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 4.5.2012: הבוחן תאריך

  .גולדמן רונית' גב, פוזננסקי יעל ר"ד, עמישי- מילמן אסנת' גב:  המרצה שם

  סטטיסטית הסקה:  ב בוחן

  פסיכולוגיה:  ל מיועד

  10110069:  קורס' מס

  'ב' סמ   'א שנה

  וחצי שעתיים:  הבוחן משך

  תכנות ללא כיס מחשב:  עזר חומר

  

 .לכך המתאימים במקומות הבוחן חלקי כל על לענות עליך. חלקים שלושה זה לבוחן  
' מס. הבוחן הערכת על יקלו ברורים והסברים כתב. וחישוביך תשובותיך את להסביר י/דאג

   .שאלה כל בסוף בסוגריים מוצג נכונה תשובה עבור הנקודות

   ! ! !ה ח ל צ ה ב                                                       

  

 י/השתדל .בוחןה בדף במלואן השאלות כל על י/ענה. נכון לא/נכון שאלות 4 לפניך -' א חלק

 של ערכו .בנקודות תזכה לא נימוק ללא תשובה .תשובה לכל המוקצות מהשורות לחרוג לא

   .)שאלה לכל נקודות 12 (נקודות 48 זה חלק

 הוא הבדיקה את. 5% של מובהקות ברמת    האפס השערת את לבדוק מחליט וקרח. 1

 באוכלוסיה שהפרופורציה ומסיק מובהקת תוצאה קיבל החוקר.    בה דגימה' התפ מול מבצע

  .0.4 שווה או קטנה אינה הנראה כפי הנחקרת

4.0;0 ≤pH

3.0ˆ =pμ

הפרופורציה הנבדקת בהשערת אפס שאיננה מדוייקת צריכה להיות תואמת את הערך הקיצון . לא נכון

על החוקר לעבוד עם , 0.4עבור השערה אודות פרופורציה בגודל , כלומר. שכלול באותה השערה

רק כך יוכל להבטיח שאם יקבל תוצאה מובהקת עם אלפא . 0.3 ולא 0.4התפלגות דגימה שתוחלתה 

הרי שהיה מקבל אותה גם תחת כל שאר ההתפלגויות האפשריות הכלולות באותה , נהאפריורית נתו

במצב המתואר . שניתן להכליל את התוצאה אל כל טווח ההשערות הכלול בהשערה, השערת אפס ומכאן

 0.3באזור הדחייה עבור התפלגות שתוחלתה " נופל"יכול להיות שערך המדגם שהתקבל , בשאלה

    ).כלומר לא מובהק (0.4 נמצא באזור הקבלה של התפלגות דגימה שתוחלתה אולם, )כלומר מובהק(

  

  

  
                                           

16

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 להתגבר שנועדו בקרה טכניקות הם, אפקט גודל וחישובי, רצויה סטטיסטית לעוצמה נדרש n חישובי. 2

 . מובהקות במבחן שמקורן בעיות על

 מתבצע על מנת להבטיח כי תוצאה לא מובהקת שהתקבלה אינה נובעת מחוסר N חישוב גודל .נכון

וכן שתוצאה מובהקת שהתקבלה איננה נובעת ממדגם גדול מדי , עוצמה סטטיסטית אלא מהעדר אפקט

חישוב גודל אפקט נועד להבטיח כי תוצאה מובהקת שהתקבלה לא נובעת גם . אלא מאפקט ממשי

  .משיממדגם גדול מידי אלא מאפקט מ

  

. מובהקות תוצאות קיבלו ושניהם, נבדקים של אחר מדגם על אחד לכ, מחקר ערכו חוקרים שני .3

 כי להגנתו טען' א חוקר. 'א חוקר של מזו יותר קטנה היתה' ב חוקר של) p value (הפוסטריורית האלפא

 .יותר חזק חברו של הניסויי שהאפקט כך על מעיד בהכרח אינו זה ממצא

,  טעות התקן קטנה יותרכך, המדגם גדול יותרשככל . פוסטריורית מושפעת מגודל המדגםאלפא . נכון

 ויניב אלפא יתן תוצאה מובהקת, גדול יותר ויש יותר סיכוי שיעבור את הקריטריון סטטיסטי המבחן

  .יש לחשב גודל אפקט, של שניהםעל מנת לבחון את מידת החוזק של האפקט . פוסטריורית קטנה יותר

  

 גבוה לממוצע נדרש תלמיד כל: שלבים מכמה מורכב קלינית בפסיכולוגיה שני לתואר הקבלה תהליך. 4

 במוסדות הקליניות המגמות ראשי. ראיונות במספר והצלחה ם"המתא בבחינת גבוה ציון, הראשון בתואר

 אך, מחמיר והתהליך מאחר מאוד מוכשרים מטפלים מפספסים שלעיתים יודעים הם כי מצהירים השונים

 ראשי כי לומר ניתן. מטפל להיות מתאים שאינו אדם ללימודים ולקבל לטעות לא להם חשוב יותר

  .שני מסוג טעות למזער מעוניינים המגמות

 היא המחקרית ההתפלגותו מטפלים להיות מתאימים שלא אלה ותהתפלג היא האפס התפלגות. נכון לא

 להחליט ההסתברות היא ,)אלפא (ראשון מסוג טעות. מטפלים להיות מתאימים שכן אלה התפלגות

 לא שאדם להחליט ההסתברות היא ,)בטא (שני מסוג טעות. בטעות מטפל להיות מתאים כן שאדם

 להיות מתאים אינו שבעצם מישהו בקבלת לטעות לא יותר וחשוב במידה. בטעות מטפל להיות מתאים

 בכל מוכשר מטפל לפספס לא מעוניינים היו אילו. ראשון מסוג טעות של במזעור מדובר למעשה, מטפל

  .שני מסוג טעות ממזערים היו, מחיר
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 כל מתן תוך, הבוחן בדף במלואה עליה י/ענה. סעיפים שני עם אחת השאל לפניך -' ב חלק

   .נקודות 22 זה חלק של ערכו. הנדרשים ההסברים

 :ש כך רבים בתחומים הישראלית בחברה אותותיו נותן במשק הכלכלי שהמצב טענה שי. 5

 .קליני דיכאון של תסמינים חווים כיום אנשים יותר  .א

 סבלו לטיפול מהפונים 27% שנה לפני שעד לו ידוע. זו טענה לבדוק מעוניין פסיכולוג

' במס האחרונה בשנה קליני מדיכאון הסובלים % את לבדוק מחליט והוא קליני מדיכאון

  .מקרית שנבחרו לטיפול קליניקות

 )'נק 3(? לבצע שיש הסטטיסטי המבחן מהו )1

  . לפרופורציה יחידה Zמבחן

 )'נק 4. (לבדיקה המתאימות ההשערות את כתוב )2

27.0;
27.0;

1

0

>PH
PH

527.0 >⋅

≤
 

 )'נק 4 (.המבחן לביצוע הנדרשים התנאים מהם פרט )3

 .התצפיות של מקרית דגימה •

⋅<5  פי-על הדגימה התפלגות של בקירוב נורמליות • pn  

 )19( למחקר אנשים 19 לפחות נדרשים דהיינו

 

 .בעבר מאשר יותר גדול כספי בגרעון ונמצאות מאוזן תקציב לנהל כיום מתקשות משפחות  .ב

 ומצא לסטטטיסטיקה המרכזית הלשכה בנתוני חיפש , הטענה את לבחון שרוצה כלכלן

 עם בממוצע ₪ 1520 על עמד בארץ משפחות של החודשי הכספי הגרעון 2010 שבשנת

 הגרעון האחרונה שבשנה ומצא חישב הוא, משפחות 60 של אקראי במדגם. 250 של שונות

 את כתוב. 180 של שונות עם ₪ 1900 על עתה עומד והוא עלה הממוצע החודשי הכספי

  .המבחן לביצוע הנדרשים התנאים מהם ופרט לבדיקה המתאימות ההשערות

 )'נק 3 (?לבצע שיש הסטטיסטי המבחן מהו )1

  . לממוצע יחידZמבחן 

 )'נק 4. (לבדיקה המתאימות ההשערות את כתוב )2
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 )'נק 4 (.מתקיימים הם והאם המבחן לביצוע הנדרשים התנאים מהם פרט )3

 מתקיים – התצפיות של מקרית דגימה •

 מתקיים – ידועה האוכלוסיה שונות •

 פ"ע מתקיים – הממוצע של הדגימה התפלגות של בקירוב נורמליות •

 ).n=60  ש משום (המרכזי הגבול משפט

  

 זה חלק של ערכו. הבחינה מחברתב במלואה עליה לענות עליך. אחת שאלה זה בחלק -' ג חלק

   .נקודות 30

 בממוצע אוכל בוגר אדם ישראל במדינת כי נכתב, תזונה על בפרק', ו לכיתה במדעים הלימוד בספר. 6

. 50% הוא שלו היומית התזונה בסך הפחמימות אחוז וכי, ל"קק 100 תקן סטיית עם ביום ל"קק 2000

 השתנתה ישראל מדינת אוכלוסיית בקרב התזונה כי טוענת הדסה ח"בבי המטבוליזם ממכון תזונאית

 אחוז אולם ל"קק 100-בכ גדלה לאדם הממוצעת הקלורית שהצריכה האחרונות בשנים כך-כל

 שהעוצמה כך המחקרית שאלתה את לבחון רוצה התזונאית. 30% ל ירד בתזונה הפחמימות

  . 5% המובהקות ורמת 98% לפחות תהייה שלה הסטטיסטית

  ?הפחמימות אחוז אודות שאלתה את לבחון מנת על לקחת התזונאית שתאלץ המדגם גודל מהו. א

  )'נק 22. (והסבר חשב
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 נבדקים 78 -ש היות. שהציבה העוצמה בתנאי לעמוד מנת על נבדקים 78 לפחות לקחת התזונאית על

  .זה מדגם בגודל להשתמש אכן שהגיוני הרי (5<0.35*78) הנדרשת בקירוב הנורמליות הנחת את יקיים

  

, )חדש (אחר מדגם באמצעות הקלורית בצריכה העלייה לגבי שאלתה את לבחון החוקרת רצתה אילו. ב

 - כן אם? שלה המדגם גודל לגבי החלטה כקריטריון מספיק היה' א בסעיף שבוצע N גודל חישוב האם

 .לדגום עליהש מדגםה גודל על החלטהב לשקול שעליה הקריטריונים מהם הסבר - לא ואם ,מדוע הסבר

  )'נק 8. (חישוב ללא הסבר

, אחר משוער אפקט ועם אחר סטטיסטי מבחן פ"ע להיבחן שאמורה אחרת בהשערה שמדובר מאחר

 ויש יחיד לממוצע Z מבחן עבור מדגם לגודל תייחסלה צריך הנדרש החישוב. מחדש חישוב לבצע נדרש

  .בקירוב הנורמליות הנחת שתתקיים נ"עמ 30 לפחות הוא הדרוש שהמדגם לוודא

  :לחישוב הנתונים

μ
   

  .5% של מובהקות ורמת 98% של עוצמה עבור הנדרש המדגם גודל את לחשב תוכל כעת וגם
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 נוסחאות לבוחן -  הסקה סטטיסטית 2012
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      נתונים והנחות ביחס לאוכלוסיה ולאופן הדגימה

  :יחיד לממוצע Z במבחן

  התצפיות של מקרית דגימה

   ...ושווה ידועה האוכלוסיה שונות

  )נתון אם רק (באוכלוסיה נורמלית מתפלג משתנה

   ...שווה המדגם גודל

  :יחידה לפרופורציה Z במבחן

  התצפיות של מקרית דגימה

   ...שווה המדגם גודל

  :יחיד לממוצע t במבחן

  התצפיות של מקרית דגימה

  ידועה איננה האוכלוסיה שונות

  )נתון אם רק (באוכלוסיה נורמלית מתפלג משתנה

   ...שווה המדגם גודל
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 30.7.2012:  תאריך הבחינה

  .ר יעל פוזננסקי"דו רונית גולדמן'  גב,עמישי-אסנת מילמן'   גב:שמות המרצים

  )0069-1-101 (הסקה סטטיסטית:  מבחן ב

  .מדעי ההתנהגות :מיועד ל

  'ב:    מועד'ב: '   סמ'א:  שנה

   שעות3: משך הבחינה

  מחשב כיס ללא תכנות:  חומר עזר

  

  

  
כתב . להסביר את תשובותיך וחישוביך) י(דאג. על כל השאלות הבאות) י(ענה  

הנקודות עבור תשובה נכונה מוצג בסוף ' מס. והסברים ברורים יקלו על הערכת הבחינה
  .בסוגריים, כל שאלה

    

  ! ! !ב ה צ ל ח ה         
  
  
  
  
  

  להחליט האם כל אחת מהאמירות) ת(הינך מתבקש.  שאלות5 לפניך -' חלק א
את התשובות ).  לא יותר מחמש שורות( ולנמק בקצרה ,לא בהכרח/ לא  נכונה / נכונה 

  .תשובה ללא נימוק נכון לא תזכה בנקודות. יש לרשום בדף התשובות המצורף לבחינה
 

 ) נקודות לכל שאלה5  (
 
  

מובהקת כשהמטרה היא לחישוב גודל אפקט יש משמעות רק במצבים בהם התוצאה  .1

 .קות לא נובעת ממדגם גדול מידילוודא כי המובה

חישוב גודל . אמנם זוהי מטרה חשובה של חישובי גודל אפקט אך לא היחידה – לא נכון

על מנת לבחון האם האפקט קטן ממה שצופה  מובהקות מתקבלתכשלא אפקט חשוב גם 

  . המינימאלי ועל כן בעצם נלקח מדגם קטן מידיNבזמן חישוב גודל ה 

  

פסיכולוג רצה לבדוק מובהקות קשר ליניארי בין הצלחה במבחן קבלה לקורס לבין הצלחה  .2

לצורך כך דגם ). ההצלחות נמדדות באמצעות משתני רווח(בתפקיד אליו מכשיר הקורס 

לתפקיד ועברו את מבחן אנשים מאותה אוכלוסיה שהתקבלו של ארבע קבוצות שונות 

על מנת לקבוע האם קיים קשר בין הצלחה . ובכל אחת מהקבוצות חישב מתאם, הקבלה

יש לבצע בדיקת מובהקות לכל אחד , במבחן הקבלה לקורס לבין הצלחה בתפקיד

 . מארבעת המתאמים
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נים הללו  אם יבצע מבחן לבדיקת מובהקות של כל מתאם בנפרד ולאור המבח – לא נכון

הוא יגדיל את ההסתברות הכוללת לטעות מסוג ראשון , יחליט האם יש קשר בין המשתנים

עדיף לחשב מיצוע של , כדי להתגבר על כך. בעיית תיסוף אלפאתהיה לו : קרי, שיבצע

  .כך ישלוט באלפא הכוללת שלו. המתאם הממוצעמובהקות כ לבדוק את "המתאמים ואח

 

חוקר החליט .  על שתי קבוצות התקבלה תוצאה מובהקתבניתוח שונות פשוט שנערך .3

הוא מצא כי ממוצע הקבוצה השלישית היה זהה לממוצע . להוסיף קבוצה שלישית למחקרו

כתוצאה מכך החליט כי אין טעם לבצע ניתוח שונות מחדש . אחת הקבוצות שכבר בדק

  .משום שהתוצאה תישאר מובהקת

) של המונה והמכנה(ח המבחן "ית תגדיל את דהשליש'  הוספת הקב,מצד אחד – לא נכון

 ניתן לדעת  סביר שיקטן אך לאMSB, שנימצד . י למובהקותולכן תקטין את הערך הקריט

ולכן לא ניתן ) הוא יכול להיות גדול יותר או קטן יותר (MSW ישתנהכיצד מהמידע שניתן 

  .להסיק בוודאות דבר באשר למובהקות התוצאה

  

 ההנחות בכל עומדים אשר תלויים ממוצעים שני בין הפער מובהקות את לבחון ביקש מפוזר חוקר .4

 תוצאה קיבל ואף תלויים בלתי למדגמים t מבחן בטעות ביצע החוקר, הצער למרבה .t מבחן של

 חברו עם התייעץ טעותו את שהבין ולאחר מהמחשב המקוריים הנתונים נמחקו לחוקר. מובהקת

 שללא הרי, תלויים בלתי למדגמים t במבחן מובהקת תוצאה קיבל שאם לו אמר חברו. העניין לגבי

 .תלויים לממוצעים t הפעיל אילו מובהקת תוצאה מקבל היה ספק

 יותר קטן יותר היה תלויים למדגמים  t עבור התקן טעות שאומד להניח סביר, אחד מצד – נכון לא

 תלויים במדגמים, שני מצד. קיצוני יותר היה המבחן שסטטיסטי כך, ת"ב מדגמים של במצב מאשר

). מספרית יותר גדול (יותר קיצוני להיות אמור דחייה עבור הקריטי הערך ולכן יותר קטן ח"ד' מס

  .התוצאה תהיה מה לדעת קשה, הנתונים על מידע ללא, לכן

  

 . זנביות-דו השערות בדיקת לצורך  לשמש יכולה סמך רווח חישוב פרוצדורת .5

 המדגם סטטיסטי סביב סמך רווח לחשב ניתן, נתון האפס השערת תחת והפרמטר במידה - נכון

 מבחן ביצענו שאילו אומר זה, וכן במידה. הסמך רווח טווח בתוך נופל הנתון הפרמטר אם ולבדוק

  .מובהקת לא תוצאה מקבלים היינו, מובהקות

 

לענות על כל ) ת(הינך מתבקש". מהו המבחן המתאים"של  שאלות 4 לפניך -' חלק ב
  .השאלות בדף התשובות המצורף לבחינה
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  :עבור כל שאלה

הפרוצדורה הסטטיסטית הכי מתאימה / הצע מהו המבחן הסטטיסטי הכי מתאים  •

 .בחירתך) י(והסבר

 .את התנאים ההכרחיים לביצוע וציין האם הם מתקיימים או לא) י(פרט •

/ האם יש טעם לבצע את כל הבדיקה ) י(הסבר, מתקיימים ויש נתוניםבמידה והתנאים  •

 .החישוב

במידה , כמו כן. או טעם לביצוע/אין צורך להגדיר תנאים ו,  במידה ואין פרוצדורה מתאימה–שימו לב 

 !והתנאים לא מתקיימים אין צורך להסביר האם יש טעם בביצוע
  

 ) נקודות לכל שאלה6 (
  

קרוגלים רצו לבחון האם יש הבדל באיכות השבבים הדיגיטליים  לייצור מיMTBבחברת  .6

 לקוחות שרכשו מיקרוגל 80 -לשם כך הם פנו ל. שהם רוכשים משני הספקים שלהם

.  ובחנו כמה לקוחות החליפו את השבב W לקוחות שרכשו מיקרוגל מדגם70 - ול Sמדגם 

  .הנח דימה מקרית .ים שונים על ידי ספקיםמיוצר W ומדגם  Sהשבבים מדגם

 2X2חי בריבוע לאי תלות טבלה של   .א

 .נדגם מדגם נוחות מתוך הקונים ולא ברור איך.  אין–דגימה מקרית   .ב

   יש–כל תצפית נופלת בקטגוריה אחת בלבד 

 לא ידוע ולא –) 2X2לוח ( מקרים 10 לפחות  EXPהמדגם מספיק גדול כך שבכל תא 

  ניתן לבדוק

לא ידוע ולא ניתן לבדוק האם יש טעם לבצע את הבדיקה היות שלא ניתן להכין לוח   .ג

EXP ועל כן לא ניתן לדעת האם הוא זהה ל OBSאו שונה ממנו . 

