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Bevezetés a JASP használatába

Egyéb főleg
oktatási célú
szoftverek

JASP weboldala

JASP letöltése

JASP felülete

Adatok kezelése JASP-ban
JASP adatkezelése eltér a statisztikai programokban megszokottól:

• Nincs saját adatbázisa, hanem csatolt adatbázisokkal dolgozik
• Csv, SPSS, STATA, SAS, odf…
• Mi CSV-t használunk, amit Excelben nyitunk majd meg
• Adatbázis szerkezete
• Első sorban változónevek
• Nincs külön változónév és változócímke
• a változónév már a „szép” elnevezés, amit a táblázatokban akarsz látni
• Hiánykódok az egész adatbázisra vonatkoznak
• Nem lehet változónként beállítani
• Ezért számok helyett általános hiánykódok használata, mint pl. Na, NaN
• Azonosító használata célszerű
• Kódtábla itt is kell
• Kérdőívek kiértélelője legyen
• Az adatokat tartalmazó munkafüzetlapot el kell .csv-be menteni, majd

JASP felülete

Változócímke
• Változó „szép” elnevezése
• Például a csalad helyett Családi állapot
• JAPS-ben nincsen külön változónév és változócímke, hanem már változónévként is
„szép” elnevezéseket adunk
Értékcímke
• Változón belül értékek jelentése
• Például 1 -> férfi; 2 -> nő
• JASP-en belül is vannak értékcímkék

Változócímke megadása
• Csak nominális és ordinális változók esetén
• A változó nevére kattintva lenyílik az adott
változóhoz kapcsolódó ablak
• Value oszlop tartalmazza a számértékeket
• Label oszlopba írható be a számok jelentése

Mérési szint beállítása
• A változók előtti ikonra kattintva
• A mérési szintet érdemes helyesen beállítani,
mert az elemzések egy részénél a JASP figyelembe
veszi, és csak a helyes mérési szintű változót
engedi az elemzésbe.
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Ordinális változók
Nagyság szerint sorrendbe rakható, de nincs információ a rangsor
tagjai közötti különbségekről (elvégzett iskolák, versenyeredmény).

PHD

Nominális / kategoriális
Diszkrét kategóriák, melyek nem rendezhetőek semmilyen sorrendbe (pl. nem).
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Arányskála
Az elemek sorba rendezhetőek, az elemek közti különbség és arány kifejezhető,
van természetes nulla pont (magasság, darabszám, Kelvin-skála, teljesítmény).
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Intervallum skála
Az elemek sorba rendezhetőek, az elemek közötti különbség kifejezhető, de
30°C
nincs természetes nulla pont (Celsius-skála, fény hullámhossz, dátumok).
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Mi történjen az adatokkal először?
• Az adatok beolvasása, és a változók tulajdonságainak beállítása után NEM kezdhetjük meg rögtön a
statisztikai elemzéseket!
• Előtte
• meg kell ismerkedni az adatokkal táblázatok, grafikonok segítségével
• ki kell szűrni a lehetséges hibákat torzító hatásokat, azaz meg kell tisztítani az adatbázist
• előfordulhat, hogy szükség van valamilyen előfeldolgozásra is (például születési év helyett korral
érdemes dolgozni, mely utóbbit az előbbiből fogjuk számolni).
• Az adatokkal való ismerkedés, az adatok tisztítása és az adattranszformációk sorrendje nem kötött,
általában táblázatok, grafikonok segítségével feltűnik egy hiba, azt megkeressük, javítjuk, újra kikérjük a
táblázatokat, grafikonokat stb.

A tananyagban két adatbázissal fogunk dolgozni.
BSCI adatbázis - Technikai tudás elsajátítása
• Leíró statisztikák JASP-ben
• Grafikonok Excelben
• Adattraszformáció Excelben

WBI adatbázis – Adattisztítás
• (felhasználva az addig összeszedett technikai tudást) végig megyünk egy teljes
adatfeldolgozási folyamaton az adatok megismerésével, feldolgozásával, tisztításával együtt.

Adattranszformációk

Új változó számolása
• Születési évből kor
Változó átkódolása új változóba
• Családi állapotból Kapcsolati státusz
• Fordított itemek forgatása
Változó átkódolása önmagában
• Csak jól körülhatárolt, egyszerű javítások!
• Könnyű hibázni, és nehéz visszabogozni az elrontott adatokat.

Új változó számolása

Számoljuk ki a kort a születési évből (a kutatás 2018-ban volt)
• Az első üres oszlop első sorába beírom az új változónevet, Kor,
• és az értékét úgy kapom meg, hogy 2018-ból kivonom a születési évet,
• azaz az első személy koradata az O2-es cellába kerül, és a képlete: = 2018 – C2
• A problémát az üres cellák és a hiánykódok (NA) okozzák.

• Az első üres oszlopba beírom a

Egyszerű megoldás sorbarendezéssel
• Kijelölöm az össze adatot
• Kezdőlap / Rendezés és szűrés / Egyéni sorrend
• Sorbarendezés Születési év alapján
• Majd miután egymás alá kerültek azok, akiknek
van kor adata, és külön kerültek azok, akiknek
nincs, a kort csak azokhoz számoljuk ki, akinél
van helyes érték.

