 

tpstress Total perceived 

stress 
. .000 .000 

tpcoiss Total PCOISS .000 . .000 

tmast Total Mastery .000 .000 . 

N 

tpstress Total perceived 

stress 
433 426 433 

tpcoiss Total PCOISS 426 430 429 

tmast Total Mastery 433 429 436 
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Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .684a .468 .466 4.274 

a. Predictors: (Constant), tmast Total Mastery, tpcoiss Total 

PCOISS 

b. Dependent Variable: tpstress Total perceived stress 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6806.728 2 3403.364 186.341 .000
b
 

Residual 7725.756 423 18.264   

Total 14532.484 425    

a. Dependent Variable: tpstress Total perceived stress 

b. Predictors: (Constant), tmast Total Mastery, tpcoiss Total PCOISS 

 

 

Casewise Diagnostics
a
 

Case Number Std. Residual tpstress Total 

perceived 

stress 

Predicted 

Value 

Residual 

55 -3.475 14 28.85 -14.849 

a. Dependent Variable: tpstress Total perceived stress 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 18.03 41.31 26.74 4.001 429 

Std. Predicted Value -2.174 3.644 .002 1.000 429 
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Standard Error of 

Predicted Value 
.207 .800 .341 .111 429 

Adjusted Predicted Value 18.04 41.39 26.75 4.009 426 

Residual -14.849 12.612 -.002 4.268 426 

Std. Residual -3.475 2.951 .000 .999 426 

Stud. Residual -3.514 2.969 .000 1.003 426 

Deleted Residual -15.190 12.765 -.001 4.306 426 

Stud. Deleted Residual -3.562 2.997 -.001 1.006 426 

Mahal. Distance .004 13.897 1.993 2.234 429 

Cook's Distance .000 .094 .003 .008 426 

Centered Leverage Value .000 .033 .005 .005 429 

a. Dependent Variable: tpstress Total perceived stress 
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სტანდარტული მრავლობითი რეგრესიის აუთფუთის ინტერპრეტაცია 

ნაბიჯი 1: დაშვებების შემოწმება 

Correlations ცხრილში დააკვირდით, რომ თქვენი დამოუკიდებელი ცვლადები აჩვენებდეს, სულ 

მცირე, .3 ან უფრო მაღალ კორელაციას დამოკიდებულ ცვლადთან. ჩვენს მაგალითში Total Mastery და 

Total PCOISS, ორივე ქმნის .3-ზე მაღალ კორელაციას Total Perceived Stress-თან (–.61 და –.58 

შესაბამისად). ამასთანავე, საკუთრივ დამოუკიდებელი ცვლადები ერთმანეთთან არ უნდა ქმნიდეს .7-

ზე მაღალ კორელაციას. იმ შემთხვევაში, თუ ორი დამოუკიდებელი ცვლადი ერთმანეთთან .7-ზე 

მაღალ კორელაციას უჩვენებს, Tabachnick and Fidell (2001, p. 84) გვაძლევენ რეკომენდაციას, რომ ამ 

ცვლადებისაგან შევქმნათ ერთი ცვლადი. ჩვენს მაგალითში, Total Mastery-სა და Total PCOISS-ის 

კორელაცია .52–ია, რაც ნაკლებია .7-ზე, შესაბამისად, ორივე დამოუკიდებელი ცვლადი შეგვიძლია 

ჩავრთოთ რეგრესიულ ანალიზში.  

Multicollinearity -ის  (დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის კავშირის აღმნიშვნელი) შესახებ დამატებითი 

ანალიზისათვის სრულყოფილ ინფორმაციას ვერ გვძალევს Correlations ცხრილი, ამიტომ უნდა 

გამოვიყენოთ Coefficients-ის ცხრილი. ამ ცხრილის Collinearity diagnostics - ის განყოფილებაში 

მოცემულია ორი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი - Tolerance და VIF.  Tolerance – კონკრეტული 

დამოუკიდებელი ცვლადის ცვალებადობის რა ნაწილი არ აიხსნება ამ მოდელში არსებული სხვა 

დამოუკიდებელი ცვლადის გავლენით. ეს გამოითვლება ფორმულით 1-R
2 ყოველი ცვლადისათვის. 
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თუ ეს მნიშვნელობა ძალიან დაბალია (.1-ზე ნაკლები), ეს ნიშნავს, რომ მრავლობითი კორელაცია სხვა 

დამოუკიდებელ ცვლადებთან მაღალია, რაც, თავის მხრივ, მიუთითებს Multicollinearity-ის 

არსებობის შესაძლებლობაზე. VIF  (Variance inflation factor) არის Tolerance -ის ინვერსია (1 გაყოფილი 

Tolerance -ის მნიშვნელობაზე). თუ VIF -ის მნიშვნელობა 10-ზე მაღალია, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს 

Multicollinearity.  ჩვენს მაგალითში, Tolerance -ის მნიშვნელობა თითოეული დამოუკიდებელი 

ცვლადისათვის არის .729, რომელიც არ არის .1-ზე ნაკლები. მაშასადამე, ჩვენ არ დაგვირღვევია 

დაშვება Multicollinearity -ის  შესახებ. ეს განმტკიცებულია VIF -ის მნიშვნელობითაც, რომელიც 1.372-

ის ტოლია, შესაბამისად, არ აღემატება დაშვებულ ზღვარს, 10-ს.  ეს შედეგი არ არის მოულოდნელი, 

ვინაიდან პიროსინის კორელაციის კოეფიციენტი ჩვენს დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის მხოლოდ 

.52-ია და არ აღემატება დაშვებულ ზღვარს -  .7-ს.  