  

חוקר מרגיש כי לא נערך מספיק מחקר אודות ההבדל בין קשישים לקשישות בקשר שבין  .7

 30במדגם מקרי של . (recall) לבין מטלת היזכרות (recognition)ביצוע במטלת היכר 

 ובקרב קשישות 0.6ל בקרב קשישים היה " קשישים נמצא כי המתאם הנ30 -קשישות ו

  .98%החוקר רוצה לאמוד את פער הקשרים המדובר ברמת בטחון של . 0.7

 ת"רווח סמך להפרש מתאמים באומד   .א

  יש –דגימה מקרית   .ב

25

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



  לא ידוע–נורמאליות דו משתנית באוכלוסיה 

  

ידוע כי . במשחקי כדורגל יותר מאבותיהםבכורים אוהבים לצפות ישנה טענה כי ילדים  .8

לצורך . ישנה הומוגניות של שונויות במספר משחקי היורו שאנשים צופים בהם באוכלוסיות

נמצא כי האבות צפו בממוצע .  גברים שלהם בנים בכורים49בדיקת הטענה נדגמו מקרית 

 5 - בשבוע היורו ובניהם בכוריהם צפו בממוצע ב0.5 משחקים עם סטיית תקן 3 -ב

  . בשבוע היורו1משחקים עם סטיית תקן 

 . להפרשי ממוצעים תלוייםt  .א

  יש–דגימה מקרית   .ב

  )אב ובנו( יש –מדגמים תלויים 

 אין אבל יש נורמאליות בקירוב של התפלגות הדגימה לפי –נורמאליות באוכלוסיה 

  .משפט הגבול המרכזי

  יש –הומוגניות של שונויות באוכלוסיה 

וכל ) בנים יותר מאבות(יש טעם לבחון את השאלה היות שהממוצעים בכיוון המשוער   .ג

 .ההנחות מתקיימות

  

 נקודות 8 -בדרך כלל מצליחים לשפר הישגיהם ב, ידוע כי סטודנטים החוזרים על קורס .9

, שבמחלקה בה הם לומדיםוועד הסטודנטים מאחת המחלקות באוניברסיטה טוען . לפחות

 נקודות 8 -רוב החוזרים על קורסים דווקא אינם משפרים ציוניהם או שמשפרים בפחות מ

להוכחת הטענה נדגמו מקרית . ומציע לסטודנטים לשקול היטב אם להירשם לקורס חוזר

 6,  מהם לא שיפרו את ציונם10 סטודנטים מהמחלקה אשר חזרו על קורס ונמצא כי 20

 . ומעלה נקודות8 - שיפרו ב4 נקודות ורק 8 -ות משיפרו בפח

  :שתי תשובות אפשריות

  :אופציה ראשונה

  לפרופורציה יחידהZ  .א

  יש –דגימה מקרית   .ב

 )10=0.5*20( יש –נורמאליות בקירוב של התפלגות הדגימה 
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וזה ) 0.2(שונה מהסטטיסטי ) 0.5(יש טעם לבצע את הבדיקה היות שהפרמטר   .ג

 .אכן בכיוון המשוער

  : אופציה שנייה

 מבחן הסימן  .א

  יש–דגימה מקרית   .ב

   יש –משתנה בסולם סדר לפחות 

   יש–מדגמים תלויים 

  .יש טעם כי הפרופורציה בכיוון המשוער  .ג

  

 

 

  

  
  

 תוך פירוט לענות על כולן במחברתך) ת(הנך מתבקש.  שאלות חישוביות3 לפניך -' חלק ג
הנחות אלא אם ) י(בהתאם להנחיות ואל תוסיף) י(פעל: לב) י(שים. כל שלבי החישוב

) ה(את, במידה וחסרות לך הנחות וניתן לבדוק שהן מתקיימות. נכתב זאת במפורש
  .לבדוק אותן) ת(מתבקש

  

 

 ת שליליות ארוך יותר מזמן התגובהוקר רגשות טען כי זמן התגובה בהצגת תמונו ח .10

    נבדקים והציג להם תמונות 10הוא דגם אקראית . בהצגת תמונות ניוטראליות

  המשתנה . להם הציג תמונות ניוטראליות אחרים  נבדקים 10שליליות ודגם אקראית עוד 

  הוא מצא שממוצע זמני התגובה . הנמדד היה זמן התגובה שלהם להופעת התמונה

  וממוצע זמני התגובה עבור ,  9.8ש עם שונות " א538עבור תמונה שלילית היה 

  בהנחה כי משתנה זמן תגובה . 12ש עם  שונות " א530תמונה ניטראלית היה 

   :0.95רמת ביטחון של עזור לחוקר לבחון את השערתו ב, מתפלג נורמאלית באוכלוסיה

 )נקודות 12(.            בדוק האם מתקיימות ההנחות הנדרשות לביצוע המבחן  .א
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05.0=α

03.403.4 +<<− F

03.4≥F

  .בצע את המבחן המתאים, נחות הנדרשות מתקיימותבהינתן כי כל הה  .ב

 )נקודות 12( 

 

הנחת הנורמאליות של התפלגות הדגימה מתקיימת שכן נתונה נורמאליות   .א

 .באוכלוסייה

  .הנחת הדגימה המקרית מתקיימת

  .הנחת המדגמים הבלתי תלויים מתקיימת

  :הנחת ההומוגניות של שונויות תבדק להלן

F בלתי תלויות  לשונויות  
   תמונות ניטראליות -2מדגם      תמונות שליליות -1מדגם : נתונים

  
  
  
  
  
  
  
  

1.

33.13
9
1210ˆ
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2
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=
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n

67.10
9

8.910ˆ

8.9
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2
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2
2
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s

S

n

  השערות

  השערה דו זנבית 

2
1

2
21

2
1

2
20

:

:

σσ

σσ

≠

=

H

H   
  

  
  

 הנחות.  2

  ת של התצפיות"דגימה מקרית וב

  ת"המדגמים ב

  התפלגות האוכלוסיות היא נורמאלית

N1= n2= 10   
2

1

2
2

)1,1( ˆ
ˆ

12 S
S

F nn =−−   : הסטטיסטי הוא

  .ח במכנה" דn1-1 -ח במונה ו" דn2-1והוא מתפלג עם 

  

 חייה וקבלה קביעת רמת מובהקות וקריטריון לאזורי ד.  3

α03.4±=cF=025.0 ,  מבחן דו זנבי

                         9= ח מכנה"ד,  9=ח מונה"ד

 : איזור קבלה

F≥−03.4 או  : איזור דחייה
  

  סטטיסטי המבחן . 4
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25.1
67.10
33.13

==F  

  

 החלטה.  5

וכפי הנראה השונות בזמני התגובה עבור תמונות ניטראליות , מובהקתלא התוצאה 

  . זהה לשונות בזמני התגובה עבור תמונות שליליות

  

 :מסקנה

   מתקיימת הומוגניות של שונויות
  
  
  
  
  

05.0=α

       למדגמים בלתי תלוייםt  .ב

     
  השערות. 1

   השערה חד זנבית ימנית

0:
0:

1

0

>
≤

d

d

H
H

μ
μ

  
  
 הנחות ביחס לאוכלוסייה ולאופן הדגימה.  2

  ת של התצפיות במדגם"דגימה מקרית וב •

  המשתנה מתפלג נורמלית באוכלוסיות •

  השונויות באוכלוסיות הומוגניות אך אינן ידועות •

  המדגמים בלתי תלויים •

• N1=n2= 10  

d    .הנחות ביחס להתפלגות הדגימה של   
   )קומבינציה ליניארית של משתנה שמתפלג נורמלית( נורמלית -צורה  •

           - נכונה 0H - תחת ההנחה ש-ממוצע  •

    - חישוב אומדן לטעות התקן -פיזור  •

d

n

=

=

538-530= 8

10

0== dd μμ
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    קביעת רמת מובהקות וקריטריון לאזורי דחייה וקבלה .3
 

α=05.0 ,  מבחן חד זנבי
  

na+nb-2= 10+10-2=18                        734.1+=ctח "ד

ct≥734.1  :איזור קבלה   
734.1>ct   :איזור דחייה

  
  
  חישוב הסטטיסטי. 4
  

14.5
556.1

08
=

−
=t  

  
  החלטה. 5

וכפי הנראה הפרש ממוצעי זמני התגובה עבור תמונות ניטראליות ושליליות , התוצאה מובהקת
  .0-אינו קטן או שווה ל

 
  :מסקנה

זמני התגובה עבור תמונות שליליות גבוהים יותר מזמני התגובה עבור תמונות . החוקר צודק
  ניטראליות
  
  
  

 הנהלת קופת חולים בדרום הארץ מעוניינת לעשות שינוי פרסונלי בצוות הרופאים  .11

 76%בסניף זה . המטפלים בסניף המרכזי של מרפאת המומחים משיקולי התייעלות

 נותנים שירותי רפואה משלימה 20%, מהרופאים נותנים כיום שירותי רפואה קונבנציונלית

הנהלת הקופה חושבת שתמהיל הרופאים .  נותנים שירותי רפואה תעסוקתית4% -ו

בדרום אינו תואם את צרכי האוכלוסייה והיא החליטה לבדוק מה מידת השימוש שנעשה 

 פונים לסניף מהשנה 500נדגמו אקראית , לבדיקה. ברופאים השונים בשנה האחרונה

 ברפואה משלימה 145,  מהם הסתייעו ברפואה קונבנציונלית315האחרונה ונמצא כי 

תמליץ להנהלת קופת החולים לשנות , האם לאור בדיקה זו.  ברפואה תעסוקתיתוהשאר

 . הנח שכל הפונים נעזרו בסוג אחד בלבד של שירות רפואי? הרופאים בסניףאת תמהיל 

α (                      )15=05.0 ) נקודות )
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  טיב התאמה

  :             ערותניסוח הש. 1
  

ExpObsH
ExpObsH

≠;1
;0

  
=

      .ניתן לנסח את ההשערות גם במילים •

. 2  :הנחות

  .תלויה של התצפיות-דגימה מקרית ובלתי. א

  .כל תצפית נופלת לקטגוריה אחת בלבד. ב

        5הינה לפחות ) Ej(המדגם מספיק גדול שכן השכיחות הצפויה בכל קטגוריה . ג

( )
  ).df=J-1(         והוא מתפלג עם :              הסטטיסטי הוא. ד

∑
= ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
=

J

j j

jj

E
EO

1

2
2χ

 .df=j-1(  3:   (קביעת רמת מובהקות ואזורי דחייה וקבלה
  

  5.99=   ערך קריטי a=0.05, 2= ח "דו

  χ2<5.99: אזור קבלה

  χ2≥5.99: אזור דחייה

  

  :חישוב הסטטיסטי. 4
  

Ej Pj Oj  

 קונבנציונלית 315 0.76 380

 משלימה 145 0.20 100

 תעסוקתית 40 0.04 20

 כ"סה 500 1 500
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( ) ( ) ( ) 368.51
20

2040
100

100145
380

380315 222
2 =

−
+

−
+

−
=χ

1

  
  
  

. 5  .   תמהיל הרופאים במחוז דרום כנראה שונה משזה שבארץ כולה:החלטה
  
  

פסיכיאטר ילדים רוצה . 0.6ילד בכור שעומד על - הוריםADHDידוע כי קיים קשר בין  .12

 גבוה יותר מאשר קשר , האב אצלADHD - אצל ילד בכור וADHDלבחון האם הקשר בין 

הבדל זה מעולם לא נבדק בעבר והפסיכיאטר מבין כי מדובר בהשערה . כזה אצל האם

- אבאADHDהוא משער כי המתאם . שעשויה ליצור רעש תקשורתי אם תתברר כנכונה

היות שמאוד חשוב לו לא . 0.4ילד הוא רק - אמאADHD בעוד שהמתאם 0.8ילד הוא 

בהנחה שמתקיימת . 98% ועם עוצמה של 2% עם אלפא של הוא מחליט לעבוד, לטעות

-ילדים בכורים ואמהות-משתנית ושאנו מעוניינים לדגום מספר זהה של אבות-נורמליות דו

מהו גודל המדגם שעליו לקחת על מנת לבחון את  ,ילדים בכורים ממשפחות שונות

 ) נקודות12(           ?                                השערתו

  .) נתון מיותר0.6   (  מנימיאלי בהפרש מתאמי פירסוןNחישוב 

  

ρ -ילד- קשר אב  
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 :חלק א

בשתי השאלות הראשונות, עליכם להחליט האם ההיגד הוא נכון או לא נכון  שלוש שאלות תיאורטיות. להלן 

כל תשובה תשובה ללא נימוק לא תזכה בנקודות. . ולנמק. בשאלה השלישית עליכם להסביר את ההיגד בשאלה

 נקודות. 01לחלק זה ה"כ סנקודות.  01-נכונה מלאה מזכה ב

 

לצורך חישוב רווח הסמך, ידועה. איננה חוקר מעוניין לחשב רווח סמך לתוחלת אוכלוסיה שהשונות שלה  .0

 .tבמקום בטבלת  Zהחוקר השתמש בטעות בטבלת 

שהיה מתקבל עבור אותו המדגם, בהכרח צר יותר מרווח הסמך נכון/לא נכון: רווח הסמך שחישב החוקר 

 אילו השתמש בטבלה הנכונה.באותה רמת הביטחון, 

 

, עבור אותה רמת בטחון. לכן, Zקיצוניים יותר מאשר בהתפלגות  t. הערכים הקריטיים בהתפלגות נכון

 הינו רחב יותר.  tרווח הסמך שיחושב עפ"י 

 

 ה הינה תמיד אפס.שבו טעות האמיד אומדחסר הטייה הוא  אומדנכון/לא נכון:  .2

 

. טעות האמידה היא משתנה מקרי, וגודלה משתנה ממדגם למדגם. אומד חסר הטייה הוא אומד לא נכון

 התפלגות טעויות האמידה לאפס.  תוחלתשבו 

 

 .הסביר/י את המשפט: כל התפלגות בינומית היא התפלגות דגימה .0

 

 .ברנולי ניסויי N מתוך k)) מסויים הצלחות מספר לקבל ההסתברות את תארתהתפלגות בינומית מ

 כל של הערך תלויות, בלתי תצפיות N של מדגם מתוכה ולוקחיםכאשר האוכלוסיה היא התפלגות ברנולי, 

 התפלגות בינומית היא התפלגות הדגימה של הסטטיסטי. כישלון או הצלחה להיות יכול מהתצפיות אחת

 מתוך התפלגות ברנולי. במילים אחרות, התפלגות(, במדגמים שנלקחו kההצלחות" )כלומר,  "מספר

 התפלגות היא ולכן, (kהמדגם ) סטטיסטי של מערכיו אחד כל את לקבל ההסתברות את מתארת בינומית

 .דגימה

 

 

 

 ______01.5.00תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 010-0-1169מספר הקורס:   

 בוחן'   מועד:  בסמסטר:     2100שנה:  

 ___שעה וחצי___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשתי שאלות בחלק זה 

 נקודות. 01לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

 411כדי לאמוד את אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקרב תלמידי עיר מסויימת, נבדק מדגם מקרי של  .4

מתוכם זכאי לתעודת בגרות. בנוסף, נבדק  241תלמידים ממשפחות נמוכות הכנסה מעיר זו, ונמצא כי 

מתוכם זכאים לתעודת  001תלמידים ממשפחות בעלות הכנסה גבוהה, ונמצא כי  211מדגם מקרי של 

 בגרות.

החוקר מעוניין לאמוד את ההפרש באחוז הזכאות לבגרות בין שתי האוכלוסיות )הכנסה גבוהה לעומת 

הכנסה נמוכה(. מאחר שלא למד בקורס "הסקה סטטיסטית" כיצד לחשב רווח סמך להפרש בין 

 אה:פרופורציות, פתח החוקר את ספרי הסטטיסטיקה ומצא בהם את הנוסחה הב

 

 

( ̂   ̂ )    
 
 √
 ̂   ̂ 
  

 
 ̂   ̂ 
  

       ( ̂   ̂ )    
 
 √
 ̂   ̂ 
  

 
 ̂   ̂ 
  

 

 

. פרט/י את 92%השתמש/י בנוסחה זו כדי לחשב רווח סמך להפרש הפרופורציות, ברמת בטחון של 

 נק'(. 05חישוביך והסביר/י את התוצאה הסופית שקיבלת. )

 

 :פתרון

 בנוסחה מרמז על כך(. Z-הפרש הפרופורציות נורמלית בקירוב )השימוש בנניח כי התפלגות הדגימה של 

מההתפלגות נמצא  4%-. זהו ציון התקן שZ=1.75הוא  92%הערך הקריטי שמתאים לרמת בטחון של 

 מעליו.

  ̂ בעלי הכנסה גבוהה: 
   

   
     

 

  ̂ בעלי הכנסה נמוכה: 
   

   
    

 

 נציב בנוסחה:

 

(      )       √
       

   
 
     

   
       (      )       √

       

   
 
     

   
 

 

                                

 

              

 

 01, ההפרש באחוז הזכאות לבגרות בין בעלי הכנסה גבוהה לנמוכה הוא בין 92%לכן, ברמת בטחון של 

 אחוזים. 02-ל
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המוטיבציה ללמידה, בקרב תלמידי בתי ספר חוקר מעוניין לבדוק את ההבדל בין בנים לבנות ברמת  .5

  לשם כך, העביר שאלון מוטיבציה לתלמידים. תיכון.