Szofisztikáltabb megoldás a HA() és a SZÁM() függvénnyel:
= HA (feltétel ; mi legyen, ha a feltétel teljesül; mi legyen, ha a feltétel nem teljesül)
Feltétel: a személy születési év adata egy szám (és nem üres, vagy NA)
Teljesül: 2018-ból ki kell vonni a születési évet.
Nem teljesül: Üresen kell hagyni a cellát.
= SZÁM (érték)
Megvizsgálja, hogy az argumentumában megadott érték szám-e (nem szöveg, vagy üres, stb.)
A kettő együtt:
= HA( SZÁM(C2) ; 2018 – C2 ; ”” )

Változó újrakódolása
• Ha megnézzük a családi állapotot, azt látjuk, hogy egyedülálló 14, párkapcsolatban élő 8, házas 7 és özvegy
1 személy van a mintában (ezt az úgynevezett frekvencia táblákkal néztük meg órán, melyek használata a
diasorban később, a Táblázatok részben szerepel). Ha egy csoportban tizennégyen vannak, az még
elfogadható, de nyolc, hét és főleg egy fős csoportokkal dolgozni nem tanácsos, hiszen a minta mérete miatt
minden statisztika nagyon bizonytalan lesz.
• Megtehetjük azonban, hogy átkódoljuk a változót. A családi állapot szerinti négy csoportból készítsünk
kettőt: az egyedülállóba kerül majd a 14 egyedülálló, a kapcsolatban élőbe a 8 párkapcsolatban élő és a 7
házas. Az egy darab özvegy helyzete speciális, kihagyjuk az új csoportosításból.
• Ehhez újra kell kódoljunk a „csalad” változót az új, „kapcsolat” nevű változóba. Amíg nem vagy elég járatos
az adatfeldolgozásban, érdemes papíron megtervezni azt.
Régi, „csalad” nevű változó
Egyedülálló (1-es kóddal jelölve)
Párkapcsolatban élő (2-es kóddal jelölve)
Házas (3-as kóddal jelölve)
Özvegy (4-es kóddal jelölve)

Új, „kapcsolat” nevű változó
Egyedülálló (1-es kóddal jelölve)

Kapcsolatban élő (2-es kóddal jelölve)
Üresen hagyva

Kérdőívek feldolgozása
• FONTOS, hogy CSAK OLYAN KÉRDŐÍVVEL végezz kutatást, amelynek ISMERED A KIÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓJÁT, az tudod, melyek a fordított tételek, és mely item melyik alskálához tartozik!!!
• A kérdőívről
• A BSCI kérdőív nyolc állítást (itemet) tartalmaz
• háromfokú Likert skálán mérődik, 0-tól (soha) 2-ig (gyakran) terjed a Likert skála.
• 1. Fordított tételek:
• Két item fordított („Életemnek nincs célja és értelme.” és „Kétlem, hogy életemnek bármilyen
jelentősége volna.”), mert ha valaki 2-est karikáz ezekre az állításokra, azaz azt válaszolja, hogy gyakran
érez így, az azt jelzi, hogy ő nem érzi értelmesnek az életet.
• Hogy melyik fordított tétel, azt a kérdőívhez mellékelt kiértékelési útmutatóból tudhatod meg. Csak
olyan kérdőívet használj a kutatásaid során, melynek ismered a kiértékelési útmutatóját, mert annak
hiányában nem mindig könnyű eldönteni, melyek a fordított tételek.
• A fordított itemeket először meg kell fordítani, azaz a 0-ból 2-est, az 1-esből 1-est, 2-ből 0-át csinálni.
• Hozzuk létre a bsci2 és bsci5 változókból a bsci2f és bsci5f változókat!

Kérdőívek feldolgozása
• FONTOS, hogy CSAK OLYAN KÉRDŐÍVVEL végezz kutatást, amelynek ISMERED A KIÉRTÉKELÉSI
ÚTMUTATÓJÁT, az tudod, melyek a fordított tételek, és mely item melyik alskálához tartozik!!!
• 2. Reliabilitás
• Ezt követné a reliabilitás, azaz a kérdőív megbízhatóságának vizsgálata, melyet mi azonban csak a
következő félévben fogunk megtanulni. Most higgyétek el, hogy a kérdőív megbízható.
• 3. Élet értelmesség skálapontszám kiszámítása
• Utolsó lépésként kiszámoljuk a skálapontszámot, mely az itemekre adott értékek összegéből vagy
átlagából áll (átlagolni akkor kell, ha vannak hiányzó adatok)
• Figyelj arra, hogy a fordított tételeknél az új, megforgatott változó kerüljük az összegzésbe!
• Ha egy kérdőívnek több alskálája van, akkor figyelj arra, hogy minden alskálához a hozzá tartozó tételek
kerüljenek be a számításba!
• Figyelj a hiányzó értékekre! Ha túl sok hiányzó érték van egy személynél, hozzá ne számolj
skálapontszámot, ha csak egy-két hiányzó van, akkor pedig használj átlagolást!
• Hozzuk létre a bsci nevű változót, és állítsuk be a változó tulajdonságait!

Kérdőívek feldolgozása
• Ha hiányzó válaszok vannak egy kérdőívben, akkor a skála itemeinek összeadása félrevezető lehet.
azon
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• Hiányzó értékek esetén összeadás helyett átlagolással hozható létre a skála, de átlagolni is csak annál érdemes,
akinek nem hiányzik „túl sok” válasza. Hogy mennyi a túl sok, te döntöd el.
• Először számoljuk meg mindenkinél, hány kitöltetlen válasza van a kérdőívben:
• = DARABTELI ( kérdőív_itemei ; ”” )
• Majd a skálapontszám kiszámolása összegzés helyett átlagolással (figyelve a fordított tételekre) azzal a
feltétellel, hogy a hiany változó értéke kisebb 2-nél (azaz max. egy hiányzó válasz van):
• = ÁTLAGHA ( előbb_kiszámolt_darabteli_eredményei ; „< 2” ; kérdőív_itemei )