თუ თქვენს მოდელში რომელიმე დამოუკიდებელი ცვლადისათვის  აღნიშნული მნიშვნელობები 

აჭარბებს დაშვებულ ზღვარს, მაშინ უნდა იფიქროთ მოდელიდან ამ ცვლადის ამოღების შესახებ.  

აუთლაიერსები, რეზიდუალების(residuals) ნორმალურობა, წრფივობა, ჰომოგენურობა და 

დამოუკიდებლობა 

ამ დაშვებების შემოწმების გზა არის რეზიდუალების განაწილების გრაფიკი (residuals scatterplot) და 

Normal Probability Plot of the regression standardised residuals, რომელიც მოვნიშნეთ ოპერაციის პროცესში. 

ესენი წარმოდგენილია აუთფუთის ბოლოს. Normal Probability Plot-ის შემთხვევაში, წერტილები 

განფენილი უნდა იყოს დიაგონალის გასწვრივ, მარცხენა ქვედა კუთხიდან მარჯვენა ზედა 

კუთხისაკენ. ასეთი განაწილება გვიჩვენებს, რომ არ არსებობს რეზიდუალების მნიშვნელოვანი 

გადახრა ნორმალური განაწილებიდან. residuals scatterplot -ის შემთხვევაში წერტილების განაწილებას 

მართკუთხა ფორმა უნდა ჰქონდეს და მათი უმრავლესობა თავმოყრილი იყოს ცენტრში,  0-თან 

ახლოს.  როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აუთლაიერსების იდენტიფიცირება შესაძლებელია scatterplot -ის  

დახმარებით. Tabachnick and Fidell აუთლაიერსს განმარტავენ, როგორც მონაცემს, რომელიც სცილდება 

3 სტანდარტული დევიაციის ფარგლებს.   

აუთლაიერსების აღმოჩენა, ასევე, შესაძლებელია Mahalanobis distances -ის გამოყენებით. ის არ ჩანს 

აუთფუთში, მაგრამ ჩნდება, data file-ის ბოლოს, როგორც ახალი ცვლადი (Mah_1).  იმისათვის, რომ 

Mahalanobis distances-ის საშუალებით შეაფასოთ, თუ რომელი შემთხვევაა აუთლაიერსი, საჭიროა 

გამოიყენოთ ხი-კვადრატის კრიტიკული მნიშვნელობა, თავისუფლების ხარისხის მნიშვნელობა კი 

განსაზღვროთ დამოუკიდებელი ცვლადების რაოდენობის მიხედვით. მსგავსი ცხრილის მოძიება 

შესაძლებელია სტატისტიკის სახელმძღვანელოებში. ამგვარი ცხრილის შემოკლებული ვარიანტი 

ქვემოთაც არის შემოთავაზებული: 

 

დამოუკიდებელი ცვლადის რაოდენობა კრიტიკული მნიშვნელობა 

2 13.82 

3 16.27 

4 18.47 

5 20.52 

6 22.46 

7 24.32 
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ჩვენს მაგალითში გვაქვს 2 დამოუკიდებელი ცვლადი, შესაბამისად, კრიტიკული მნიშვნელობა არის 

13.82. აუთლაიერსად კი ითვლება ის შემთხვევა, რომლის შესაბამისი Mah_1 აღემატება 13.82-ს.  

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია აუთფთიდან, რომელზეც უნდა შევაჩეროთ ყურადღება, 

მოცემულია Casewise Diagnostics ცხრილში. აქ მოცემულია ინფორმაცია იმ შემთხვევების შესახებ, 

რომლებიც სცილდება 3 სტანდარტული დევიაციის ფარგლებს. ნორმალური განაწილების დროს 

ასეთი შემთხვევების რაოდენობა არ აღემატება 1%-ს. ჩვენს შერჩევაში ერთი ასეთი ქეისია (ID-359), 

რომლის რეზიდუალური მნიშვნელობა (residual value) არის -3.475. Casewise Diagnostics -ის ცხრილში 

ვხედავთ, რომ ამ პიროვნების მიერ tpstress-ის სკალაზე დაგროვებული ჯამური ქულა მხოლოდ 14-ია, 

მაგრამ ჩვენი მოდელის პრედიქტული ღირებულება 28.85-ია. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს მოდელს არ 

შეუძლია ამ პიროვნების ქულის პროგნოზირება - მისი ქულა გაცილებით უფრო დაბალია, ვიდრე ჩვენ 

შეგვიძლია მისი პროგნოზირება.  იმისათვის, რომ გავარკვიოთ, აქვს თუ არა ამ უცნაურ შემთხვევას 

არასასურველი გავლენა ჩვენს მთლიან მოდელზე, უნდა შევამოწმოთ Cook’s Distance, რომელიც 

მოცემულია Residuals Statistics -ის ცხრილში. Tabachnick and Fidell (2001, p. 69)-ის მიხედვით, 

შემთხვევა , რომლის COO_1 (ასევე, ჩნდება, როგორც ახალი ცვლადი data files-ის ბოლოს) 

მნიშვნელობა აღემატება 1-ს, ქმნის პოტენციურ პრობლემას. ჩვენს მაგალითში, COO_1-ის 

მაქსიმალური მნიშვნელობა არის .094, რაც ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით  არ არსებობს 

სერიოზული პრობლემა.  