 .0, 4, 01, 1, 6בנים, וציוני המוטיבציה שלהם היו  5נדגמו 

 .0סטיית תקן עם , 1.5בנות. ממוצע ציוני המוטיבציה שלהן היה  1כמו כן נדגמו 

אילו הנחות  פרט/י על. נתונים אלה, על פי 91%ברמת ביטחון של  להפרש תוחלות חשב/י רווח סמך

 נק'(. 05.  )מבוסס האומדן שביצעת

 

     

 :פתרון

 מדובר ברווח סמך להפרש תוחלות בלתי תלויות כאשר שונויות האוכלוסיות אינן ידועות.

 

(  ̅̅̅    ̅̅ ̅)     
 
  ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )        (  ̅̅̅    ̅̅ ̅)     

 
  ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ ) 

 

 0.096קריטי הוא  df=5+8-2=11  ,tלפי 

 0ממוצע ציוני המוטיבציה של הבנים= 

 2ניתן לחשב כי ס"ת ציוני המוטיבציה של הבנים= 

 

 

 

 ̂  √
         

 
     

       
 √

       

     
      

 

 ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )   ̂  √
 

  
 
 

  
      √

 

 
 
 

 
      

 
 

(     )                   (     )             

 

                 
 

 הנחות נדרשות:
 דגימה מקרית,

 המשתנים מתפלגים נורמלית באוכלוסיות,
 שונויות האוכלוסיות שוות.
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 :חלק א

בשתי השאלות הראשונות, עליכם להחליט האם ההיגד הוא נכון או לא נכון  שלוש שאלות תיאורטיות. להלן 

כל תשובה תשובה ללא נימוק לא תזכה בנקודות. . ולנמק. בשאלה השלישית עליכם להסביר את ההיגד בשאלה

 נקודות. 01לחלק זה ה"כ סנקודות.  01-נכונה מלאה מזכה ב

 

לצורך חישוב רווח הסמך, ידועה. איננה חוקר מעוניין לחשב רווח סמך לתוחלת אוכלוסיה שהשונות שלה  .0

 .tבמקום בטבלת  Zהחוקר השתמש בטעות בטבלת 

שהיה מתקבל עבור אותו המדגם, בהכרח צר יותר מרווח הסמך נכון/לא נכון: רווח הסמך שחישב החוקר 

 אילו השתמש בטבלה הנכונה.באותה רמת הביטחון, 

 

, עבור אותה רמת בטחון. לכן, Zקיצוניים יותר מאשר בהתפלגות  t. הערכים הקריטיים בהתפלגות נכון

 הינו רחב יותר.  tרווח הסמך שיחושב עפ"י 

 

 ה הינה תמיד אפס.שבו טעות האמיד אומדחסר הטייה הוא  אומדנכון/לא נכון:  .2

 

. טעות האמידה היא משתנה מקרי, וגודלה משתנה ממדגם למדגם. אומד חסר הטייה הוא אומד לא נכון

 התפלגות טעויות האמידה לאפס.  תוחלתשבו 

 

 .הסביר/י את המשפט: כל התפלגות בינומית היא התפלגות דגימה .0

 

 .ברנולי ניסויי N מתוך k)) מסויים הצלחות מספר לקבל ההסתברות את תארתהתפלגות בינומית מ

 כל של הערך תלויות, בלתי תצפיות N של מדגם מתוכה ולוקחיםכאשר האוכלוסיה היא התפלגות ברנולי, 

 התפלגות בינומית היא התפלגות הדגימה של הסטטיסטי. כישלון או הצלחה להיות יכול מהתצפיות אחת

 מתוך התפלגות ברנולי. במילים אחרות, התפלגות(, במדגמים שנלקחו kההצלחות" )כלומר,  "מספר

 התפלגות היא ולכן, (kהמדגם ) סטטיסטי של מערכיו אחד כל את לקבל ההסתברות את מתארת בינומית

 .דגימה

 

 

 

 ______01.5.00תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 010-0-1169מספר הקורס:   

 בוחן'   מועד:  בסמסטר:     2100שנה:  

 ___שעה וחצי___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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maagar
Text Box
ציון: 91



 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשתי שאלות בחלק זה 

 נקודות. 01לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

 411כדי לאמוד את אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקרב תלמידי עיר מסויימת, נבדק מדגם מקרי של  .4

מתוכם זכאי לתעודת בגרות. בנוסף, נבדק  241תלמידים ממשפחות נמוכות הכנסה מעיר זו, ונמצא כי 

מתוכם זכאים לתעודת  001תלמידים ממשפחות בעלות הכנסה גבוהה, ונמצא כי  211מדגם מקרי של 

 בגרות.

החוקר מעוניין לאמוד את ההפרש באחוז הזכאות לבגרות בין שתי האוכלוסיות )הכנסה גבוהה לעומת 

הכנסה נמוכה(. מאחר שלא למד בקורס "הסקה סטטיסטית" כיצד לחשב רווח סמך להפרש בין 

 אה:פרופורציות, פתח החוקר את ספרי הסטטיסטיקה ומצא בהם את הנוסחה הב

 

 

( ̂   ̂ )    
 
 √
 ̂   ̂ 
  

 
 ̂   ̂ 
  

       ( ̂   ̂ )    
 
 √
 ̂   ̂ 
  

 
 ̂   ̂ 
  

 

 

. פרט/י את 92%השתמש/י בנוסחה זו כדי לחשב רווח סמך להפרש הפרופורציות, ברמת בטחון של 

 נק'(. 05חישוביך והסביר/י את התוצאה הסופית שקיבלת. )

 

 :פתרון

 בנוסחה מרמז על כך(. Z-הפרש הפרופורציות נורמלית בקירוב )השימוש בנניח כי התפלגות הדגימה של 

מההתפלגות נמצא  4%-. זהו ציון התקן שZ=1.75הוא  92%הערך הקריטי שמתאים לרמת בטחון של 

 מעליו.

  ̂ בעלי הכנסה גבוהה: 
   

   
     

 

  ̂ בעלי הכנסה נמוכה: 
   

   
    

 

 נציב בנוסחה:

 

(      )       √
       

   
 
     

   
       (      )       √

       

   
 
     

   
 

 

                                

 

              

 

 01, ההפרש באחוז הזכאות לבגרות בין בעלי הכנסה גבוהה לנמוכה הוא בין 92%לכן, ברמת בטחון של 

 אחוזים. 02-ל
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המוטיבציה ללמידה, בקרב תלמידי בתי ספר חוקר מעוניין לבדוק את ההבדל בין בנים לבנות ברמת  .5

  לשם כך, העביר שאלון מוטיבציה לתלמידים. תיכון.

 .0, 4, 01, 1, 6בנים, וציוני המוטיבציה שלהם היו  5נדגמו 

 .0סטיית תקן עם , 1.5בנות. ממוצע ציוני המוטיבציה שלהן היה  1כמו כן נדגמו 

אילו הנחות  פרט/י על. נתונים אלה, על פי 91%ברמת ביטחון של  להפרש תוחלות חשב/י רווח סמך

 נק'(. 05.  )מבוסס האומדן שביצעת

 

     

 :פתרון

 מדובר ברווח סמך להפרש תוחלות בלתי תלויות כאשר שונויות האוכלוסיות אינן ידועות.

 

(  ̅̅̅    ̅̅ ̅)     
 
  ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )        (  ̅̅̅    ̅̅ ̅)     

 
  ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ ) 

 

 0.096קריטי הוא  df=5+8-2=11  ,tלפי 

 0ממוצע ציוני המוטיבציה של הבנים= 

 2ניתן לחשב כי ס"ת ציוני המוטיבציה של הבנים= 

 

 

 

 ̂  √
         

 
     

       
 √

       

     
      

 

 ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )   ̂  √
 

  
 
 

  
      √

 

 
 
 

 
      

 
 

(     )                   (     )             

 

                 
 

 הנחות נדרשות:
 דגימה מקרית,

 המשתנים מתפלגים נורמלית באוכלוסיות,
 שונויות האוכלוסיות שוות.
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 

 נקודות. 03לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 

 נמק/י. .היא התפלגות דגימה נורמליתכל התפלגות נכון/לא נכון:  .1

לא נכון. התפלגות דגימה היא פונקציית הסתברות )בדידה או רציפה(, המתארת את ההסתברות לקבל 

מתוך האוכלוסיה. התפלגות נורמלית היא  Nערכים שונים של סטטיסטי מסויים, במדגמים בעלי גודל 

לית, פונקציית הסתברות רציפה ספציפית. למרות שהתפלגות הדגימה של סטטיסטים מסויימים היא נורמ

אין כל הכרח שהתפלגות נורמלית תהיה התפלגות דגימה. לדוגמה, ציוני אינטליגנציה מתפלגים נורמלית 

 באוכלוסיה, אך אין זו התפלגות דגימה. 

 

 , ומהי הבעיה בשימוש בערך זה כמדד לגודל אפקט.p-valueהסביר/י מהו  .2

p-value  היא ההסתברות לקבל את סטטיסטי המדגם, או סטטיסטי קיצוני ממנו, במדגם מקרי מתוך

קטן כביטוי לאפקט גדול, גישה זו  p-value-נכונה. למרות שרבים מתייחסים ל H0האוכלוסיה במצב שבו 

. H1-ל H0רגיש לגודל המדגם, ואילו גודל אפקט אמור לבטא את ההבדלים בין  p-value -שגויה מפני ש

מאחר שההשערות מתייחסות לאוכלוסיה, מדדים לגודל אפקט אינם צריכים להיות תלויים בגודל המדגם. 

 .  -ו Cohen’s dהינם, למשל,  N-מדדי גודל אפקט שאינם תלויים ב

 

 הסביר/י מהו ההבדל בין אפקט פשוט להשוואה פשוטה. .0

. אפקט פשוט הוא האפקט של משתנה גורמיים-שני המושגים מתייחסים לניתוחי המשך במערכי מחקר דו

ב"ת אחד, בתוך אחת הרמות של המשתנה הב"ת השני. השוואה פשוטה היא השוואה בין שתי רמות של 

רמות, יש לערוך  2-האפקט הפשוט: כאשר אפקט פשוט הינו מובהק, וכאשר המשתנה הב"ת כולל יותר מ

-ומות להשוואות שנערכות בניתוח חדסדרה של השוואות כדי לברר את מקור האפקט. השוואות אלה ד

 גורמי, אך נקראות השוואות פשוטות מאחר שהן מתבצעות בתוך רמה מסויימת של משתנה ב"ת אחר.

 

בוודאות מהי עוצמת המבחן, אלא רק להעריך לדעת נכון/לא נכון: כאשר מבצעים מבחן סטטיסטי לא ניתן  .4

 נמק/י. אותה על פי אומדן לגודל האפקט.

נכונה. מאחר שזוהי הסתברות  H1נכון. עוצמת מבחן היא ההסתברות לקבל תוצאה מובהקת, במצב שבו 

, כלומר את גודל האפקט. H1, לא ניתן לחשב אותה מבלי לדעת את הפרמטר)ים( של H1תחת התפלגות 

כלל(. אולם, פרמטרים אלה אינם ידועים בעת ביצוע המבחן )שהרי אחרת לא היה צורך לבצע את המבחן 

לכן, חישוב עוצמת מבחן מתבצע על סמך הערכה בלבד של גודל האפקט. הערכה זו יכולה להתבצע 

 אפריורית על סמך ידע תאורטי, או רטרוספקטיבית על פי אומדן שמתבסס על תוצאת המדגם.

 ______7.7.10תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 131-1-3369מספר הקורס:   

 א'   מועד:  בסמסטר:     2310שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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 בהשוואות מרובות, וכיצד ניתוח שונות פשוט פותר אותה.  α-הסבירי מהי בעיית תיסוף ה .5

בטעות. כאשר מתבצעים מספר מבחני  H0לדחות את  αמבחן מובהקות, קיימת הסתברות  בעת ביצוע

קטנה ככל שמתבצעים מבחנים  –בטעות באף אחד מהם  H0מובהקות, ההסתברות שלא לדחות את 

רבים יותר. ניתוח שונות פשוט מאפשר להשוות בין מספר רב של קבוצות בלתי תלויות באמצעות מבחן 

ך, הוא פותר את בעיית תיסוף האלפא שהיתה נוצרת אילו ההשוואה בין קבוצות אלה סטטיסטי אחד. בכ

 (.tהיתה נעשית באמצעות ביצוע מספר גדול של השוואות זוגיות )מבחני 

 

קיים הבדל בין  לא כאשר, שונויותלהשוואת   Fבמבחןההסתברות לקבלת תוצאה מובהקת נכון/לא נכון:  .6

 נמק/י. .𝛼-1האוכלוסיות, היא  שונויות

 .αבכל מבחני המובהקות, ההסתברות לקבל תוצאה מובהקת בטעות היא  לא נכון.

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 

 נקודות. 73לחלק זה  סה"כ. הלציד

טוענת במספר מאמרים, כי הביצוע במבחני זיכרון של נבדקים צעירים טוב  Lynn Hasherחוקרת הזיכרון  .7

יותר מזה של זקנים, אולם ההבדל בין הקבוצות תלוי בשעה ביום שבה הנבדקים נבחנים: הביצוע של 

צעירים טוב יותר בשעות הערב לעומת שעות הבוקר, בעוד שהביצוע של זקנים טוב יותר בבוקר מאשר 

 בין צעירים לזקנים קטן יותר בשעות הבוקר מאשר בשעות הערב. בערב. לכן, ההבדל

נבדקים.  8כל קבוצה כללה  נבדקי, שבו כל נבדק נבחן פעם אחת בלבד.-טענה זו נבדקה במחקר בין

 הניח/י כי כל ההנחות הדרושות מתקיימות.

הבלתי  תלויים, ומהן הרמות של כל המשתנים-מהו מערך המחקר, מהם המשתנים התלויים והבלתי .א

 נק'(. 13? )תלויים

גורמי. המשתנה התלוי הוא הביצוע במבחן הזיכרון. המשתנים הב"ת הם גיל -מערך המחקר הוא דו

 )רמות: צעירים/זקנים( ושעה )רמות: בוקר/ערב(.

 

של מבחן המובהקות  מהם האפקטים המתוארים בהשערה, ומהן דרגות החופש )מונה ומכנה( .ב

 '(.נק 8אחד מהם? )  המתאים לכל

 מתוארים שני אפקטים:

 28=4*7, ד"ח מכנה=1אפקט עיקרי לגיל: הביצוע של צעירים טוב יותר משל זקנים. ד"ח מונה= -

 .28=7*4, ד"ח מכנה=1אפקט אינטראקציה בין גיל לשעה: ד"ח מונה= -

 לא ברור על פי ההשערה האם קיים אפקט עיקרי לשעה. -

 

בהנחה שכל האפקטים שציינת בסעיף הקודם נמצאים מובהקים, האם יש צורך בניתוחי המשך? אם  .ג

 נק'( 5הסביר/י מדוע. ) –פרט/י את ניתוחי ההמשך שיש לבצע, אם לא  –כן 

אין צורך בניתוח המשך לאפקט העיקרי לגיל, מפני שהמשתנה הב"ת כולל שתי רמות בלבד,  -

 בין רמות אלה. ולכן אפקט למשתנה זה מבטא הבדל

דרוש ניתוח המשך לאפקט האינטראקציה. ניתוח זה יתבצע באמצעות בדיקת האפקט הפשוט  -

של גיל בכל רמה של משתנה השעה )או להיפך: האפקט הפשוט של שעה בכל רמה של משתנה 

 המשתנים הם דיכוטומיים, אין צורך בביצוע השוואות פשוטות. ששניהגיל(. מאחר 

  

 נק'(. 20)סה"כ 
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גוריון טוען כי תרופות מקובלות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז -דוקטורנט במחלקה לפסיכולוגיה בבן .8

(ADHD ) מצב הרוח של המטופלים. לשם כך, הוא השתמש בשאלון הבודק מצב רוח משפיעות על

בדק באמצעותו שלוש קבוצות של נבדקים בעלי =חיובי מאוד(, ו6=שלילי מאוד, 1:  1-6)בסקאלה של 

ADHD קבוצת ביקורת שלא נטלה שום תרופה, קבוצה שנטלה תרופה מסוג "ריטלין", וקבוצה שנטלה :

 :)פיקטיביים( תרופה מסוג "קונצרטה". להלן הממצאים

i קונצרטה ריטלין ביקורת 

1 5 2 2 

2 4 1 3 

3 6 4 3 

4 2 2 4 

5 6 4 3 

 

הניח/י כי כל ההנחות  (.2.0קריטי =  F)הניח/י   13%בדוק/י את השערת החוקר ברמת מובהקות של  .א

 נק'(. 15) הדרושות מתקיימות.

  SS df MS F 

Between 11.2000 2 5.6000 3.2941 

Within 20.4000 12 1.7000   

 

 נק'( 0מהו גודל האפקט שמצאת בסעיף א'? ) .ב

   
   

       
 

    

         
     

 נק'( 18)סה"כ 

 

 

 

 שמופיעה בשאלה הקודמת:בהסתמך על הטבלה  .9

פעם ללא תרופה )ביקורת( ופעם תחת  –במערך מחקר אחר, ניתן היה לבחון כל נבדק פעמיים  .א

 השפעת אחת מהתרופות. 

מערך מחקר כזה )התעלמ/י התקבלו בהניח/י כעת כי נתוני קבוצת הביקורת וקבוצת הריטלין בטבלה 

ת ריטלין למצב הרוח ללא תרופה )ביקורת( מקבוצת הקונצרטה(. האם קיים הבדל בין מצב הרוח תח

 נק'( 12)הניח/י כי כל ההנחות הדרושות מתקיימות. ? 13%ברמת מובהקות של 

 

להפרש תוחלות  tמערך מחקר זה מתייחס להשוואה בין שתי קבוצות תלויות, ולכן יש לבצע מבחן 

 t(4)=3.65תלויות. לאחר חישוב הסטטיסטי, 
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 נק'( 4? )אמהו גודל האפקט שמצאת בסעיף  .ב

 

 ̂  √
∑(   ̅) 

   
 1.22 

Cohen’s d:      
     

 
 
       

    
      

 

שמצב הרוח פרופורציית הנבדקים לרווח סמך נוכחי, מעוניינים לחשב נבדקי ה-תוךבמערך המחקר ה .ג

)התעלמ/י מקבוצת  שלהם פחות טוב תחת השפעת ריטלין מאשר ללא ריטלין. על פי נתוני הטבלה

לחשב את רווח הסמך בהתאם להנחות  שניתן יהיהלדגום על מנת  יש, כמה נבדקים הקונצרטה(

 נק'( 5הנדרשות? )

 

מהם מצב הרוח גרוע יותר תחת השפעת ריטלין. לכן, הפרופורציה  4נבדקים במחקר, אצל  5 מתוך

נורמלית בקירוב, דרוש  של הפרופורציה. על מנת להניח שהתפלגות הדגימה 83%במדגם היא 

N*P>5  וגםN*Q>5במקרה הנוכחי, כדי ש .-N*.2>5נבדקים לפחות.  26-, יש צורך ב 

 

. r=.69המתאם בין מצב הרוח ללא תרופה ומצב הרוח עם ריטלין הוא על פי הנתונים בטבלה שלעיל,  .ד

α) האם מתאם זה מובהק      ?) 

  value-pלהעריך את ערכו של /י ונסה ,לביצועוההנחות הדרושות ואת , השערות המבחןפרט/י את 

 

 השערות:

 H0: 𝜌    

H1: 𝜌    

 

 הנחות:

 דגימה מקרית -

 משתנית.-התפלגות האוכלוסיה נורמלית דו -

 ( )   √
   

    
       

 

 מובהקת.אינה ולכן התוצאה 

p-value : 

עבור  p-value. לכן, ניתן להעריך כי 1.608הוא         -ו df=3קריטי עבור  pעל פי הטבלה, 

נעשתה מאחר שהמבחן  2-. ההכפלה ב 20.=10.*2( הינו בערך 1.608-)שקרוב בערכו ל 1.650

 זנבי.-הינו דו

 

 .3.2-, קרוב למדי ל0.1969המדוייק במצב זה הינו  p-valueאגב, 

 נק'( 29)סה"כ 

 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 

 נקודות. 03לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 

 נמק/י. .היא התפלגות דגימה נורמליתכל התפלגות נכון/לא נכון:  .1

 

 ומהי הבעיה בשימוש בערך זה כמדד לגודל אפקט. ,p-valueהסביר/י מהו  .2

 

 הסביר/י מהו ההבדל בין אפקט פשוט להשוואה פשוטה. .0

 

בוודאות מהי עוצמת המבחן, אלא רק להעריך לדעת נכון/לא נכון: כאשר מבצעים מבחן סטטיסטי לא ניתן  .4

 נמק/י. אותה על פי אומדן לגודל האפקט.

 

 בהשוואות מרובות, וכיצד ניתוח שונות פשוט פותר אותה.  α-הסבירי מהי בעיית תיסוף ה .5

 

קיים הבדל בין  לא כאשר, שונויותלהשוואת   Fבמבחןההסתברות לקבלת תוצאה מובהקת נכון/לא נכון:  .6

 נמק/י. .𝛼-1האוכלוסיות, היא  שונויות

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 

 נקודות. 03לחלק זה  סה"כ. הלציד

טוענת במספר מאמרים, כי הביצוע במבחני זיכרון של נבדקים צעירים טוב  Lynn Hasherחוקרת הזיכרון  .0

 יותר מזה של זקנים, אולם ההבדל בין הקבוצות תלוי בשעה ביום שבה הנבדקים נבחנים: הביצוע של

צעירים טוב יותר בשעות הערב לעומת שעות הבוקר, בעוד שהביצוע של זקנים טוב יותר בבוקר מאשר 

 בערב. לכן, ההבדל בין צעירים לזקנים קטן יותר בשעות הבוקר מאשר בשעות הערב.

נבדקים.  8כל קבוצה כללה  נבדקי, שבו כל נבדק נבחן פעם אחת בלבד.-טענה זו נבדקה במחקר בין

 כל ההנחות הדרושות מתקיימות. הניח/י כי

הבלתי  תלויים, ומהן הרמות של כל המשתנים-מהו מערך המחקר, מהם המשתנים התלויים והבלתי .א

 נק'(. 13? )תלויים

 

 ______0.0.10תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 131-1-3360מספר הקורס:   

 א'   מועד:  בסמסטר:     2310שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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maagar
Text Box
ציון: 94



 

של מבחן המובהקות  מהם האפקטים המתוארים בהשערה, ומהן דרגות החופש )מונה ומכנה( .ב

 נק'(. 8אחד מהם? )  המתאים לכל

 

בהנחה שכל האפקטים שציינת בסעיף הקודם נמצאים מובהקים, האם יש צורך בניתוחי המשך? אם  .ג

 נק'( 5הסביר/י מדוע. ) –פרט/י את ניתוחי ההמשך שיש לבצע, אם לא  –כן 

 

 נק'(. 20)סה"כ 

 

 

גוריון טוען כי תרופות מקובלות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז -דוקטורנט במחלקה לפסיכולוגיה בבן .8

(ADHD ) מצב הרוח של המטופלים. לשם כך, הוא השתמש בשאלון הבודק מצב רוח משפיעות על

בדק באמצעותו שלוש קבוצות של נבדקים בעלי =חיובי מאוד(, ו6=שלילי מאוד, 1:  1-6)בסקאלה של 

ADHD קבוצת ביקורת שלא נטלה שום תרופה, קבוצה שנטלה תרופה מסוג "ריטלין", וקבוצה שנטלה :

 :)פיקטיביים( מסוג "קונצרטה". להלן הממצאיםתרופה 

I קונצרטה ריטלין ביקורת 

1 5 2 2 

2 4 1 3 

3 6 4 3 

4 2 2 4 

5 6 4 3 

 

הניח/י כי כל ההנחות  (.2.0קריטי =  F)הניח/י   13%בדוק/י את השערת החוקר ברמת מובהקות של  .א

 נק'(. 15) הדרושות מתקיימות.

 

 נק'( 0א'? )מהו גודל האפקט שמצאת בסעיף  .ב

 

 נק'( 18)סה"כ 

 

 

 

 בהסתמך על הטבלה שמופיעה בשאלה הקודמת: .0

פעם ללא תרופה )ביקורת( ופעם תחת  –במערך מחקר אחר, ניתן היה לבחון כל נבדק פעמיים  .א

 השפעת אחת מהתרופות. 

מערך מחקר כזה )התעלמ/י התקבלו בהניח/י כעת כי נתוני קבוצת הביקורת וקבוצת הריטלין בטבלה 

מקבוצת הקונצרטה(. האם קיים הבדל בין מצב הרוח תחת ריטלין למצב הרוח ללא תרופה )ביקורת( 

 נק'( 12)הניח/י כי כל ההנחות הדרושות מתקיימות. ? 13%ברמת מובהקות של 
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 נק'( 4? )אמהו גודל האפקט שמצאת בסעיף  .ב

 

 

שמצב הרוח פרופורציית הנבדקים לרווח סמך נוכחי, מעוניינים לחשב נבדקי ה-תוךבמערך המחקר ה .ג

)התעלמ/י מקבוצת  שלהם פחות טוב תחת השפעת ריטלין מאשר ללא ריטלין. על פי נתוני הטבלה

לחשב את רווח הסמך בהתאם להנחות  שניתן יהיהלדגום על מנת  יש, כמה נבדקים הקונצרטה(

 נק'( 5הנדרשות? )

 

 

. r=.69המתאם בין מצב הרוח ללא תרופה ומצב הרוח עם ריטלין הוא על פי הנתונים בטבלה שלעיל,  .ד

α) האם מתאם זה מובהק      ?) 

  value-pלהעריך את ערכו של /י ונסה ,ההנחות הדרושות לביצועוואת , השערות המבחןפרט/י את 

 

 נק'( 20)סה"כ  

 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 

 נקודות. 03לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 

לבדיקת נורמליות, לעומת שימוש  normal probability plot-הסביר/י מהם היתרונות של השימוש ב .1

 בהיסטוגרמה.

שתי הדרכים הן שיטות ויזואליות לבדיקת נורמליות. להיסטוגרמה שני חסרונות: א. צורת ההתפלגות 

תלויה ברוחב הקטגוריות שמגדיר החוקר. ההיסטוגרמה תראה אחרת עבור רוחבי קטגוריה שונים, עבור 

 normalבהכרח מעידה על התפלגות נורמלית. לעומת זאת, אותם הנתונים. ב. היסטוגרמה סימטרית לא 

probability plot .עושה שימוש בנתונים הגולמיים ולא בקטגוריות, וכן בודק התאמה להתפלגות נורמלית 

 

יהיה צר  A, אז רווח הסמך של Bהוא אומד יעיל יותר לפרמטר מסויים מאשר אומד  Aנכון/לא נכון: אם  .2

 יותר. נמק/י.

מד יעיל יותר הוא אומד שטעות התקן שלו קטנה יותר. לכן, רווח הסמך של האומד היעיל יותר נכון. או

 יהיה צר יותר, מאחר שרוחב רווח הסמך פרופורציונלי לגודלה של טעות התקן.

 

 נמק/י. .כל תצפית במדגם היא משתנה מקרי שמתפלג כמו התפלגות האוכלוסיהנכון/לא נכון:  .0

האוכלוסיה )ולכן גם מתוך המדגם( היא משתנה מקרי, מאחר שהאוכלוסיה מכילה נכון. כל תצפית מתוך 

מספר ערכים שלכל אחד הסתברות )או צפיפות במקרה הרציף( מתאימה. התפלגות כל תצפית הינה כמו 

התפלגות האוכלוסיה, מפני שההסתברות לקבל כל ערך של התצפית הבודדת נקבעת על פי פונקציית 

 .הסתברות האוכלוסיה

 

 נמק/י שוות. אינן H1-ו H0לפרופורציה, טעויות התקן של התפלגויות  Zבמבחן נכון/לא נכון:  .4

√ -נכון.  טעות התקן של התפלגות הדגימה של הפרופורציה שווה ל
  

 
-( שונה ב Q)ולכן גם  P-. מאחר ש

H0 וב- H1 .גם תוצאת ביטוי זה, כלומר טעות התקן, תהיה שונה , 

 

 משתנית.-לגות נורמלית דוהסביר/י מהי התפ .5

משתנית היא פונקציית הסתברות משותפת של שני משתנים. פונקציה זו מגדירה -התפלגות נורמלית דו

את הצפיפות של כל זוג ערכים )ערך אחד בכל משתנה(. בהתפלגות זו: ההתפלגות השולית של כל 

, Yתהיה נורמלית עבור כל ערך של  X( תהיה נורמלית. בנוסף, ההתפלגות המותנית של Y-ו Xמשתנה )

 .Xתהיה נורמלית עבור כל ערך של  Yוההתפלגות המותנית של 

 ______29.7.10תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 131-1-3369מספר הקורס:   

 ב'   מועד:  בסמסטר:     2310שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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בוודאות מהי עוצמת המבחן, אלא רק להעריך לדעת נכון/לא נכון: כאשר מבצעים מבחן סטטיסטי לא ניתן  .6

 נמק/י.אותה על פי אומדן לגודל האפקט. 

נכונה. מאחר שזוהי הסתברות  H1ובהקת, במצב שבו נכון. עוצמת מבחן היא ההסתברות לקבל תוצאה מ

, כלומר את גודל האפקט. H1, לא ניתן לחשב אותה מבלי לדעת את הפרמטר)ים( של H1תחת התפלגות 

אולם, פרמטרים אלה אינם ידועים בעת ביצוע המבחן )שהרי אחרת לא היה צורך לבצע את המבחן כלל(. 

ערכה בלבד של גודל האפקט. הערכה זו יכולה להתבצע לכן, חישוב עוצמת מבחן מתבצע על סמך ה

 אפריורית על סמך ידע תאורטי, או רטרוספקטיבית על פי אומדן שמתבסס על תוצאת המדגם.

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 

 נקודות. 73לחלק זה  סה"כ. הלציד

נבדקים על זיכרון למידע רגשי. מצב הרוח של הנבדק את ההשפעה של מחקר אודות ויסות רגשות בחן  .7

צפו בסרט עצוב, סרט שמח, או סרט נייטרלי. מטרתו של הסרט היתה לשנות את מצב הרוח של הנבדק 

מילים.  16בהתאם לתנאי הניסוי שבו הוא נמצא. לאחר מכן, התבקש כל נבדק ללמוד רשימה בת 

את כל  (recall)מילים שליליות. לבסוף, התבקש כל נבדק לאחזר או  הרשימה הכילה מילים חיוביות

 המילים שהוא זוכר מתוך הרשימה שלמד.

 .SSw=112כמו כן, ידוע כי  בכל קבוצה.  n=12נבדקיים, -תלויים היו בין-המשתנים הבלתי

 מהקבוצות:להלן ממוצע מספר המילים שנזכרו בכל אחת 

:רטוג הסס  
 חיובי שלילי נייטרלי  

 חיוביות 14 21 14  
 :רשימת מילים

 שליליות 11 21 10
 

αבדוק/י את מובהקות אפקט האינטראקציה,  .א , ושכל ההנחות 2.2הקריטי הוא   F -. הניח/י ש    

 נק'(. 12) הדרושות מתקיימות

 

 נשלים את הממוצעים השוליים:

  
 סוג הסרט:

 
 ממוצע נייטרלי שלילי  חיובי  

 
 13.33 14 12 14 חיוביות

 11 10 12 11 שליליות רשימת מילים:

 
 12.17 12 12 12.5 ממוצע
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 מהערך הקריטי. לכן, אפקט האינטראקציה מובהק. גדולערך זה 

 

כאשר הנבדק צופה בסרט רגשי )חיובי או  חיוביותבדוק/י את ההשערה שיימצא הבדל בזכירת מילים  .ב

αשלילי(, לעומת סרט נייטרלי.  , ושכל ההנחות הדרושות מתקיימות 0.4הקריטי הוא  F-.  הניח/י ש     

 (.נק' 13)

רמה אחת של משתנה המילים:  בתוךסרט חיובי ושלילי )יחד( לעומת נייטרלי, השוואה פשוטה: מדובר ב

 מילים חיוביות בלבד.

 המשקלות הן:

 

 

 לכן,

 

8
6

48

112

)]141()121()142[(12

])[meanfor  observ num(
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 ערך זה גדול מהערך הקריטי, לכן התוצאה מובהקת.

 נייטרלי שלילי  חיובי

1 1 -2 

56

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 נק'( 0? )ב'-ו א' פיםהמובהקות שביצעת בסעי נימבח יםמהן ההנחות שעליהן מתבסס .ג

 דגימה מקרית של התצפיות -

 המשתנה התלוי מתפלג נורמלית באוכלוסיות -

 שונויות האוכלוסיות שוות -

 נק'( 27)סה"כ  

 

 

חוקר מעוניין לבדוק את התפתחות היכולת לדחות סיפוקים מיידיים בקרב ילדים. לשם כך, הוא משתמש  .2

שנים(.  2או  4קבוצות גיל ) 2-לבו זמנית במבחן סטנדרטי לבדיקה של דחיית סיפוקים, ומעביר אותו 

ת לקבל תגמול מבחן זה מודד כמה זמן )בשניות( מסוגל הילד לדחות קבלה של תגמול מיידי קטן, על מנ

 גדול יותר בעתיד. להלן התוצאות:

 i שנים 4 שנים 8

12 3 1 

12 5 2 

5 3 3 

8 2 4 

8 8 5 

 

הניח/י כי כל ההנחות הדרושות  ?95%מהו רווח הסמך להפרש תוחלות האוכלוסיות, ברמת ביטחון של  .א

 נק'( 13) מתקיימות.

 מדובר במדגמים בלתי תלויים.

 שנים(. 2) 9-שנים( ו 4) 4.2ממוצעי הקבוצות: 

∑(    ̅ )
  (     )    (     )       

∑(    ̅ )
  (    )    (   )     

 

 ̂  √
∑(    ̅ )

  ∑(    ̅ )
 

       
 √

       

     
      

 

 ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )   ̂  √
 

  
 
 

  
      √

 

 
 
 

 
      

 

     

  
 
       

(  ̅̅ ̅    ̅̅̅)    
 
  ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ )        (  ̅̅ ̅    ̅̅̅)     

 
  ̂(  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ ) 
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 נק'( 2. )0.1קריטי =  Fבדוק/י את הנחת שוויון השונויות בין אוכלוסיות אלה, הניח/י  .ב

 

 ̂ 
  

∑(   ̅) 

   
 

 ̂ 
  

    

 
     

 ̂ 
  

  

 
   

 (         )  
 ̂ 
 

 ̂ 
  

 

   
      

 התוצאה אינה מובהקת.

 

ולתאר באופן מדוייק יותר את מהלך החוקר ביצע מחקר המשך כדי להרחיב את ממצאי המחקר הנוכחי 

גורמי התקבלה -שנים. בניתוח שונות חד 12-ו 13, 2, 6, 4קבוצות גיל:  5ההתפתחות. מחקר זה כלל 

 תוצאה מובהקת.

הראה/י שקונטרסטים אלה לבדיקת מקור האפקט.  תלויים-בלתיו ממציםהציע/י מערך של קונטרסטים  .ג

 נק'(. 6תלויים. )-ממצים ובלתי

 

 השוואות )מספר הקבוצות פחות אחד(. 4-ונטרסטים יהיו ממצים, יש צורך בכדי שהק

 קיימות אפשרויות רבות למערך קונטרסטים כזה. לדוגמה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ההשוואות במערך זה בלתי תלויות מפני שסכום מכפלות המשקולות בכל קבוצה הוא אפס.

 

 נק'( 22)סה"כ 

 

 

תובעני, )הניהול שלו  סגנון מין המנהל בארגון לבין בין קשר קיים אםה לבדוק מעונייןפסיכולוג ארגוני  .9

התפלגות  להלן. בכל אחד מהם, ובדק את שני המשתנים ארגונים 123דגם  כך לשם שיתופי או מניע(.

 :השכיחויות

 

   
 קבוצה:

    4 6 8 10 12 

 4- 1 1 1 1 1השוואה 

 0 1 1 1- 1- 2השוואה 

 0 1 1- 0 0 3השוואה 

 0 0 0 1 1- 4השוואה 

 0 0 0 0 0 מכפלת המשקלות
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. אין צורך לבדוק את מובהקות וכתוב/י את ההנחות הנדרשות חשב/י את סטטיסטי המבחן .א

 נק'(. 7הסטטיסטי )

 

 תלות.-מדובר במבחן חי בריבוע לאי

 :Expectedטבלת 

 

 

 

 

 

 

 
04.

60.15

)60.1516(
...