ნაბიჯი 2. მოდელის შეფასება 

Model Summary ცხრილში შეამოწმეთ R Square-ის მნიშვნელობა. მისი მნიშვნელობა გეუბნებათ 

დამოკიდებულ ცვლადში( total perceived stress)  ცვლილებათა რა ნაწილი აიხსნება მოდელის 

გავლენით (რომელიც შედგება  TotalMastery და Total PCOISS-გან). ჩვენს მაგალითში, R Square -ის 

მნიშვნელობა არის .468. გავამრავლოთ ეს რიცხვი 100-ზე და მივიღებთ იმ პროცენტულ მნიშვნელობას 

(46.8%), რამდენითაც ჩვენი მოდელი ხსნის ცვლილებებს Total perceived stress-ში. 46.8 % საკმაოდ 

საგულისხმო მნიშვნელობაა! (განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მას შეადარებთ ზოგიერთ 

ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიებში მოცემულ შედეგებს  ).  

თქვენ შენიშნავდით, რომ SPSS, აგრეთვე, გთავაზობთ  Adjusted R square -ის სტატისტიკას. ის 

საჭიროა მაშინ, როდესაც შერჩევის მოცულობა მცირეა. ასეთ დროს R Square- ის მნიშვნელობა 

შეიძლება იყოს გადაჭარბებული და ზედმეტად ოპტიმისტური შედეგები მოგვცეს. ამის 

კორექტირებას ემსახურება Adjusted R square.  

იმისათვის, რომ შეაფასოთ შედეგის სტატისტიკური მნიშვნელოვნება, საჭიროა განიხილოთ ANOVA-ს 

ცხრილი. ის ემსახურება ნულოვანი ჰიპოთეზის შემოწმებას, რომლის მიხედვითაც  მრავლობითი 

რეგრესიის R პოპულაციაში უდრის 0-ს. ჩვენს მაგალითში, რეგრესიის მოდელი აღწევს 

სტატისტიკური მნიშვნელოვნების დონეს, ( Sig=.000, რაც ნიშნავს, რომ p<.0005).  

ნაბიჯი 3. ცალკეული დამოუკიდებელი ცვლადის შეფასება 

შემდეგი ინფორმაცია, რომელიც გვაინტერესებს აუთფუთიდან, ეხება მოდელში შემავალი 

თითოეული ცვლადის პრედიქტული ღირებულების შეფასებას. ამ ინფორმაცია ვიღებთ Coefficients -

ის ცხრილიდან. ყურადღება გაამახვილეთ Standardised Coefficients -ის სვეტში Beta მონაცემზე. ამ 

შემთხვევაში ვამოწმებთ, Beta-ს რომელი მნიშვნელობაა უფრო მაღალი (მინუს ნიშნის არსებობის 

შემთხვევაში ვახდენთ მის იგნორირებას). ჩვენს მოდელში ყველაზე მაღალი Beta   კოეფიციენტი აქვს 
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total mastery-ს (-.424), რაც ნიშნავს, რომ აღნიშნული ცვლადი მეორეზე მეტად ხსნის ცვალებადობას 

დამოკიდებულ ცვლადში მაშინ, როდესაც მოდელში შემავალი სხვა ცვლადების გავლენა 

გაკონტროლებულია. Beta-ს მნიშვნელობა Total PCOISS-თვის შედარებით დაბალია (-.36), რაც ნიშნავს, 

რომ ის ნაკლებად ხსნის ცვლილებებს დამოკიდებულ ცვლადში.  ორივე ცვლადისათვის 

აუცილებელია შევამოწმოთ Sig.-ს სვეტი. მისი საშუალებით ვადგენთ, არის თუ არა დამოუკიდებელი 

ცვლადის მიერ დამოკიდებულ ცვლადზე გავლენა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი დონის. თუ Sig.-

ის მნიშვნელობა .05-ზე დაბალია, ეს ნიშნავს, რომ კონკრეტული ცვლადის უნიკალური პრედიქტული 

ღირებულება აღწევს სტატისტიკური მნიშვნელოვნების დონეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ 

ასკვნით, რომ მოცემული პრედიქტორი ვერ ხსნის ცვლილებებს დამოკიდებულ ცვლადში, 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვან დონეზე. ეს შეიძლება იყო გამოწვეული იმით, რომ ჩვენს მოდელში 

ჩართული დამოუკიდებელი ცვლადები ნაწილობრივ ურთიერთგადამფარავია. მოცემული 

მაგალითიდან ჩანს, რომ Total Mastery-ს და Total PCOISS-ს გააჩნიათ უნიკალური და სტატისტიკურად 

მნიშვნელოვანი პრედიქტული დატვირთვა perceived stress scores ზე. 

სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც უნდა დავაფიქსიროთ Coefficients -ის ცხრილში არის 

Part Correlation Coefficients. თუ ამ მნიშვნელობას აიყვანთ კვადრატში, მიიღებთ კონკრეტულად ამ 

ცვლადის წვლილს R Squared-ში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,  ეს მონაცემი გვაწვდის ინფორმაციას 

იმის შესახებ, თუ დამოკიდებულ ცვალდში  მთლიანი ცვალებადობის რა ნაწილი აიხსნება 

კონკრეტულად ამ პრედიქტორის მიერ და, შესაბამისად, რამდენით შემცირდება R Squared-ის 

მნიშვნელობა, თუ ამ ცვლადს ამოვიღებთ მოდელიდან. ზემოთ მოცემულ მაგალითში, Mastery Scale-ს 

Part Correlation Coefficients- ი არის .36. მისი კვადრატში აყვანით მიიღება .13, რაც ნიშნავს, რომ 

საკუთრივ  Mastery ხსნის ცვლილებათა 13%-ს Perceived Stress-ში. PCOISS-თვის Part Correlation 

Coefficients-ი არის .307, კვადრატში აყვანის შემდეგ .09, ანუ PCOISS საკუთრივ/დამოუკიდებლად 

ხსნის ცვლილებათა 9%-ს დამოკიდებულ ცვლადში.  

შენიშნავდით, რომ მთლიანი მოდელის R squared (.466- 46%) არ უტოლდება მოდელში შემავალი 

ცალკეული ცვლადების Part Correlation Coefficients -ის ჯამს 

( 13+9=22; 22<46). ეს ხდება იმიტომ, რომ Part Correlation Coefficients გვიჩვენებს ცალკეული 

დამოუკიდებელი ცვლადის უნიკალურ/საკუთრივ გავლენას, რომელიც თავისუფალია ყოველგვარი 

ურთიერთგადაფარვისა და ურთიერთზემოქმედებისაგან. R squared-ში კი გათვალისწინებულია, 

როგორც მოდელის თითოეული დამოუკიდებელი ცვლადის უნიკალური გავლენა, ასევე მათი 

ურთიერთგადამფარავი მნიშვნელობაც. ჩვენს მაგალითში, დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის 

კორელაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია (r=.52 ნაჩვენებია correlation table-ში), რაც ნიშნავს, რომ ამ ორი 

ცვლადის ურთიერთგადამფარავი მნიშვნელობა საკმაოდ მაღალია, რაც ზრდის კიდევაც R squared-ის 

მნიშვნელობას.  

მოცემული შედეგების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს ვუპასუხოთ ანალიზის  დასაწისში დასმულ 

შეკითხვებს. ჩვენი მოდელი, რომელშიც ჩართულია ორი ცვლადი (Total mastery და Total pcoiss) ხსნის 

აღქმული სტრესის ქულებში ცვლილებათა 46%-ს. (შეკითხვა 1). ამ ორი ცვლადიდან Total mastery-ს 

აქვს უფრო მაღალი პრედიქტული ღირებულება (Beta=-.42), თუმცა Total pcoiss-ის პრედიქტული 

ღირებულებაც (Beta=-.36) აღწევს სტატისტიკური მნიშვნელოვნების დონეს (შეკითხვა2).  
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Beta-ს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი პრაქტიკული გამოყენება აქვს, ვიდრე ეს აუთფუთის 

ინტერპრეტაციის დროს იქნა მოცემული. მისი მნიშვნელობა გვიჩვენებს, თუ რამდენი სტანდარტული 

დევიაციით შეიცვლება დამოკიდებული ცვლადის მნიშვნელობა, თუ დამოუკიდებელი ცვლადის 

მნიშვნელობა შეიცვლება ერთი სტანდარტული დევიაციით.  ჩვენს მაგალითში, თუ გავზრდით Total 

mastery-ის ქულას ერთი სტანდარტული დევიაციით (რომელიც ტოლია 3.96-ის, აღწერითი 

სტატისტიკიდან), perceived stress-ის ქულა შემცირდება .42 სტანდარტული დევიაციით 

(სტანდარტული დევიაცია perceived stress-ის სკალისთვის არის 5.85, შესაბამისად, ჩვენ ვამრავლებთ 

მას .42, რათა გავიგოთ, კონკრეტულად, რამდენი ქულით შემცირდება perceived stress-ის 

მნიშვნელობა). ეს ძალზედ საჭიროა და მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა პროგნოზირებისთვის 

თვალსაზრისით, რაც არის კიდევაც რეგრესიული ანალიზის მთავარი დანიშნულება.  

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 

 

 



მთავარი სტატისტიკური ტექნიკების ძირითადი 

მახასიათებლები 

ეს საკითხი იყოფა ორ სექციად: 

 ტექნიკები, რომლებიც გამოიყენება ცვლადთა ურთიერთკავშირის 

გასარკვევად 

 ტექნიკები, რომლებიც გამოიყენება ჯგუფთა შორის განსხვავებების 

გასარკვევად 

 

ცვლადთა შორის ურთიერთკავშირის გარკვევა: 

ხი–კვადრატი დამოუკიდებლობისთვის 

კითხვის მაგალითი: რა ურთიერთკავშირი არსებობს სქესსა და თერაპიიდან 

გამორიცხვის მაჩვენებლებს შორის? 

ამის გასარკვევად საჭიროა: 

 ერთი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი (სქესი: 

მდედრობითი/მამრობითი) 

 ერთი კატეგორიალური დამოკიდებული ცვლადი (გამორიცხვის მაჩვენებელი: 

კი/არა). 

დიაგრამა: 

    მამრობითი მდედრობითი 

გამორიცხვა დიახ     

  არა     

 

კორელაცია 

კითხვარის კითხვის მაგალითი: არსებობს თუ არა კავშირი ასაკსა და ოპტიმიზმის 

მაჩვენებლებს შორის? იზრდება თუ არა ოპტიმიზმის მაჩვენებელი ასაკის მატებასთან 

ერთად? 