47.29

)47.2930( 222

2

)1)(1( 

















 
 

kj

kj
Ejk

EjkOjk
  

 הנחות:

 דגימה מקרית של התצפיות -

 כל תצפית נמצאת בתא אחד בלבד -

 .5-בכל תא גדול מ Expected-המדגם גדול מספיק שכן ה -

 

כללי )ללא קשר לסוג הציע/י מבחן סטטיסטי שבאמצעותו יהיה ניתן לבדוק את ההשערה כי באופן  .ב

. ידי נשים-ידי גברים גדול מאחוז החברות המנוהלות על-הניהול(, אחוז החברות שמנוהלות על

 נק'(. 2) כתוב/י את השערות המבחן. אין צורך לבצע את המבחן בפועל

 

 מעבר למשתנה סוג הניהול:נסכום את שכיחויות המנהלים מכל מין 

 סה"כ  

 68 זכר

 52 נקבה

 

 אפשרויות: שתיכעת, קיימות 

 נשים 53%-מנהלים גברים ו 53%מבחן חי בריבוע לטיב התאמה, לעומת התפלגות אוכלוסיה שבה  .א

 .בכל תא( 63של  expected)כלומר, 

 

 

 מניע שיתופי תובעני  

 20 18 30 זכר

 16 14 22 נקבה

 מניע שיתופי תובעני  

 זכר
29.47 18.13 20.40 

 נקבה
22.53 13.87 15.60 
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 השערות:

H0  נשים 53%-גברים ו 53%התפלגות מין המנהלים היא 

H1  נשים. 53%-גברים ו 53%  אינההתפלגות מין המנהלים 

 

מספיק על אחד המינים בלבד )נשים או גברים(, כאשר  –לפרופורציה  zלבצע מבחן גם ניתן  .ב

 .3.5הפרופורציה באוכלוסיה על פי השערת האפס היא 

H0: P=.5 

H1: P≠.5 

 

מבחן זה לא נלמד בכיתה להפרש פרופורציות.  Zמבחן סטודנטים רבים ענו שניתן לבדוק את ההשערה באמצעות 

בבוחן. תשובה זו איננה נכונה, מפני שמבחן זה מיועד לבדיקת הפרש בין פרופורציות  אך הופיע באחת השאלות

)למשל, פרופורציית הגברים מקרב המנהלים, לעומת פרופורציית הגברים מקרב הפועלים(, ואילו  תלויות-בלתי

יית הנשים )פרופורציית הגברים מקרב המנהלים ופרופורצ תלויותהמצב המתואר בשאלה הוא של פרופורציות 

מקרב המנהלים תלויות זו בזו, כמובן(. עם זאת, מאחר שמבחן זה לא נלמד בקורס באופן מסודר, לא הורדנו ניקוד 

 למי שבחר באפשרות זו.

 

 נק'( 15)סה"כ 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 

 נקודות. 03לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 

לבדיקת נורמליות, לעומת שימוש  normal probability plot-הסביר/י מהם היתרונות של השימוש ב .1

 בהיסטוגרמה.

 

יהיה צר  A, אז רווח הסמך של Bהוא אומד יעיל יותר לפרמטר מסויים מאשר אומד  Aנכון/לא נכון: אם  .2

 יותר. נמק/י.

 

 נמק/י. .כל תצפית במדגם היא משתנה מקרי שמתפלג כמו התפלגות האוכלוסיהנכון/לא נכון:  .0

 

 נמק/י שוות. אינן H1-ו H0לפרופורציה, טעויות התקן של התפלגויות  Zבמבחן נכון/לא נכון:  .4

 משתנית.-לגות נורמלית דוהסביר/י מהי התפ .5

בוודאות מהי עוצמת המבחן, אלא רק להעריך לדעת נכון/לא נכון: כאשר מבצעים מבחן סטטיסטי לא ניתן  .6

 נמק/י.אותה על פי אומדן לגודל האפקט. 

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 

 נקודות. 03לחלק זה  סה"כ. הלציד

נבדקים על זיכרון למידע רגשי. מצב הרוח של הנבדק את ההשפעה של מחקר אודות ויסות רגשות בחן  .0

צפו בסרט עצוב, סרט שמח, או סרט נייטרלי. מטרתו של הסרט היתה לשנות את מצב הרוח של הנבדק 

מילים.  16בהתאם לתנאי הניסוי שבו הוא נמצא. לאחר מכן, התבקש כל נבדק ללמוד רשימה בת 

את כל  (recall)מילים שליליות. לבסוף, התבקש כל נבדק לאחזר או  הרשימה הכילה מילים חיוביות

 המילים שהוא זוכר מתוך הרשימה שלמד.

 .SSw=112כמו כן, ידוע כי  בכל קבוצה.  n=12נבדקיים, -תלויים היו בין-המשתנים הבלתי

 מהקבוצות:להלן ממוצע מספר המילים שנזכרו בכל אחת 

:רטוג הסס  
  

 ______29.0.10תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 131-1-3369מספר הקורס:   

 ב'   מועד:  בסמסטר:     2310שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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maagar
Text Box
ציון: 94



 

 חיובי שלילי נייטרלי
 חיוביות 14 21 14  

 :רשימת מילים
 שליליות 11 21 10

 

αבדוק/י את מובהקות אפקט האינטראקציה,  .א , ושכל ההנחות 2.2הקריטי הוא   F -. הניח/י ש    

 נק'(. 12) הדרושות מתקיימות

 

 

כאשר הנבדק צופה בסרט רגשי )חיובי או  חיוביותבדוק/י את ההשערה שיימצא הבדל בזכירת מילים  .ב

αשלילי(, לעומת סרט נייטרלי.  , ושכל ההנחות הדרושות מתקיימות 0.4הקריטי הוא  F-.  הניח/י ש     

 (.נק' 13)

 

 נק'( 0? )ב'-ו א' פיםהמובהקות שביצעת בסעי נימבח יםמהן ההנחות שעליהן מתבסס .ג

 

 נק'( 20)סה"כ 

 

 

חוקר מעוניין לבדוק את התפתחות היכולת לדחות סיפוקים מיידיים בקרב ילדים. לשם כך, הוא משתמש  .2

שנים(.  2או  4קבוצות גיל ) 2-לבו זמנית במבחן סטנדרטי לבדיקה של דחיית סיפוקים, ומעביר אותו 

ת לקבל תגמול מבחן זה מודד כמה זמן )בשניות( מסוגל הילד לדחות קבלה של תגמול מיידי קטן, על מנ

 גדול יותר בעתיד. להלן התוצאות:

 i שנים 4 שנים 8

12 3 1 

12 5 2 

5 3 3 

8 2 4 

8 8 5 

 

הניח/י כי כל ההנחות הדרושות  ?95%מהו רווח הסמך להפרש תוחלות האוכלוסיות, ברמת ביטחון של  .א

 נק'( 13) מתקיימות.

 

 נק'( 2. )0.1קריטי =  Fבדוק/י את הנחת שוויון השונויות בין אוכלוסיות אלה, הניח/י  .ב

ולתאר באופן מדוייק יותר את מהלך החוקר ביצע מחקר המשך כדי להרחיב את ממצאי המחקר הנוכחי 

גורמי התקבלה -שנים. בניתוח שונות חד 12-ו 13, 2, 6, 4קבוצות גיל:  5ההתפתחות. מחקר זה כלל 

 תוצאה מובהקת.

הראה/י שקונטרסטים אלה לבדיקת מקור האפקט.  תלויים-בלתיו ממציםהציע/י מערך של קונטרסטים  .ג

 נק'(. 6תלויים. )-ממצים ובלתי

 

 

 

 

 

62

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 נק'( 22סה"כ )

 

 

תובעני, )הניהול שלו  סגנון מין המנהל בארגון לבין בין קשר קיים אםה לבדוק מעונייןפסיכולוג ארגוני  .9

התפלגות  להלן. בכל אחד מהם, ובדק את שני המשתנים ארגונים 123דגם  כך לשם שיתופי או מניע(.

 :השכיחויות

 

  

 

 

 

 

 

. אין צורך לבדוק את מובהקות וכתוב/י את ההנחות הנדרשות חשב/י את סטטיסטי המבחן .א

 נק'(. 0הסטטיסטי )

 

 

כללי )ללא קשר לסוג הציע/י מבחן סטטיסטי שבאמצעותו יהיה ניתן לבדוק את ההשערה כי באופן  .ב

. ידי נשים-ידי גברים גדול מאחוז החברות המנוהלות על-הניהול(, אחוז החברות שמנוהלות על

 נק'(. 2) כתוב/י את השערות המבחן. אין צורך לבצע את המבחן בפועל

 

 

 נק'( 15)סה"כ 

 ! ה ח ל צ ה ב

 מניע שיתופי תובעני  

 20 18 30 זכר

 16 14 22 נקבה

63

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



64

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



65

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



66

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



67

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 

 

 

 

 

 :חלק א

שורות לכל  5-בלא יותר מעליכם לענות על השאלות באופן מפורט במחברת,  שלוש שאלות תיאורטיות. להלן 

-כל תשובה נכונה מלאה מזכה בתשובה ללא נימוק לא תזכה בנקודות.  . יורדו נקודות על חריגה בשורות.שאלה

 נקודות. 01לחלק זה ה"כ סנקודות.  01

 

 .נמק/י. 1%אומד נקודתי הוא למעשה רווח סמך לפרמטר ברמת בטחון של נכון/לא נכון:  .0

 

כפול טעות התקן.  α/2. באופן כללי, טעות האמידה המקסימלית ברווח הסמך היא ציון התקן של נכון

, 1מההתפלגות הוא  1.5. ציון התקן שמעליו יש α/2=0.5 -ו α=1, כלומר 0=(α-1):  1%ברמת בטחון של 

ולכן טעות האמידה המקסימלית היא אפס. מכאן נובע שרווח הסמך לא כולל טווח של ערכים אלא רק את 

ערכו של האומד הנקודתי. הסבר אחר: אמידה נקודתית היא המדוייקת ביותר )לעומת טווח רחב יותר של 

מקסימלי גורם לכך שרמת הבטחון בערך ערכים(. מכיוון שיש יחס הפוך בין רמת בטחון לדיוק, הדיוק ה

זה היא אפס. הסבר נוסף: ההסתברות לדגום ערך נקודתי בודד בהתפלגות רציפה )כגון הת' הדגימה של 

 סטטיסטי מסויים( שווה לאפס.

 

זנבי, כאשר תוצאת המדגם נמצאת בכיוון ההפוך להשערה, אין צורך לבצע את -במבחן חדנכון/לא נכון:  .2

 .נמק/י. מפני שבאופן וודאי התוצאה תהיה לא מובהקתהמבחן הסטטיסטי 

 

במבחן . H0זנבי בודק האם סטטיסטי המדגם קיצוני מספיק כדי "ליפול" באזור הדחיה של -. מבחן חדנכון

זה, סטטיסטי שיימצא בזנב ההתפלגות ההפוך לזה שבו נמצא אזור הדחיה, יימצא בהכרח באזור 

-ן הסטטיסטי, ואפשר להסיק בוודאות שתוצאת מבחן זה תהיה לאהקבלה. לכן, אין צורך לבצע את המבח

 מובהקת.

 

 מזה שונה חדש תזונה תוסף שקיבלו תינוקות של( במטרים) הגובה ממוצע כי ההשערה את בדק חוקר .0

 החוקר אםנכון/לא נכון: .  מובהקת לא תוצאה התקבלה שנערך Z במבחן.  התינוקות אוכלוסיית כלל של

 .נמק/י .מובהקת היתה המבחן תוצאת שאז יתכן, בסנטימטרים התינוקות גובה את מודד היה

 

. טרנספורמציה של הכפלה בקבוע לא תשנה את סטטיסטי המבחן. הסיבה היא שטרנספורמציה לא נכון

(, ולכן תצטמצם. מאחר שסטטיסטי Zזו תכפיל בקבוע הן את המונה והן את המכנה של סטטיסטי המבחן )

 מובהקת(.-יהיה שינוי גם בתוצאת המבחן )מובהקת/לאהמבחן לא ישתנה, לא 

 :חלק ב

 ______06.5.04תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 010-0-1169מספר הקורס:   

 בוחן'   מועד:  בסמסטר:     2104שנה:  

 ___שעה וחצי___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה 



 

ניתן  סעיףתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  סעיפיםהעליכם לענות על  סעיפים. 0-ב השאלבחלק זה 

 נקודות. 01לחלק זה  סה"כ. ולציד

 

 )20.4.16, הארץ"  )גן-ברמת בגן רובוטים בונים 5 בני ילדים". 4

.  פשוטים רובוטים ולהפעיל לתכנת שלומדים, ילדים 01 משתתפים גן-ברמת ילדים בגן שנערך בניסוי .א
 אקדמאים ללימודים ייפנו אלה שילדים הסיכוי את יגדיל צעיר בגיל טכנולוגי חינוך כי טוען החינוך משרד
 ילדי אחר שנים של במעקב.  21% הוא בישראל האוכלוסיה כלל מתוך האקדמאים אחוז כי, ידוע.  בעתיד

 בטענתו החינוך משרד צדק האם.  אקדמאיים ללימודים המשיכו מתוכם 02 כי, נמצא" הרובוטים גן"
(α=.10(    ?)01 )'נק 
 

 לפרופורציה:  Zנבצע מבחן 

H0: P=0.2 

H1: P>0.2 

 

 ,Zc=1.28זנבי ימני. התפלגות הדגימה נורמלית בקירוב )ר' סעיף ב'(. -מבחן חד

 Z>1.28אזור הדחיה: 

  ̂  √
   

 
 √

       

  
      

  
 ̂   

  ̂
 

  
      

   
      

לכן התוצאה מובהקת, וככל הנראה פרופורציית האקדמאים בקרב בוגרי חינוך טכנולוגי בגן הילדים גדולה 

 מאשר בקרב האוכלוסיה הכללית.

 

בקצרה כתוב/י מהן ההנחות שעליהן מבוססת המסקנה שהגעת אליה בסעיף א'. ליד כל הנחה כתוב/י  .ב

 נק'(. 21מדוע היא נחוצה )

 

התפלגות הדגימה של הפרופורציה היא טרנספורמציה ליניארית של התפלגות  –דגימה מקרית  .0

בינומית. התפלגות בינומית היא התפלגות הדגימה של מספר ההצלחות במדגם שבו כל תצפית 

הסתברות נדגמת באופן בלתי תלוי באחרות מתוך האוכלוסיה. דגימה מקרית מבטיחה שה

 ל"הצלחה" תהיה שווה עבור כל אחת מהתצפיות במדגם.

 

. כאשר ערך זה P*N=0.2*30=6הנחה זו מתקיימת מפני ש:  –התפלגות הדגימה נורמלית בקירוב  .2

 , ניתן להשתמש בקירוב הנורמלי לבינומית.5-גדול מ

 

יותר את אחוז האקדמאים בקרב בוגרי גני ילדים  במחקר נוסף, החוקר מעוניין לאמוד באופן מדוייק .ג

מהם המשיכו ללימודים אקדמיים. על  51נמצא כי ילדים מקרב בוגרי גנים אלה, ו 021טכנולוגיים. נדגמו 
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. מהי רמת הבטחון 4%ח סמך שבו טעות האמידה המקסימלית היתה חושב רווסמך נתונים אלה, 

 נק'( 21) נמק/י שמתאימה לרווח סמך זה?

 

  ברווח סמך לפרופורציה, טעות האמידה המקסימלית היא 
 
   ̂. 

 נחשב תחילה את טעות התקן: 

  ̂  √
 ̂   ̂

 
 √

             

   
      

 

  ידוע כי   
 
   ̂   ולכן ,      

 
     . 

 .63%, ורמת הבטחון היא α=.37, ולכן Z ,α/2=0.1867על פי טבלת  

 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 
 נקודות. 30לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 
 אומדן חסר הטיה הוא סטטיסטי שתוחלת טעויות האמידה שלו שווה לפרמטר. נמק/י. נכון/לא נכון: .1

 . אומדן חסר הטיה הוא סטטיסטי שתוחלת טעויות האמידה שלו היא אפס. לא נכון
 

 והסביר/י מדוע הוא אינו יכול לשמש מדד לגודל אפקט. , p-valueמהו  הגדיר/י .2
p-value  סטטיסטי המבחן), או ערך קיצוני ממנו,  –הוא ההסתברות לקבל את סטטיסטי המדגם (או

בהנחה שהשערת האפס נכונה. זהו אינו מדד לגודל אפקט מפני שהוא מושפע מגודל המדגם. בהשוואה 
ול , לא ניתן להסיק כי הערך הקטן יותר מעיד על אפקט גדול יותר, מפני שההבדל יכp-valueבין שני ערכי 

 לנבוע גם מהבדלים בגדלי המדגמים.
 

לפרמטר מסויים, קיימת הסתברות של  90%נכון/לא נכון: כאשר מחשבים רווח סמך ברמת בטחון של  .3
 שהפרמטר לא נכלל ברווח הסמך. נמק/י. 10%

. רמת הביטחון היא ההסתברות שהפרמטר נכלל ברווח הסמך. לכן, ההסתברות המשלימה (אלפא) נכון
 היא ההסתברות שהפרמטר אינו נכלל. 

 
מובהקת בכל אחת מהרמות   B-ל  Aגורמי, כאשר האינטראקציה הפשוטה בין -נכון/לא נכון: במערך תלת .4

 הקת. נמק/י.) מובABC, ניתן להסיק כי גם האינטראקציה המשולשת (Cשל 
גורמי קיימים שבעה אפקטים (שלושה עיקריים, שלוש אינטראקציות זוגיות -. במערך תלתלא נכון

תלויים זה בזה. כלומר, הימצאותו של אפקט אחד -ואינטראקציה משולשת אחת). אפקטים אלה הינם בלתי
 ABציה הפשוטה אינה מעידה על קיומו של כל אפקט אחר. באופן ספציפי, יתכן מצב שבו האינטראק

אינו משפיע על  C, אבל כל האינטראקציות הפשוטות הללו זהות. כלומר, Cמובהקת בכל רמה של 
 ) אבל לא משולשת.ABהאינטראקציה הפשוטה. במקרה זה תהיה אינטראקציה זוגית (

 
. נמק/י מה הסיבה  ��ומתי באמצעות  Pהסביר/י מתי חישוב טעות התקן של הפרופורציה נעשה באמצעות  .5

 להבדל זה בחישוב.
אינו ידוע. אבל, יש להשתמש בפרמטר זה לצורך חישוב טעות  Pחישוב רווח סמך לפרופורציה הפרמטר ב

על מנת לחשב את טעות התקן. לעומת זאת,  – �� -התקן. הפתרון לבעיה זו היא שימוש באומדן לפרמטר 
ס נכונה. לכן, אפשר להשתמש בפרמטר זה בחישוב בהנחה שהשערת האפ Pלפרופורציה ידוע  Zבמבחן 

 טעות התקן, ואין צורך לאמוד אותו מתוך נתוני המדגם.

______29.6.14תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 101-1-0069מספר הקורס:   

 א'   מועד:  בסמסטר:    2014שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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 למתאם פירסון, והסביר/י בפירוט הנחה זו. tכתוב/י מהי ההנחה הייחודית למבחן .6

משתנית. משמעותה של הנחה זו -ההנחה הספציפית במבחן זה הוא שהאוכלוסיה מתפלגת נורמלית דו
כל אחד מהמשתנים מתפלג נורמלית בנפרד, מעבר למשתנה השני, וכמו כן ההתפלגות המותנית היא ש

 של כל משתנה היא נורמלית, בכל אחד מהערכים של המשתנה השני.