ამისათვის საჭიროა: ორი უწყვეტი/ მუდმივი ცვლადი (ასაკი, ოპტიმიზმის ქულა) 



დიაგრამა: 

                          

                 

               ოპტიმიზმი 

 

                                                          ასაკი 

არაპარამეტრულიალტერნატივა: სპირმენის რანგული კორელაცია 

 

ნაწილობრივი კორელაცია (partial correlation) 

კითხვის მაგალითი: სოციალური სასურველობის ეფექტის გაკონტროლების 

შემდგომ, არის თუ არა ურთიერთკავშირი ოპტიმიზმსა და ცხოვრებით 

კმაყოფილებას შორის? 

ამისათვის საჭიროა: 

 სამი უწყვეტი/მუდმივი ცვლადი (ოპტიმისმის მაჩვენებელი, ცხოვრებით 

კმაყოფილება, სოციალურად სასურველობის მიხედვით გაცემული პასუხები). 

არაპარამეტრულიალტერნატივა: არ არსებობს. 

 

მრავლობითი რეგრესია (multiple regression) 

კითხვის მაგალითი: ცხოვრებით კმაყოფილების ქულების რამდენი სხვადასხვა 

ვარიანტი შეგვიძლია მივიღოთ შემდეგი ცვლადებით: თვითშეფასება, ოპტიმიზმი და 

აღქმადი კონტროლი? რომელი ცვლადი არის ცხოვრებით კმაყოფილების საუკეთესო 

პრედიკატორი? 

ამისათვის საჭიროა: 

 ერთი უწყვეტი/მუდმივი დამოკიდებული ცვლადი (ცხოვრებით კმაყოფილება) 

 ორი ან მეტი უწყვეტი/მუდმივი  დამოუკიდებელი ცვლადი (თვითშეფასება, 

ოპტიმიზმი, აღქმული კონტროლი). 



დიაგრამა: 

                  თვითშეფასება 

                  ოპტიმიზმი                                       ცხოვრებით კმაყოფილება 

                  აღქმული კონტროლი    

არაპარამეტრული ალტერნატივა: არ არსებობს. 

 

ჯგუფთა შორის განსხვავებების გარკვევა 

დამოუკიდებელი ნიმუშები t-test 

კითხვის მაგალითი: არიან თუ არა მამაკაცები უფრო ოპტიმისტები, ვიდრე ქალები? 

ამისათვის საჭიროა: 

 ერთი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი ორი ჯგუფით (სქესი: 

მდედრობითი/მამრობითი). 

 ერთი უწყვეტი/მუდმივი დამოკიდებული ცვლადი (ოპტიმიზმის 

მაჩვენებელი). 

მიეკუთვნებიან მხოლოდ ერთ ჯგუფს. 

დიაგრამა: 

 მამრობითი მდედრობითი 

ოპტიმიზმის ქულა   

 

არაპარამეტრული ალტერნატივა: მან–ვიტნის ტესტი (Mann-Witney Test). 

 

დაწყვილებული ნიმუშები t-test (განმეორებითი ზომები). 

კითხვის მაგალითი: ათკვირიანი მედიტაციის ტრენინგები ამცირებს თუ არა 

მონაწილეთა შფოთვის დონეს? იცვლება თუ არა შფოთვის დონის მაჩვენებელი 

ჩარევის მომენტიდან (დრო1) მის დასრულებამდე (დრო2)? 



 

ამისათვის საჭიროა: 

 ერთი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი (დრო1/დრო2) 

 ერთი უწყვეტი/მუდმივი დამოკიდებული ცვლადი (შფოთვის მაჩვენებელი). 

ტესტირება ხდება ორჯერ: ჩარევამდე (დრო1) და ჩარევის შემდეგ (დრო2). 

დიაგრამა: 

 დრო 1 დრო 2 

შფოთვის დონე   

 

არაპარამეტრული ალტერნატივა: ვილკოქსონის ტესტი (Wilcoxon Signed-Rank Test). 

 

ცალმხრივად ერთმანეთთან დაკავშირებულ ცვლილებათა  ჯგუფთა შორის  ანალიზი 

კითხვის ნიმუში: არის თუ არა განსხვავება ოპტიმიზმის მაჩვენებლებში 30 წლამდე, 

31–იდან 49 წლამდე და 50  წელს ზემოთ მყოფ ადამიანებს შორის? 

ამისათვის საჭიროა: 

 ერთი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი ორი ან მეტი ჯგუფით 

(ასაკი: 30/31–49/50+) 

 ერთი საერთო დამოკიდებული ცვლადი (ოპტიმიზმის ქულა). 

დიაგრამა: 

 ასაკი 

 30 წლამდე 31–49 50 წელს ზემოთ 

ოპტიმიზმის ქულა    

 

არაპარამეტრული ალტერნატივა: კრუსკალ–ვალისის ტესტი (Kruskal-Wallis Test). 

 

 



ორმხრივად ერთმანეთთან დაკავშირებულ ცვლილებათა ჯგუფთა შორის ანალიზი 

კითხვის მაგალითი: რა გავლენა აქვს ასაკს ოპტიმიზმის ქულათა მაჩვენებელზე 

ქალებისთვის და კაცებისთვის? 

ამისათვის საჭიროა: 

 ორი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი (სქესი: 

მამრობითი/მდედრობითი, ჯგუფების ასაკი: 30 წლამდე/  31–49/ 50+) 

 ერთი უწყვეტი/მუდმივი დამოკიდებული ცვლადი (ოპტიმიზმის ქულა). 

დიაგრამა: 

                                                        ასაკი 

  30 წლამდე 31–49 წელი 50 წელს ზემოთ 

ოპტიმიზმის ქულა მდედრობითი    

 მამრობითი    

  

არაპარამეტრული ალტერნატივა: არ არსებობს. 

შენიშვნა: სხვაობათა ანალიზი შესაძლებელია შეიცავდეს სამ ან მეტ დამოუკიდებელ 

ცვლადს (სხვაობათა ფაქტორული ანალიზი). 

 

შერეულ შორის–შიგნით სხვაობათა ანალიზი 

კითხვის მაგალითი: რომელი ინტერვენციები (მათემატიკური უნარები/ 

თავდაჯერებულობის გაზრდა) არის უფრო ეფექტური, რათა შევამციროთ შიში 

სტატისტიკის მიმართ? (ვზომავთ სამჯერ: ჩარევამდე (დრო1) / ჩარევის შემდეგ 

(დრო2) / ჩარევიდან 3 თვის შემდეგ (დრო3)). 

ამისათვის საჭიროა: 

 ერთი ჯგუფთაშორის დამოუკიდებელი ცვლადი (ინტერვენციის ტიპი) 

 ერთი ჯგუფსშიდა დამოუკიდებელი ცვლადი (დრო1 /დრო2 /დრო3) 

 ერთი მუდმივი /უწყვეტი დამოკიდებული ცვლადი (სტატისტიკის ტესტის 

შიშის მაჩვენებლები / ქულები). 

 



დიაგრამა: 

                           დრო 

  დრო 1 დრო 2 დრო 3 

სტატ. ტესტის შიშის 

მაჩვენებელი 

ინტერვენცია მათ. 

უნარების კუთხით 

   

 ინტერვენიცია თავდაჯ. 

გაზრდის კუთხით 

   

არაპარამეტრული ალტერნატივა: არ არსებობს. 

 

ერთმანეთთან დაკავშირებულ ცვლილებათა მულტივარიაციული ანალიზი 

კითხვის მაგალითი: არიან თუ არა მამაკაცები უკეთესად ადაპტირებულნი, ვიდრე 

ქალები თავიანთი ზოგადი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის კუთხით 

(შფოთვის, დეპრესიული გუნება–განწყობის დონისა და აღქმული სტრესის მხრივ)? 

ამისათვის საჭიროა: 

 ერთი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი (სქესი: 

მამრობითი/მდედრობითი) 

 ორი ან მეტი მუდმივი/უწყვეტი დამოკიდებული ცვლადი (შფოთვა, დეპრესია 

და აღქმული სტრესი). 

დიაგრამა: 

 მდედრობითი მამრობითი 

შფოთვის დონე   

დეპრესიული გუნება 

განწყობის მაჩვენებელი 

  

აღქმული სტრესი   

 

არაპარამეტრული ალტერნატივა: არ არსებობს. 

შენიშვნა: სხვაობის მულტივარიაციული ანალიზი შეიძლება გამოყენებული იქნას 

ერთი გზით (ერთი დამოუკიდებული ცვლადი), ორი გზით (ორი დამოუკიდებელი 

ცვლადი) და უფრო მაღალი ხარისხის ფაქტორიალური დიზაინი. შესაძლებელია 

შეიცავდეს ერთმანეთთან დაკავშირებულ ვარიაციებს. 



ერთმანეთთან დაკავშირებულ ცვლილებათა ანალიზი 

კითხვის ნიმუში: არის თუ არა საგრძნობი სხვაობა სტატისტიკის ტესტის შიშის 

კუთხით მათემატიკური უნარების ჯგუფის მონაწილეებსა და თავდაჯერებულობის 

მომატების ჯგუფის წევრებს შორის მაშინ, როცა ვაკონტროლებთ მათს პრეტესტის 

ქულებს? 

ამისათვის საჭიროა: 

 ერთი კატეგორიალური დამოუკიდებელი ცვლადი ( ჩარევის ტიპი) 

 ერთი მუდმივი/უწყვეტი დამოკიდებული ცვლადი (სტატისტიკის ტესტის 

შიში დრო 2–ის შემთხვევაში) 

 ერთი და მეტი უწყვეტი ერთმანეთთან დაკავშირებული ცვლილებები 

(სტატისტიკის ქულების შიში დრო 1–ის შემთხვევაში). 

არაპარამეტრული ალტერნატივა: არ არსებობს. 

შენიშვნა: ერთმანეთთან დაკავშირებულ ცვლილებათა ანალიზისას შესაძლებელია 

გამოვიყენოთ ერთი გზით (ერთი დამოუკიდებელი ცვლადი), ორი გზით (ორი 

დამოუკიდებული ცვლადი) , უფრო მაღალი ხარისხის ფაქტორული დიზაინი და 

მულტივარიაციული დიზაინი (ორი ან მეტი დამოკიდებული ცვლადი). 

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 
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შემაჯამებელი ცხრილი ძირითადი სტატისტიკური ტექნიკების მახასიათებლებისა 

მიზანი კითხვის მაგალითი პარამეტრული 

სტატისტიკა 

არა–

პარამეტრული 

სტატისტიკა 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი 

დამოკიდებული 

ცვლადი 

არსებითი 

მახასიათებლე

ბი 

ურთიერთკავში

რის გაგება 

 რა ურთიერთკავშირი 

არსებობს სქესსა და 

თერაპიიდან გამორიცხვის 

მაჩვენებლებს შორის? 