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 
 נקודות. 70לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

7. 

 בהסקה סטטיסטיתשיער כי ציוני מבחן  סטודנט. 85תוחלת ציוני המבחן בהסקה סטטיסטית היא  .א
נקודות מתוחלת האוכלוסייה. הוא  5ביותר  נמוכים ם לאחר שמינית גמר המונדיאל, יהיויו המתקיים
לעוצמת מבחן זו, גודל המדגם וגילה כי על מנת להגיע  90%פריורית על עוצמת מבחן של -החליט א

�נבדקים ( 25המינימאלי שעליו לקחת הוא  = סטיית התקן באוכלוסייה ידועה והסטודנט השתמש ). 05.
   הנח/י שכל ההנחות מתקיימות.  בה בחישוביו. חשב/י מהי סטיית התקן. 

 נק') 15(
 

 זנבי שמאלי).-(מבחן חד 1.65-הוא  H0, ולכן הערך הקריטי תחת 5%רמת המובהקות היא 
 1.28הוא  H1ולכן הערך הקריטי תחת  90%עוצמת המבחן היא 

 
 נציב בנוסחת ציון התקן:

 

−1.65 =
�̅� − 85

�
√25

      →    �̅� = 85 −
1.65�

5
   

 
 

1.28 =
�̅� − 80

�
√25

      →    �̅� = 80 +
1.28�

5
   

 
 לכן 

85 −
1.65�

5
= 80 +

1.28�

5
 

�ופותרים:    = 8.53 
 

 של סעיף א') תלוי בנתוניםסעיף זה בלתי ( .ב

2

-  ,   
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הסטודנט חשב על כך שנית והבין שישנו גורם נוסף אשר עשוי להשפיע על ציוני הסטודנטים במבחן, הלא 
) Aהוא מספר הבירות שהם שתו בערב המשחק. הוא ערך מחקר חדש, בו הוא שיער כי לצפייה במשחק (

רמות  2כלל  Aמשתנה ). Bרב (מספר הבירות שנשתו באותו העבתהיה השפעה על הציון, כתלות 
בהנחה בירות או יותר).  4בירות,  2-3בירות,  0-1רמות ( 3כלל  B(צפייה/אי צפייה במשחק), ומשתנה 

 אפקט אינטראקציה ונמצא B-ל Aלבדיקת האינטראקציה בין  Fמבחן בוצע שכל ההנחות מתקיימות 
 . SSW = 48  -ו             SSAB = 16. כמו כן, נמצא כי 4שחושב היה  FAB. סטטיסטי המבחן מובהק

 נק') N.(      )14מספר המשתתפים הכולל בניסוי (חשב/י את 
 

 :MSABנחשב את 

��� =
���

���
=

16

(� − 1)(� − 1)
=

16

2 ∙ 1
= 8 

 
 , לכן:FAB=4נתון 

�� =
���

���
=

���

���
���

=
8

48
� − ��

=
8

48
� − 6

= 4

 
 N=30ופותרים: 

 
בהסתמך על מערך המחקר שבסעיף ב', תאר/י את ניתוחי ההמשך הנחוצים כדי לבחון את מקור  .ג

  תלויות, ובדוק/י כי ההשוואות אכן כאלה.-בהשוואות בלתי . השתמש/יABהאינטראקציה 
 נק') 8(

 יש שתי אפשרויות לנתח את האינטראקציה. 

 (מספר בירות). B(צפיה במשחק), בכל אחת מהרמות של  Aניתוח האפקט הפשוט של .1
 .Aבכל אחת מהרמות של  Bניתוח האפקט הפשוט של .2

באפשרות זו, יש לבצע השוואות פשוטות עבור אפקטים פשוטים מובהקים, כדי לברר את מקור 
 תלויות, למשל:-האפקט הפשוט. ניתן לבצע שתי השוואות בלתי

 ויותר), 4 -ו 2-3בירות לעומת (0-1

 ויותר. 4בירות לעומת  2-3

 תלות:-בבדיקת אי

בירות  4
 ויותר

 השוואה בירות 0-1 בירות 2-3

 א 2- 1 1

 ב 0 1- 1

 

 , לכן שתי ההשוואות בלתי תלויות.0=1+(1-)+0סכום מכפלות המשקלות: 
 נק') 37(סה"כ           

3

-  ,   
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בעקבות הזכיה. לשם כך, הוא אליפז מעוניין לבדוק האם מידת האושר של זוכים במפעל הפיס השתנתה .8
-ל 1השאלון מדד רמת אושר בציון שבין  שלח שאלון לחלק ממנויי מפעל הפיס וביקש מהם למלא אותו.

לאחר מכן, הוא חיכה עד שחלק מהנשאלים ייזכו בפרס הראשון, ושלח לנבדקים אלה שאלון שביעות . 10
נבדקים  6אודות הצליח אליפז לאסוף נתונים רצון נוסף, לאחר שנה מיום הזכייה. למרות מאמציו הרבים, 

 בלבד. להלן הנתונים:
 
 

שם 
 הנבדק

שנה לאחר  לפני הזכיה
 הזכיה

 יוסי
 משה
 לאה 
 שרה 
 חגית 

 ירון

7 
4 
5 
9 
5 
8 

9 
5 
7 
8 
7 
7 

 הנח/י שכל ההנחות מתקיימות.  
=∝)בצע/י מבחן סטטיסטי מתאים לבדיקת השערת החוקר   .א  נק') 13(       (10.

 אחרי הזכיה. X2לפני הזכיה,  X1  נסמן

 השערות:

�0: �� = �� 

�1: �� ≠ �� 

 2.015קריטי =  tד"ח  5זנבי, -מבחן דו

 נחשב עבור כל נבדק את ההפרש בין שני המשתנים:

שם 
 הנבדק

שנה לאחר  לפני הזכיה
 הזכיה

 הפרש 
d 

 יוסי
 משה
 לאה 
 שרה 
 חגית 

 ירון

7 
4 
5 
9 
5 
8 

9 
5 
7 
8 
7 
7 

2 
1 
2 

-1 
2 

-1 

 

̅�ניתן לחשב:        = 0.83                �̂� = 1.47 

4

-  ,   
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�לכן:  ̂�! =
"̂#

√$
=

�.%&

√'
= 0.6 

 

* =
0.83

0.6
= 1.38

 התוצאה לא מובהקת.

 

 נק') 3חשב/י את גודל האפקט ( .ב

� =
0.83

1.47
= 0.56 

כיצד תתכן ההחלטה שהתקבלה בסעיף א' . 0.3ידוע כי גודל האפקט של שינוים ברמת האושר נע סביב  .ג
 נק') 2גודל האפקט שהתקבל בסעיף ב'? ( לאור

 
התוצאה במבחן הסטטיסטי אינה מובהקת, למרות שגודל האפקט המחושב גדול מאלה המקובלים 
בתחום. מצב זה מעיד ככל הנראה על בעיה בעוצמה הסטטיסטית, שנובעת ממספר הנבדקים הקטן 

 במחקר.
 

 נק') 18(סה"כ 

 

 

 

רמת הפרפקציוניזם של הסטודנטים בפקולטה למדעי ההנדסה שונה  דנה, סטודנטית להנדסה, שיערה כי. 9

סטודנטים והעבירה להם שאלון פרפקציוניזם  30אוכלוסיה. היא דגמה רמת הפרפקציוניזם הידועה במ

)Perfectionism(פרפקציוניזם גבוה מאוד). דנה ביצעה את  10(פרפקציוניזם נמוך מאוד) עד  1-) הנמדד מ

 (הניחו שפרפקציוניזם מתפלג נורמאלית באוכלוסיה): SPSS-הפעולות הבאות ב

Analyze > compare means > One-Samples T Test 

5

-  ,   
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 התקבל הפלט הבא:

One-Sample Statistics

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

perfectionism 30 5.67 2.040 .372

One-Sample Test

Test Value = 5                                       

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

Lower Upper

perfectionism 1.790 29 .084 .667 -.10 1.43

 נק')   5.  (משתניםוהסוג המבחן, רמת מובהקות, פרט/י את ? דנההסטטיסטי שביצעה  הניתוחמהו  .א

6

-  ,   

76

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 
 נק') 5(  בקצרה על פי הפלט. /יאוששה? הסבר דנההאם השערתה של  .ב
. 4לאחר ניתוח התוצאות, הבין עוזר המחקר שטעה בהזנת הנתונים, ומסתבר שתוחלת הפרפקציוניזם באוכלוסיה היא  .ג

נק') 5( ף ב' תשתנה בעקבות התיקון של עוזר המחקר? ללא חישוב, כיצד והאם ייתכן שהתשובה לסעי יהסבירהסבר/
    
 נק') 15(סה"כ          

שימו לב שזוהי ברירת המחדל כאשר לא ( 5%לממוצע יחיד, דו זנבי, ברמת מובהקות של  tדנה ביצעה מבחן  .א
.)Perfectionism( קציוניזםפפרציון בשאלון  –). משתנה תלוי מצוין אחרת

 -. ניתן לראות ש5 –מהתוחלת באוכלוסיה  שונהדנה שיערה שרמת הפרפקציוניזם של הסטודנטים להנדסה תהיה  .ב
p=0.084 נסיק שהשערתה של דנה לא אוששה.0.05-. מאחר שערך זה גדול מ ,

רש . לכן, לאחר התיקון ההפ5, כלומר, לפני התיקון התוחלת של האוכלוסיה הייתה Test-value=5-ניתן לראות ש .ג
) יהיה גדול יותר, מה שיגדיל את הסיכוי לקבל תוצאה מובהקת.4) לתוחלת האוכלוסיה (5.67בין ממוצע המדגם (

 

 ! ה ח ל צ ה ב

7

-  ,   
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 
 נקודות. 30לחלק זה ה"כ סחריגה במספר השורות תגרור הורדה של ניקוד. נקודות.  5-ב

 
  מושפע מגודל האפקט.כיצד הוא והסביר/י , p-valueמהו  הגדיר/י .1

p-value הוא ההסתברות לקבל את הסטטיסטי, או ערך קיצוני ממנו, בהנחה ש-H0  נכונה. אם קיים אפקט
יהיה קטן, וגודלו יהיה ביחס הפוך לגודל האפקט. ככל שגודל  p-איננה נכונה), סביר ש H0  (כלומר,

 יהיה קטן יותר. p -האפקט גדול יותר, כך סביר ש
 "k הוא טרנספורמציה ליניארית של ̂�הסביר/י את המשפט הבא: "  .2

) kאת פרופורציית ההצלחות במדגם. הוא מחושב כיחס בין מספר ההצלחות במדגם (מציין  ̂�הסטטיסטי 
 . a=0-ו b=1/Nשבה  kהוא טרנספורמציה לינארית של  ̂�. לכן, Nלבין גודל המדגם 

 לתוחלת יחידה. tהסביר/י כיצד הפרה של הנחת הנורמליות עלולה להשפיע על ההחלטה במבחן  .3
. התפלגות זו מבוססת על ההנחה שהמשתנה המקרי tמחושב על פי התפלגות  p-valueבמבחן זה, 

מתפלג נורמלית באוכלוסיה. אם הנחה זו אינה מתקיימת, סטטיסטי המבחן אינו מתפלג בדיוק לפי 
. מצב זה גורם להסתברות אלפא tשונה מזה המחושב עפ"י התפלגות  p, וערכו האמיתי של tהתפלגות 

עמיד (רובוסטי)  tלהיות שונה (גדולה או קטנה) מזו שקבע החוקר. עם זאת, כפי שנאמר בשיעור, מבחן 
 יחסית בפני הפרת הנחת הנורמליות.

בעקבות תוצאה מובהקת בניתוח תלויים -ימבצעים השוואות (קונטרסטים) ממצים ובלת אםנכון/לא נכון:  .4
∑שונות פשוט, אזי  ������ = ��	. 

. בהשוואות בלתי תלויות, כל השוואה בודקת חלק אחר מסכום ריבועי הסטיות של המשתנה. כאשר נכון
, אזי סכומי ריבועי הסטיות של 1השוואות אלה גם ממצות, כלומר מספרן כמספר הקבוצות פחות 

 תלוי.-ה לסכום ריבועי הסטיות של המשתנה הבלתיההשוואות שוו
 .1-ל 0הוא מדד שנע בין  Cohen’s dנכון/לא נכון:  .5

. מדד זה מחושב כהפרש בין תוחלות ההתפלגויות ביחידות של סטיות תקן, ועל כן, כמו ציוני תקן, לא נכון
 הוא יכול להיות כל מספר שהוא (בין מינוס אינסוף לאינסוף). 

 זנבי.-זנבי תמיד גדולה מזו של מבחן דו-עוצמת המבחן של מבחן חד נכון/לא נכון: .6
נמצאת בכיוון אותו  H1זנבי כאשר התפלגות -זנבי גדולה מזו של דו-. עוצמת המבחן של מבחן חדלא נכון

, אך בפועל היא H0תהיה בכיוון מסויים של  H1שיער החוקר. אבל, כאשר החוקר משער שהתפלגות 
 זנבי גדולה יותר.-עוצמת המבחן של המבחן הדונמצאת בכיוון השני, 

 

 ______8.9.14תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 101-1-0069מספר הקורס:   

 ב'   מועד:  בסמסטר:    2014שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 

 

78

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 
 נקודות. 70לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

7. 

אשר באים ממשפחות בהן  ילדיםבהשוואה לילדים להורים לא גרושים, טען כי בפסיכולוגיה חברתית  מחקר
ההורים התגרשו מביעים עמדות שליליות יותר כלפי מוסד הנישואין (המשתנה נמדד באמצעות שאלון עמדות 

להורים נשואים חיוביות  בנותבעוד שעמדותיהן של  .). יחד עם זאת, ההבדל בין הקבוצות תלוי במין0-10בסקאלה 
גברים  אינן שונות מאלה שללהורים גרושים  בניםתיהם של להורים גרושים, עמדו בנותיותר מעמדותיהן של 

 כמו כן, עמדותיהן של בנות כלפי מוסד הנישואין חיוביות יותר מעמדותיהם של בנים.להורים נשואים. 

מהו מערך המחקר, מהם המשתנים התלויים והבלתי תלויים, ומהן הרמות של כל המשתנים הבלתי  .א
 נק') 5(  תלויים?

 
 יון בשאלות עמדות.משתנה תלוי: צ

 משתנים ב"ת: מין (גברים/נשים), ומצב משפחתי של ההורים (נשואים/גרושים).
 

 גורמי-לכן מערך המחקר הוא דו
 

 נק') 6( מהם האפקטים המתוארים בשאלה? .ב
 

אפקט עיקרי למצב משפחתי של ההורים: ילדים להורים גרושים מביעים דעות שליליות יותר מילדים 
 להורים נשואים.

 
 אינטראקציה זוגית: ההבדל בין הקבוצות תלוי במין.

 אינטראקציה זו נגרמת על ידי אפקט פשוט למצב משפחתי של ההורים בקרב הבנות בלבד.
 לא קיים אפקט פשוט למצב משפחתי של ההורים בקרב בנים.

 
 ד' בלבד:-הנתונים הבאים מתייחסים לסעיפים ג' ו

מחקר המשך בדק האם וכיצד הבדלים אלה בעמדות כלפי מוסד הנישואין משתנות בהתאם לגיל. מחקר 
השפעת גירושי ההורים על עמדות זה מצא כי העמדות בקרב מתבגרים הינן כפי שמתואר לעיל. אולם, 

 אלה אינה מובהקת בקרב נבדקים מבוגרים.
 

 נק') 6שרטט/י תרשים המתאר את תוצאות מחקר זה.  ( .ג
 קיימות מספר אפשרויות, זו אחת מהן:
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 נק') 8בהנחה שכל האפקטים המתוארים מובהקים, תאר/י באופן מלא את ניתוחי ההמשך הדרושים ( .ד

 
 גם כאן קיימות מספר אפשרויות, זו אחת מהן:

לנתח את האינטראקציה הפשוטה בין מין לבין מצב מתוארת אינטראקציה משולשת. כדי לפרק אותה יש 
 לעומת מבוגרים). מתבגריםבכל אחת מהרמות של משתנה הגיל (משפחתי של ההורים, 

ית מובהקת יש להמשיך ולנתח באמצעות אפקטים פשוטים. למשל, האפקט הפשוט של אינטראקציה זוג
 .להיפך) –מצב משפחתי של ההורים, בכל אחת מהרמות של משתנה המין בנפרד (או 

 אין צורך לבצע השוואות באף אחד מהמשתנים מפני שכל המשתנים דיכוטומיים.
 נק') 25(סה"כ           

 

8 . 

טק, ושיער כי -) בחברת היי1-6פסיכולוג ארגוני בדק את שביעות הרצון של עובדים ממקום עבודתם (בסקאלה של 
 שונים. להלן הנתונים: ימצא הבדלים בשביעות הרצון בין עובדים בתפקידים

עובדים אדמיניסטרטיביים מנהלים מתכנתים

3 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

5 

4 

3 

5 

3 

2 

 

 בכל הסעיפים הבאים יש לבצע את המבחן הסטטיסטי המתאים. הניח/י כי כל ההנחות מתקיימות. 

 .לכתוב את ההשערות ואת ההנחות הדרושותבכל סעיף יש  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

הורים  
 נשואים

הורים  
 גרושים

הורים  
 נשואים

הורים  
 גרושים

הורים  
 נשואים

הורים  
 גרושים

הורים  
 נשואים

הורים  
 גרושים

 בנים בנים בנות בנות בנים בנים בנות בנות

 מבוגרים מבוגרים מבוגרים מבוגרים מתבגרים מתבגרים מתבגרים מתבגרים
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). הניח/י כי הערך הקריטי הוא 0.05בדוק/י את השערת החוקר (אלפא = . סעיף זה בלתי תלוי בסעיף ב')( .א
 נק') 12.   (3

 ניתוח שונות פשוט.
H0האוכלוסיות שוות : כל התוחלות של 
H1.לפחות אחת מהתוחלות שונה מהאחרות : 

 
 הנחות:

 דגימה מקרית של התצפיות
 האוכלוסיות מתפלגות נורמלית
 שונויות האוכלוסיות הומוגניות

 
 בניתוח שונות:

 
 לכן, התוצאה אינה מובהקת.