არ არსებობს ხი–კვადრატი 

მე–16–ე თავი 

ერთი 

კეტეგორიალური 

ცვლადი: სქესი 

ერთი 

კატეგორიალური 

ცვლადი: 

გამორიცხვა 

საკითხთა 

რაოდენობა 

არის 

თითოეულ 

კატეგორიაში 

გათვალისწინ

ებული და არა 

ქულები 

 არსებობს თუ არა კავშირი 

ასაკსა და ოპტიმიზმის 

მაჩვენებლებს შორის? 

პირსონის 

კორელაციის 

კოეფიციენტი 

მე–11–ე თავი 

სპირმენის 

კორელაციის 

კოეფიციენტი 

მე–11–ე თავი 

ორი მუდმივი 

ცვლადი: ასაკი, 

ოპტიმიზმის ქულა 

 ერთი ნიმუში 

ქულებისა 

გამოთვლილი 

ორ 

სხვადასხვა 

საზომზე ან 

ერთი საზომი 

ორ 

სხვადასხვა 

დროში 

 სოციალური სასურველობის 

ეფექტის გაკონტროლების 

შემდგომ, არის თუ არა 

ურთიერთკავშირი 

ოპტიმიზმსა და ცხოვრებით 

კმაყოფილებას შორის? 

ნაწილობრივი 

კორელაცია 

მე–12–ე თავი 

არ არსებობს სამი 

უწყვეტი/მუდმივი 

ცვლადი (ოპტიმიზმის 

მაჩვენებელი, 

ცხოვრებით 

კმაყოფილება, 

სოციალურად 

სასურველობის 

მიხედვით გაცემული 

 ერთი ნიმუში 

ქულებისა 

გამოთვლილი 

ორ 

სხვადასხვა 

საზომზე ან 

ერთი საზომი 

ორ 

სხვადასხვა 
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პასუხები) 

 

 

დროში 

 ცხოვრებით კმაყოფილების 

ქულების რამდენი 

სხვადასხვა ვარიანტი 

შეგვიძლია მივიღოთ 

შემდეგი ცვლადებით: 

თვითშეფასება, ოპტიმიზმი 

და აღქმადი კონტროლი? 

რომელი ცვლადი არის 

საუკეთესო პრედიკატორი 

ცხოვრებით კმაყოფილების? 

 

მრავლობითი 

რეგრესია    

მე–13–ე თავი 

არ არსებობს ორი ან მეტი 

უწყვეტი/მუდმივი  

დამოუკიდებელი 

ცვლადი 

(თვითშეფასება, 

ოპტიმიზმი, აღქმული 

კონტროლი) 

ერთი 

უწყვეტი/მუდმივი 

დამოკიდებული 

ცვლადი 

(ცხოვრებით 

კმაყოფილება) 

ერთი ნიმუში 

ქულებით 

ყველა 

საზომზე 

 რა სტრუქტურა უდევს 

საფუძვლად იმ პუნქტებს, 

რომლებიც ქმნიან 

პოზიტიურ და ნეგატიურ 

სკალას? რამდენი ფაქტორი 

არის ჩართულია ამაში? 

 

ფაქტორული 

ანალიზი 

მე–15–ე თავი 

არ არსებობს ურთიერთდაკავშირებ

ული მუდმივი 

ცვლადები. 

პოზიტიური და 

ნეგატიური ეფექტის 

სკალის პუნქტები 

 ერთი ნიმუში, 

მრავალი 

საზომი 

ჯგუფების 

შედარება 

მამაკაცებუ უფრო 

მიდრეკილნი არიან თუ არა 

თერაპიული ჯგუფიდან 

გამორიცხვისადმი, ვიდრე 

ქალები? 

არ არსებობს ხი–კვადრატი 

მე–16–ე თავი 

ერთი 

კატეგორიალური 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი: სქესი 

ერთი 

კატეგორიალური 

დამოკიდებული 

ცვლადი: გარიცხვა 

დაინტერესებ

ულნი ვართ 

ადამიანთა 

რაოდენობით 

თითოეულ 

კატეგორიაში 

და არა 

სკალის 

ქულებით 
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 არის თუ არა ცვლილება 

მონაწილეთა შფოთვის 

მაჩვენებლებს შორის დრო 1–

იდან დრო 2–მდე? 

წყვილი 

ნიმუშები 

მე–17–ე თავი 

ვილკოქსონის 

ტესტი 

მე–16–ე თავი 

ერთი 

კატეგორიალური 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი (ორი დონე) 

დრო1/დრო2 

ერთი მუდმივი 

დამოკიდებული 

ცვლადი:შფოთვა 

იგივე 

ადამიანები 

ორ 

სხვადასხვა 

დროს 

 არის თუ არა განსხვავება 

ოპტიმიზმის 

მაჩვენებლებში 30 წლამდე, 

31–იდან 49 წლამდე და 50  

წელს ზემოთ მყოფ 

ადამიანებს შორის? 

ერთი–გზით 

ჯგუფს 

შიგნით 

ANOVA  

მე–18–ე თავი 

კრუსკალ–

ვალისის 

ტესტი 

მე–16–ე თავი 

ერთი 

კატეგორიალური 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი ორი ან 

მეტი ჯგუფით 

(ასაკი: 30/31–49/50+) 
 

ერთი საერთო 

დამოკიდებული 

ცვლადი 

(ოპტიმიზმის 

ქულა). 
 