 
של שביעות הרצון בקרב מנהלים, שונה  השונותהחוקר שיער בנוסף כי . )סעיף זה בלתי תלוי בסעיף א( .ב

מזו של העובדים האחרים בחברה (מתכנתים ועובדים אדמיניסטרטיביים). בדוק/י את השערת החוקר 
 נק') 10. (2.5). הניח/י כי הערך הקריטי הוא 0.05פא = (אל

 להשוואת שונויות.  Fמבחן 

 הנחות:

 דגימה מקרית של התצפיות

 המשתנה מתפלג נורמלית באוכלוסיות.

 עובדים אחרים. X2מנהלים,  X1נסמן 


�:  �
� = ��

� 


:  �
� ≠ ��

� 

 
��

�
= 1.5 

���
�

= 1.29 
 

� =
1.5

1.29
= 1.16 

 כן התוצאה אינה מובהקת.ל
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בנוסף לנתונים המופיעים לעיל, החוקר מצא כי המתאם בין שביעות הרצון לבין השכר החודשי של  .ג

 נק') 8. בדוק/י את מובהקות המתאם. (0.65העובד/ת הוא 
 נק') 30(סה"כ 

 למתאם פירסון. tמבחן  


�:  � = 0 


:  � ≠ 0 

 הנחות: 

 מקרית של התצפיותדגימה  

 משתנית.-האוכלוסיה מתפלגת נורמלית דו 

� = ��
� − 2

1 − �� = 0.65�
15 − 2

1 − 0.65� = 3.08 

 2.16) הוא df=13הערך הקריטי (לפי 

 לכן התוצאה מובהקת.

גבוהה משל אנשים הסובלים  OCD-של אנשים הסובלים מדן הוא חוקר דיכאון ידוע. הוא שיער שרמת הדיכאון . 9

, והעביר PTSDנבדקים בעלי אבחנה של  20-ו OCDנבדקים בעלי אבחנה של  20. הוא דגם מקרית PTSD-מ

 המודד דיכאון. המשתנים קודדו באופן הבא:  BDIלהם שאלון 

 ).group (– OCD )0 ,(PTSD )1קבוצה (

 (דיכאון חמור). 63עד (ללא  דיכאון)  BDI (- 1דיכאון (

 (הניחו שהמשתנה התלוי מתפלג נורמאלית באוכלוסיה): SPSS-דן ביצע את הפעולות הבאות ב

Analyze > compare means > independent-Samples T Test 
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 התקבל הפלט הבא:

 

Independent Samples Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Group Statistics 
 

group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

BDI 0 20 50.80 8.520 1.905

1 20 42.15 14.310 3.200
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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 

BDI Equal variances 

assumed 

8.775 .005 2.323 38 .026 8.650 3.724 1.111 16.189 

Equal variances not 

assumed 

  2.323 30.9 .027 8.650 3.724 1.055 16.245 

 
 נק') 5יתוח הסטטיסטי שביצע דן? (סוג המבחן, רמת מובהקות, משתנים)  (מהו הנ .א

תלויים, חד זנבי (למרות שהתוכנה מבצעת דו זנבי) ברמת מובהקות של -למדגמים בלתי tדן ביצע מבחן 
קבוצה  -). משתנה בלתי תלוי  שימו לב שזוהי ברירת המחדל כאשר לא מצוין אחרת( 5%

)OCD/PTSD ציון בשאלון דיכאון ( –), משתנה תלויBDI(. 
 

 נק') 5האם כל הנחות המבחן מתקיימות? הסבר. ( .ב
הנחת הומוגניות שוניות אינה מתקיימת. זאת ניתן לדעת מכיוון שמבחן לווין הניב תוצאה מובהקת, 

F=8.77, p=0.005 . 
 

 נק') 5בהתעלם מתשובתך לסעיף ב', האם השערתו של דן אוששה? הסבר בקצרה על פי הפלט. ( .ג
. מאחר PTSD-גבוהה משל אנשים הסובלים מ OCD-דן שיער שרמת הדיכאון של אנשים הסובלים מ

-זנבי), עלינו לחלק את האלפא הפוסטריורית ב-זנבית (בעוד שהתוכנה מבצעת מבחן דו-שהשערה זו חד
2: 

 p-value=0.026/2=0.013נסיק שהשערתו של דן אוששה. תשובה 0.05-. מאחר שערך זה קטן מ 
-זנבי היא בהכרח תהיה מובהקת בחד-נוספת שתתקבל היא "ללא חישוב, אם התוצאה מובהקת בדו

 זנבי כיוון שעצמת המבחן שלו גבוהה יותר".

 

 נק') 15(סה"כ            
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אלא אם נאמר  : במידה ואתם זקוקים לערך קריטי שאינכם יכולים למצוא בכוחות עצמכם, המציאו ערך.הערה כללית

 .5%הינה הנדרשת אחרת, רמת המובהקות 

 :חלק א

, אין לנמק ביותר מחמש שורותתשובה ללא נימוק לא תזכה בנקודות.  ענו על הסעיפים הבאים ונמקו את תשובותיכם.

 נקודות. 01לחלק זה ה"כ סנקודות.  01-כל תשובה נכונה מלאה מזכה בניקוד יורד על חריגה. 

כאשר שונות יהיה רחב יותר מרווח סמך  יה ידועהיכששונות האוכלוסבאילו מצבים רווח סמך  /יריהסב .0

 באותה רמת בטחון. ובור אותו המדגם , עהאוכלוסיה איננה ידועה

הערך הקריטי כאשר השונות טעות התקן. מו (t-או ב z-הערך הקריטי )במ: רוחב רווח הסמך מושפע תשובה

, ולכן רוחב רווח הסמך (z-בכאשר השונות ידועה )גדול יותר מהערך הקריטי  (t-)ב באוכלוסיה איננה ידועה

מכיוון שכאשר השונות איננה ידועה אנו אומדים את טעות  אךכאשר השונות ידועה נוטה להיות צר יותר. 

יותר מטעות התקן כאשר  מצבים בהם האומדן לטעות התקן יהיה קטןיתכנו התקן על סמך המדגם, 

רוחב רווח  במצב זה,. במיוחדלדוגמא כאשר המדגם כולל ערכים דומים  ,השונות באוכלוסיה ידועה

 הסמך כששונות האוכלוסיה ידועה יהיה רחב יותר.

̂   נתון:  .2 ̂   וגם      נמק/י. באוכלוסייה.בקירוב מתפלג נורמלית  P. נכון/ לא נכון: ניתן להסיק כי   

, P – התסברויותשתי רק וכלוסיה, מכיוון שבאוכלוסיה ישנן בא ברנולימתפלג  P המשתנה. לא נכון: תשובה

לא מתפלג באוכלוסיה )הוא פרמטר,  Pהפרמטר , ההסתברות המשלימה לכישלון. Q-לחה, וההסתברות להצ

̂    -כאשר מתקיים שולכן הוא קבוע(.  ̂   וגם     מפלגת  ̂ של  התפלגות הדגימהניתן להסיק כי    

התפלגות מספר  –נורמלית בקירוב.  התפלגות זו מהווה טרנספורמציה ליניארית להתפלגות הבינומית 

̂ )Kההצלחות   
 

 
̂   כאשר  מתקרבת להתפלגות רציפה.גבוה  nשכאשר (,  ̂   וגם     ניתן ,   

 מדובר בהתפלגות האוכלוסיה. לאנורמלית בקירוב, אך  ̂ לומר שהתפלגות הדגימה של 

 

שנלקחו  tמבחני  588(. המאמר מציג נתונים על 2100) 1ושותפיו Wetzelsלקוח מתוך מאמר של הגרף הבא  .0

מוביל בפסיכולוגיה. דיאגרמת הפיזור מתארת את הקשר בין גודל מתוך מאמרים שפורסמו בכתב עת 

 כי השונויות בכל המדגמים שוות. /יחיהנ. p-value-האפקט בכל אחד מהמבחנים לבין ה

המבוססים על מדגמים  tשנמצאים מבחני סביר באיזה מהריבועים (. B-ו Aעל הגרף מסומנים שני ריבועים )

 גדולים יותר? הסביר/י.

                                                           
1
 Wetzels, R., Matzke, D., Lee, M. D., Rouder, J. N., Iverson, G. J., & Wagenmakers, E. J. (2011). Statistical evidence in 

experimental psychology an empirical comparison using 855 t tests. Perspectives on Psychological Science, 6, 291-298.  

 ______22.8.08תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 ______010-0-1169מספר הקורס:    __

 בוחן'   מועד:  בסמסטר:     2108שנה:  

 ___שעה וחצי___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

 

 H0-, ההסתברות לקבל את ערך סטטיסטי המבחן או ערך קיצוני ממנו בהנחה שB. P-valueריבוע  :תשובה

-P-ערך הוטעות התקן קטנה, כך שסטטיסטי המבחן גדל, מגודל המדגם. במדגמים גדולים נכונה, מושפע 

value לו רגיש גודל האפקט, ערך סטדרנטי להפרש בין תוחלות שתי האוכלוסיות, אינמנגד, . בהתאם קטן-n .

-p-ם ההבנמצאים מבחנים  Aבריבוע  .גודל האפקט אינו גדול גם כאשרמאוד קטן  p-valueמכאן שיתכן 

value בריבוע , ולכן סביר שהמדגמים בהם קטניםגדול על אף שגודל האפקט גדול .B  גודל האפקט הינו נמוך

 קטן, לכן סביר שהמבחנים בריבוע זה התבססו על מדגמים גדולים. p-value-אך ה (בינוני) יותר

 

 :חלק ב

תוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל סעיף ניתן  יהן. עליכם לענות עלשאלה חישובית בת מספר סעיפיםבחלק זה 

 נקודות. 01לחלק זה  סה"כלצידו. 

מפחיתה את כמות ההפרעות בשיעור בקרב ויסות עצמי ותכנית לאימון ב משער כיחוקר במחלקה לחינוך  .4

תלמידים( וקבוצת  00: קבוצת אימון )תלמידי בית ספר יסודי. לשם כך, הקצה מקרית תלמידים לשתי קבוצות

)לפי דיווח   יםבשיעורשל כל תלמיד פרעות ההאת מספר החוקר מדד תלמידים(. לאחר התכנית,  6ביקורת )

, וממוצע ההפרעות בקבוצת 0עם סטיית תקן  05צת האימון היה ממוצע ההפרעות בקבו. במשך שבוע מורה(

  ידוע כי מספר ההפרעות מתפלג נורמלית באוכלוסיות.. 5.28עם שונות  21הביקורת היה 

 

 נתונים:

X1 - קבוצת אימון X2 - קבוצת ביקורת  

N1=11 N2=6 
 ̅      ̅     

        
 =9   

 =8.25 

 

 /ישעל החוקר לבצע בכדי לבדוק את השערתו, ומהן הנחותיו? בדוק בדיקת ההשערותמהו מבחן  .א

 נקודות(. 28. ))אין צורך לבדוק הנחות שכבר נתונות בשאלה( את ההנחות במידת הצורך
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 תלויים. -להפרשי ממוצעים בלתי tעל החוקר לבצע מבחן : תשובה

תלויות שהשונויות -זאת מכיוון שהחוקר משער על הבדל בין ממוצעי שתי קבוצות בלתי

 קבוצת אימון וקבוצת ביקורת.  –באוכלוסיותיהן אינן ידועות 

 

 הנחות: 0תלויים -להפרשי ממוצעים בלתי tלמבחן 

 נתון שההנחה מתקיימת. –דגימה מקרית  .0

 נתון שההנחה מתקיימת. –המשתנה "כמות הפרעות בשיעור" מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

לא נתון, ולכן יש  –השונויות של מספר ההפרעות שוות בשתי האוכלוסיות )שיוויון שונויות(  .0

 לבדוק את ההנחה.

 

 .לשיוויון שונויות Fמבחן כדי לבדוק את הנחת שיוויון השונויות, נבצע 

 : השערות .א

      
    

  

      
    

  

 :הנחות .ב

 נתון שההנחה מתקיימת. –דגימה מקרית  .0

 נתון שההנחה מתקיימת. –המשתנה "כמות הפרעות בשיעור" מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

 

 :קביעת אזורי דחיה וקבלה .ג

 .df2=6-1=5 ,df1=11-1=10, דרגות חופש: α=0.05זנבי, -מבחן דו

 =Fc(10,5)  6.62ערך קריטי

 יתקבל; ניתן להציב את דרגות החופש גם הפוך(. 0-ערך קריטי הגבוה בצורה סבירה מ)כל 

 F≤6.62אזור קבלה: 

 F>6.62אזור דחיה: 

 

 :חישוב הסטטיסטי .ד

 ̂ 
 
 

     

  
     

 

 ̂ 
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 ̂ 

 

 ̂ 
  

   

   
   

, הסטטיסטי חייב לפול באיזור הקבלה, ומשמעו 0-מכיוון שסטטיסטי המבחן שווה ל

 שהאומדנים לשונויות האוכלוסיות שווים. 

, לא משנה מה ערכו של הערך בטבלה. משמעות התוצאה 0המחושב הוא  Fמכיוון שערך ה

נסיק  -כלומר. H0היא שהאומדנים לשונויות האוכלוסיות שווים ולכן לא ניתן יהיה לדחות את 

כי אין הבדל בין שונויות האוכלוסיות  והנחת שיוויון השונויות מתקיימת ברמת בטחון של 

98%. 

 

שאין הבדל בין שונויות  98%, כלומר ניתן להסיק ברמת בטחון של H0: נקבל את מסקנה .ה

 ו.האוכלוסיות. מכאן שניתן להניח שיוויון שונויות, והחוקר יכול להמשיך ולבדוק את השערת

 

 (.גם תשובה שכוללת רק את חישוב הסטטיסטי ומסקנה תתקבל במלואה: הערה)

 

 נקודות(. 21. )2%את השערת החוקר ברמת מובהקות של  /יבדוק .ב

 

 תשובה:

 :השערות .א

                       

            

 ימני(.זנבי -)הערה: ניתן היה לסמן את הקבוצות הפוך ולהפוך את ההשערות לחד  

 הנחות: .ב

 נתון שההנחה מתקיימת. –דגימה מקרית  .0

נתון שההנחה  –המשתנה "כמות הפרעות בשיעור" מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

 מתקיימת.

לא נתון, ולכן  –השונויות של מספר ההפרעות שוות בשתי האוכלוסיות )שיוויון שונויות(  .0

 יש לבדוק את ההנחה.

 

 : ̅   ̅   בניית התפלגות הדגימה של .ג

 ̅   ̅  נכונה,  H0-בהנחה ש
   

 ̅   ̅ ̂ טעות תקן: 
 √

            

      
 √

 

  
 

 

 
                

 :קביעת אזורי דחיה וקבלה .ד

 α=0.02 ,df=11+6-2=15זנבי שמאלי, -מבחן חד

tc=-2.249 

 t≥-2.249אזור קבלה:

 t<-2.259אזור דחיה: 
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 :חישוב סטטיסטי המבחן .ה

  ̅   ̅ 
 

  ̅   ̅     ̅   ̅ 

 ̂ ̅   ̅ 

 
    

   
       

 

ניתן לומר כי התכנית  98%הסטטיסטי נופל באזור הקבלה, ולכן ברמת בטחון של  מסקנה: .ו

 במובהק את כמות ההפרעות בשיעור. הלאימון ויסות עצמי אינה מפחית

 

 

 (.גם תשובה שכוללת רק את חישוב הסטטיסטי ומסקנה תתקבל במלואה: הערה)

 

, בהנחה שתוחלת ההפרעות לאחר אימון בוויסות עצמי את עוצמת המבחן שערך החוקר /יחשב .ג

 נק'(. 28) שווה לממוצע שהתקבל במדגם

 

 :תשובה

 ̅   ̅  ) H0הקריטי של המבחן, תחת  t-ראשית נמצא את הערך הגולמי המתאים ל
  :) 

       
  ̅   ̅      ̅   ̅ 

 ̂ ̅   ̅ 

 
  ̅   ̅     

   
 

  ̅   ̅          

 

 ̅   ̅  )H1 כעת, נמצא את ציון התקן המתאים לערך זה תחת 
         :) 

   
  ̅   ̅      ̅   ̅ 

 ̂ ̅   ̅ 

 
          

   
       

 דרגות חופש: 08את ההסתברות הקרובה ביותר לערך זה, תחת  t  נחפש בטבלת

t=1.074  t>1.074=0.15 

 

 הינה סימטרית: tבהסתמך על כך שהתפלגות 

P(t<-0.99)≈0.15. 

 

 בקירוב. 08%( הינה β-1מכאן שעוצמת המבחן )

 

 ! ה ח ל צ ה ב

89

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 

 

 

 

 

 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 
 נקודות. 30לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 
 

באשליה ", חוקרים רבים נופלים Jacob Cohen )1994" (The Earth is Round (p<.05)על פי המאמר של  .1
הסבירות; שם נוסף שניתן לאשליה -(אשליית השגת אי "The illusion of attaining improbabilityהמכונה "
 .הסביר/י מהי האשליה ).”Bayesian Id’s wishful thinking“במאמר: 

 
The illusion of attaining improbability הינה האמונה הרווחת ש-p-value  משקף את ההסתברות
). לכן, רבים סבורים שכאשר האלפא הפוסטריורית P(H0|D)( שהשערת האפס נכונה בהינתן הנתונים

משקף בפועל את ההסתברות לנתונים  p-valueזאת, -נכונה נמוכה. עם H0-נמוכה סימן שהסבירות ש
 H0-הינו קטן, ניתן רק להסיק שבהינתן ש p-value-. לכן, אם הP(D|H0)נכונה, כלומר את  H0-בהינתן ש

 נכונה הסבירות לנתונים נמוכה.
 

הקשר בין חרדה לדיכאון בקרב מתבגרים באמצעות השאלונים המקובלים  מובהקות חוקר רצה לבחון את .2
 שאינועבור משתנה החרדה וקיבל קו  QQ-plot. הוא ביצע בהתאמה BDI-ו STAI ,למדידת ההפרעות

 נמק/י. .בין המשתנים לבחון את מובהקות הקשר דרךהציע/י  .ליניארי
 

מנה הינה מבחן מובהקות למתאם -בסולם רווחהדרך הטובה ביותר לבחון מובהקות קשר בין משתנים 
של משתנה החרדה התקבל קו שאינו ליניארי, ניתן להסיק  QQ-plot-זאת, מהנתון שבגרף ה-פירסון. עם

משתנית, כך שלא ניתן -הנורמליות הדו תהנחרדה אינה מתפלגת נורמלית, ולפיכך ישנה הפרה של שח
אחד  להסבירישנן שתי אפשרויות עיקריות שנלמדו בקורס להמשך בחינת הקשר (מספיק לבצע מבחן זה. 