სამი ან მეტი 

ჯგუფი: 

სხვადასხვა 

ადამიანები 

თითოეულ 

ჯგუფში 

 არის თუ არა ცვლილება 

ჯგუფის მონაწილეების 

შფოთვი მაჩვენებლებს 

შორის დრო1, დრო2 და 

დრო3–ის შემთხვევაში? 

ერთი–გზით 

გამეორებული 

საზომი 

ANOVA 

მე–18–ე თავი 

ფრიდმანის 

ტესტი 

მე–16–ე თავი 

ერთი 

კატეგორიალური 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი (სამი ან 

მეტი დონე) 

(დრო1/დრო2/დრო3) 

ერთი მუდმივი 

დამოკიდებული 

ცვლადი: შფოთვა 

სამი ან მეტი 

ჯგუფი: იგივე 

ადამიანები 

ორ 

სხვადასხვა 

დროს 
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 რა გავლენა აქვს ასაკს 

ოპტიმიზმის ქულათა 

მაჩვენებელზე 

ქალებისთვის და 

კაცებისთვის? 

ორი–გზით 

ჯგუფთაშორი

ს ANOVA   

მე–19–ე თავი 

არ არსებობს ორი 

კატეგორიალური 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი (ასაკი, 

სქესი) 

ერთი მუდმივი 

დამოკიდებული 

ცვლადი 

(ოპტიმიზმი) 

ორი ან მეტი 

ჯგუფი 

თითოეული 

დამოუკიდებე

ლი 

ცვლადისთვი

ს: სხვადასხვა 

ადამიანები 

თითოეულ 

ჯგუფში 

 რომელი ინტერვენციები 

(მათემატიკური უნარები/ 

თავდაჯერებულობის 

გაზრდა) არის უფრო 

ეფექტური, რათა 

შევამციროთ შიში 

სტატისტიკის მიმართ? 

(ვზომავთ სამჯერ: 

ჩარევამდე(დრო1)/ ჩარევის 

შემდეგ(დრო2)/ ჩარევიდან 

3 თვის შემდეგ(დრო3)) 

შერეული 

ჯგუფთაშორი

ს–შიგნით 

ANOVA 

მე–20–ე თავი 

არ არსებობს ერთი 

ჯგუფთაშორისი 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი 

(ინტერვენციის 

ტიპი), ერთი 

ჯგუფის–შიდა 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი 

(დრო1/დრო2/დრო3) 

 

 

ერთი 

მუდმივი/უწყვეტ

ი 

დამოკიდებული 

ცვლადი 

(სტატისტიკის 

ტესტის შიშის 

მაჩვენებლები/ქუ

ლები) 

ორი ან მეტი 

ჯგუფი 

სხვადასხვა 

ადამიანებით 

თითოეულ 

ჯგუფში, 

თითოეული 

იზომება ორ 

ან მეტ 

სიტუაციაში 

 მაგალითი: არიან თუ არა 

მამაკაცები უკეთესად 

ადაპტირებულნი, ვიდრე 

ქალები თავიანთი ზოგადი 

ფიზიკური და 

ფსიქოლოგიური 

ჯანმრთელობის კუთხით 

(შფოთვის, დეპრესიული 

გუნება–განწყობის დონისა 

მულტივარიაც

იული 

ANOVA(MAN

OVA) 

21–ე თავი 

არ არსებობს ერთი ან მეტი 

კატეგორიალური 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი (ორი ან 

მეტი დონე) ასაკი, 

სქესი 

ორი ან მეტი 

დაკავშირებული 

მუდმივი 

დამოკიდებული 

ცვლადი: 

შფოთვა, 

დეპრესია და 

აღქმადი სტრესი 
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და აღქმული სტრესის 

მხრივ)?(ასაკის 

გათვალისწინებით) 

 არის თუ არა საგრძნობი 

სხვაობა სტატისტიკის 

ტესტის შიშის კუთხით 

მათემატიკური უნარების 

ჯგუფის მონაწილეებსა და 

თავდაჯერებულობის 

მომატების ჯგუფის 

წევრებს შორის მაშინ, 

როცა ვაკონტროლებთ 

მათი პრე–ტესტის 

ქულებს? 

 

ერთმანეთთა

ნ 

დაკავშირებუ

ლ 

ცვლილებათ

ა ანალიზი 

(ANCOVA) 

22–ე თავი 

არ არსებობს ერთი ან მეტი 

კატეგორიალური 

დამოუკიდებელი 

ცვლადი(ორი ან 

მეტი დონე), ერთი 

მუდმივი 

ერთმანეთთან 

დაკავშირებულ 

ცვლილებათა 

ცვლადი:ინტერვენც

იის ტიპი, შიში 

სტატისტიკის 

ტესტის ქულის დრო 

1–ში 

ერთი მუდმივი 

დამოკიდებული 

ცვლადი (შიში 

სტატისტიკის 

ტესტის ქულების 

დრო 2–ში) 

 

 

 

Reader: ლუიზა არუთინოვი, შესავალი SPSS–ის პროგრამაში სამუშაოდ.  

wyaro: Julie Pallant, SPSS Survival Manual, Open University Press, Philadelphia, 2003 

 