קת (פשוט), ע"י חלו גורמי-ניתוח שונות חד, ניתן לבצע בהנחה שדיכאון כן מתפלג נורמליתמהם). 
-מבחן אלביצוע משתנה החרדה לקטגוריות ושימוש בדיכאון כמשתנה התלוי. אפשרות שניה, הינה לפנות 

פרמטרי המתאים ביותר שנלמד בקורס -. המבחן האואינו דורש נורמליות שהנחותיו חלשות יותר, פרמטרי
פרמטרי אפשרי -א (מבחן , בו ניתן להשתמש ע"י חלוקת המשתנים לקטגוריות.תלות-בריבוע לאי-חיהינו 

 נוסף שלא נלמד בקורס: מבחן מובהקות למתאם ספירמן).
 
 
 

______5.7.15תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 101-1-0069מספר הקורס:   

 א'   מועד:  בסמסטר:    2015שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

טלין בקרב סטודנטים יחוקר ערך מבחן מובהקות להפרש בביצועים במבחן זיכרון לפני ואחרי לקיחת ר .3
��∑במחקרו התקבל הנתון הבא:  .שאינם סובלים מהפרעות קשב וריכוז = כן, נתון כי החוקר לא -כמו.  0

 טעות החלטה.ביצע 
זנבי, מכיוון שבמצב זה יקבל עוצמת מבחן גבוהה יותר מאשר -ר לערוך מבחן חדוק: עדיף לחנכון-נכון/ לא

 נמק/י. זנבי.-במבחן דו
 

 לרוב,נכונה.  H1-בצדק, כלומר בהינתן ש H0עוצמת מבחן מציינת את ההסתברות לדחות את לא נכון. 
-של מבחן דומזנבי גבוהה יותר -וצמת המבחן של מבחן חדבמידה והשערת החוקר הינה בכיוון האפקט, ע

כלל אינה קיימת,  H1כאשר לא קיים אפקט, אין הבדל בעוצמת המבחן. תיאורטית, במצב הנתון  אךזנבי. 
בשני  0-עוצמת המבחן שווה לאין משמעות לעוצמת מבחן באף אחד מהמקרים (ניתן גם לומר שולכן 

 מעשה תהיה שווה לאלפא אפריורית בשני המצבים. -. חישובית, עוצמת המבחן לאחר)המצבים
 

החוקר רמות.  5, לו C גורם גורמי. האפקט המובהק היחיד במערך היה של-חוקר ערך מחקר במערך תלת .4
 .זו בזו תלויות-מתוכן בלתי 4השוואות,  5ביצע 

 נמק/י. .SSCcomp=SSC∑ יתכן כי  :נכון-נכון/ לא
 

תלויות ממצות את האפקט העיקרי, כך שעבורן מתקיים בוודאות -השוואות בלתי K-1. נכון
∑SSCcomp=SSC סכום של יותר  לרובאפקט העיקרי שכבר הוסברה, ולכן ב. השוואה נוספת תסביר שונות

-ה, אם SSCcomp=SSC∑זאת, עדיין יתכן שגם במצב המתואר -. עםSSC-השוואות יהיה גדול יותר מ k-1-מ
SS מצב זה יתקבל כאשר הממוצעים ביניהם היא משווה שווים אחד 0-ההשוואה החמישית שווה לל ש .

(שימו לב, לא בהכרח מדובר בהשוואה החמישית מבחינת סדר ההשוואות, אלא מבחינת תלות, לשני. 
 תלויות זו בזו).-ההשוואות שהינן בלתי 4-בנפרד מ

 
אינה האוכלוסיה תלויים כאשר שונות -יבמדגמים בלת צעה רווח סמך להפרש תוחלותיעוזרת מחקר ב .5

ניתן להסיק מרווח הסמך זנבית, -הינה דו שהשערת המחקרידועה. החוקרת הראשית הודיעה לה שמכיוון 
 : החוקרת צודקת בטענתה.נכון-נכון/ לא.  מה תהיה תוצאת בדיקת ההשערה מבלי לבצע את המבחן פועל

 נמק/י.
 

ברווח הסמך שווה למרחק בין תוחלת התפלגות  המקסימלית ון, טעות האמידהעבור אותה רמת בטח. נכון
זנבי. לכן, אם תוחלת התפלגות הדגימה -, בו משתמשים במבחן דו�/2-הדגימה לערך הקריטי המתאים ל

מובהקת, ואם היא -לא תהיהנופלת בתוך טווח רווח הסמך, סימן שתוצאת מבחן המובהקות  Hoתחת 
מובהקת. ברווח סמך להפרש תוחלות הדבר  תהיהסמך, תוצאת מבחן המובהקות נופלת מחוץ לרווח ה
אינה מובהקת, בעוד להפרשי ממוצעים  tבמבחן נמצא בטווח רווח הסמך התוצאה  0יתבטא בכך שכאשר 

 התוצאה מובהקת.  –שכאשר הינו מחוץ לטווח 
 

=  BF01 )BF-שווה ל BF10 -התקבלה התוצאה ש .1עם יחס אפריורי  חוקר ערך ניתוח סטטיסטי בייסיאני .6
Bayes Factor.(  הגדיר/י מהוBFהמתואר.מה ניתן להסיק במקרה  , והסביר/י 

 

BF10  מציין את היחס בין ההסתברויות המותנות�(�|��)

�(�|�	)
הנתונים סימן ש 1-כך שכאשר ערכו גבוה מ, 

(	�|�)�מציין את היחס ההופכי,  H0 .BF01של בתנאי מאשר  H1-סבירים יותר בתנאי של 

�(�|��	)
. שניהם יהיו 


שווים כאשר (�|�) = 
נכונה שווה  H0-, כלומר, כאשר ההסתברות לנתונים בהינתן ש(��|�)
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כל להכריע בין לא נו), 1(בו היחס האפריורי הינו במקרה זה נכונה. לכן,  H1-להסתברות לנתונים בהינתן ש
 ההשערות, ונסיק כי שתי ההשערות סבירות באותה המידה. 

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 
 נקודות. 70לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

) קטן יותר Stroopבשנה א' יש אפקט סטרופ (פסיכולוגית קוגניטיבית טוענת כי לסטודנטים לפסיכולוגיה  .7
בין זמן התגובה (באלפיות שניה) בהשוואה לשאר הסטודנטים באוניברסיטה. אפקט סטרופ נמדד כהפרש 

. ידוע כי תוחלת האפקט בקרב כלל הסטודנטים באוניברסיטה בניסויתואם לתנאי התואם -התנאי הלא
סטודנטים לפסיכולוגיה  12הפסיכולוגית דגמה מקרית  אלפיות שניה. בכדי לבדוק את השערתה, 40הינה 

̅� בשנה א', וקיבלה הנתונים הבאים:  = 32 , ∑(� − �̅)� = 900 )x  .(מציין את אפקט הסטרופ 
 

 15הנחות המבחן. (השערות ואת  /י. ציין0.05ברמת מובהקות של  תאת השערת החוקר /יבדוק .א
 נק').

 

וגיה תוחלת אפקט הסטרופ נמוכה בהשוואה הפסיכולוגית משערת שאצל סטודנטים לפסיכול
לממוצע  tלבצע מבחן  , ושונות האוכלוסיה אינה ידועה. לכן, ישלאוכלוסיית הסטודנטים הכללית

 .יחיד

 

 :השערות

 השערה חד זנבית שמאלית:

�: ��̅ = 40 

��: ��̅ < 40 

 :הנחות

 .דגימה מקרית �
 המשתנה מתפלג נורמלית באוכלוסייה. �

 

 :��של  הדגימהבניית התפלגות 

 נכונה: H0-התפלגות הדגימה תחת ההנחה ש

� ��̅ = �� = 40 
 באוכלוסייה: לסטיית התקןכאומדן על בסיס סטיית התקן במדגם  ̅�̂�נחשב את  �
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�̂�=�∑(���̅)�

���
= �

�

��
= 9.05 

�̂�̅ =
�̂�

√�
=

9.05

√12
= 2.61 

 

 :קביעת רמת מובהקות ואזורי דחיה וקבלה

�זנבית שמאלית, -השערה חד = 0.05 

 =tc  -1.796דרגות חופש,  N-1 = 11לפי  tהתפלגות 

̅�!אזור קבלה:  ≥ −1.796 

̅�!אזור דחיה:  < −1.796 

 

 :חישוב הסטטיסטי

!�̅ =
�̅ − ��̅

#$�̅
=

32 − 40

2.61
= −3.06 

 :החלטה

כלומר,  -נדחה את השערת האפס  95%הסטטיסטי נופל באזור הדחיה ולכן ברמת ביטחון של 
בקרב סטודנטים לפסיכולוגיה שנה א' אפקט הסטרופ קטן יותר בהשוואה לכלל אוכלוסיית 

 הסטודנטים.

 
את תוחלת אפקט סטרופ בקרוב סטודנטים לפסיכולוגיה בשנה א' באוניברסיטה, ברמת  /יאמוד .ב

 נק'). 7. (96%בטחון של 
 

 .tיש לבנות רווח סמך לתוחלת יחידה 
 

�הערך הקריטי המתאים:  = 0.04,   �% = & − 1 = 11,    !'
�* = 2.328 

 
̅�̂� טעות התקן חושבה בסעיף הקודם:  = 2.61 

 
 
 רווח הסמך: 

�̅ − !'
�

∗ �̂�̅ ≤ �� ≤ �̅ − !'
�

∗ �̂�̅ 

32 − 2.328 ∗ 2.61 ≤ �� ≤ 32 + 2.328 ∗ 2.61 
 

;>. ?; ≤ �� ≤ @A. BA 
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 נקודות) 22(סה"כ:  
 

 

שעות,  6-8שעות,  6-: פחות מAגורם שעות השינה ( מספרהמוכרים ב"כפיות" רצו לבחון את השפעת  .8
 נת הלימודים: תואר ראשון, תואר שני) והתקופה בשBגורם סטודנט (השעות), התואר לו לומד  8מעל 

כל  כוסות הקפה שסטודנטים שותים ביום.מספר מבחנים) על תקופת בסמסטר, מהלך הב: Cגורם (
כל  כי הנח/י. , ומספר הסטודנטים בכל תנאי שווהנבדקיים-המשתנים במחקר שערכו המוכרים הינם בין

  ההנחות הדרושות למבחנים הסטטיסטיים הבאים מתקיימות.
 

 חלק מנתוני המחקר:מופיעים בטבלה הבאה 
 

F MS_ SS_ Effect 

150.83 75.415  A 

 10.42  B 

40.83   C 

 5.415 10.83 AB 

5.83   AC 

   BC 

2.5 1.25 2.5 ABC 

  24 Within 
 

 

 
 )נק' 5( מהו מספר הנבדקים הכללי במערך? .א

 
 ניתן לחשב זאת במספר דרכים באמצעות הטבלה. 

 דרך אחת אפשרית:
C#DEF

C#G
=

1.25

C#G
= 2.5 

C#G = 0.5 

##G

� − HIJ
= 0.5 
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24

� − (3 ∙ 2 ∙ 2)
= 0.5 

� = 48 + 12 = 60 

 .60) הינו Nהכללי במערך (מספר הנבדקים 
 

ת בין תואר זוגיהאינטראקציה ה י את מובהקות/בדקבטבלה הבאה מופיעים ממוצעי הקבוצות.  .ב
 ).נק' 15. (4.04כי הערך הקריטי הינו  /יחיהנ .לתקופה בשנת הלימודים

 

ממוצע תקופת מבחנים מהלך הסמסטר 

  8מעל  8עד  66-פחות מ 8מעל  8עד  66-פחות מ 

3 6 2 6 4 1 4ראשון תואר
5

6
 

 3 6 1 3 4 1 3 תואר שני

3 6 1.5 4.5 4 1 3.5 ממוצע
5

12
 

 
 ):BCה (קציה הזוגית בין תואר לתקופה בשנהמתארת את האינטרא נצור טבלהראשית, 

 

מהלך  
 הסמסטר

תקופת 
 ממוצע מבחנים

3 4.67 3תואר ראשון
5

6
 
)3.83( 

 3 3.33 2.67 תואר שני

2 ממוצע
5

6
 
)2.83( 

4 3
5

12
 
)3.42( 

 
 :SSBCנשתמש בטבלה כדי לחשב את 

##EF = &H∑L
M∑N

O(�̅.LN − �̅.L. − �̅..N + �̅…)�

= 5 ∙ 3

∙ PQ3 − 3
5

6
− 2

5

6
+ 3

5

12
R

�

+ Q4
2

3
− 3

5

6
− 4 + 3

5

12
R

�

+ Q2
2

3
− 3 − 2

5

6
+ 3

5

12
R

�

+ Q3
1

3
− 3 − 4 + 3

5

12
R

�

S = 3.75 

 
dfBC=(q-1)(r-1)=1 � MSBC=SSBC=3.75 

T =
C#EF

C#G
=

3.75

0.5
= 7.5 
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7.5>4.04    �   FBC>Fc 

 מסקנה: האינטראקציה הזוגית בין תואר לתקופה בשנה הינה מובהקת.
 

 נק'). 8( מהו גודל האפקט של האינטראקציה הזוגית שחושבה בסעיף ב'? .ג
 

 :SSTבטבלה, כדי לחשב את  _SS-ראשית, נשלים את טור ה
 

F MS_ SS_ Effect 

150.83 75.415 150.83 A 

 10.42 10.42 B 

40.83 20.42 20.42 C 

 5.415 10.83 AB 

5.83 2.92 5.83 AC 

 7.5 3.75 BC 

2.5 1.25 2.5 ABC 

  24 Within 
 

SST=150.83+10.42+20.42+10.83+5.83+3.75+2.5+24 = 228.58 
 

U� =
##EF

##V
=

3.75

228.58
= 0.016 

 
 ). ב"כפיות" גילוובנתונים המספריים המתוארים סעיפים הקודמיםתלוי ב-בלתי(סעיף זה  .ד

שונה עבור  בין מהלך הסמסטר לתקופת מבחנים ביוםות הקפה הנצרכות כוסבמספר שההבדל 
במידה . מהו האפקט המתואר? שעות שינה בקרב סטודנטים לתואר שנימספר רמות שונות של 

את כל ניתוחי ההמשך הדרושים. אין צורך לבצע את  בפירוט והאפקט יצא מובהק, תארו
  ).נק' 10( .אר את כל השלבים ולנמק מה נבדק בכל שלבהניתוחים בפועל, אלא רק לת

 
האפקט המתואר הינו אינטראקציה זוגית פשוטה בין תקופה בשנה לשעות שינה, בקרב 

 .AC at b2סטודנטים לתואר שני: 
 

 פשוטים. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים:-יש להמשיך לניתוח אפקטים פשוטים
האפקט של מספר שעות  –b2, עבור Cברמות השונות של  Aפשוט של -אפקט פשוט .1

) והאפקט של מספר שעות A at b2c1השינה עבור סטודנטים לתואר שני במהלך הסמסטר (
 ). A at b2c2השינה עבור סטודנטים לתואר שני בתקופת מבחנים (

) A at b2c2ו/או  A at b2c1פשוט שיצא מובהק (-רמות, עבור כל אפקט פשוט A 3-מכיוון של
 . פשוטות-יש להמשיך ולבצע השוואות פשוטות
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 להלן סט משקולות אפשרי:
Comp1 – 8+ מעל  6-8שעות שינה ( 6שעות שינה, למעל  6-השוואה בין פחות מ.( 
Comp2 –  שעות שינה. 8שעות שינה למעל  6-8השוואה בין 

 b1 b2 b3 

Comp1-2 1 1 

Comp20 1- 1 

 
האפקט של תקופה בשנה  – b2, עבור Aברמות השונות של  Cפשוט של -אפקט פשוט .2

), האפקט של תקופה בשנה C at a1b2שעות ( 6-עבור סטודנטים לתואר שני שישנו פחות מ
) והאפקט של תקופה בשנה C at a2b2שעות ( 6-8עבור סטודנטים לתואר שני שישנו בין 

רמות בלבד,  C 2-). מכיוון שלC at a3b2Cשעות ( 8עבור סטודנטים לתואר שני שישנו מעל 
 פשוט מובהק.-גם אם האפקט הפשוט פשוטות-להשוואות פשוטותאין צורך להמשיך 

 

 
 נקודות) 38(סה"כ: 

 
 

/דינמי/ביקורת) על שביעות הרצון CBTטלי החוקרת התעניינה בהשפעה של טיפולים פסיכולוגיים שונים ( .9
)Well beingהשערות: 2 ) של אנשים בישראל ובארה"ב. לטלי היו 

 הבדל בשביעות הרצון בין המדינות השונות. קיים )1
 . CBT אנשים שעברו טיפול דינמי בהשוואה לטיפול בקרבגבוהה יותר  הינהשביעות הרצון  )2

 :SPSS-היא אספה את הנתונים הרלוונטיים וביצעה את הפעולות הבאות ב

 
Analyze > General Linear Model > Univariate 
 

 
 
Dependent variable > Well being      
Fixed factors > Treatment, State 
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Output: 
 

Between-Subjects Factors 

 N 

Treatment CBT 30 

control 30 

dynamic 30 

State Israel 47 

USA 43 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Well_being   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 178.589a 5 35.718 11.194 .000 

Intercept 2439.819 1 2439.819 764.625 .000 

Treatment 170.269 2 85.134 26.681 .000 

State 13.477 1 13.477 4.224 .043 

Treatment * State .534 2 .267 .084 .920 

Error 268.033 84 3.191   
Total 2922.000 90    
Corrected Total 446.622 89    

a. R Squared = .400 (Adjusted R Squared = .364) 
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 נק')   3( הסביר/י ?טלי בתוכנההסטטיסטי שביצעה  הניתוחמהו  .א

 (ברירת המחדל של התוכנה). 5%ניתוח שונות דו גורמי (בין נבדקי) ברמת מובהקות 

 :               האם התוצאות המופיעות בפלט /יוהסביר /י, קבעכל אחת מהשערותיה של טליעבור  .ב
חסר מידע על מנת לבחון את את ההשערה; ב) לא מאוששות את ההשערה; ג)  מאששותא) 

 נק') 7( .ההשערה
 

י ומכאן שיש הבדל מובהק בין המדינות השונות כפ State-על פי הפלט, נמצא אפקט עיקרי ל
 CBTיה של טלי בדבר ההבדל בין יששיערה טלי. עם זאת, לא ניתן לבחון את ההשערה השנ

 3), אך מכיוון שיש Treatment. אמנם נמצא אפקט עיקרי לסוג הטיפול ((חסר מידע) לדינמי
 קבוצות יש לבצע קונטרסטים על מנת לדעת בדיוק בין אלו קבוצות נמצא הבדל. 

 

 

 נקודות) 10(סה"כ: 
 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 
 נקודות. 30לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 
 

באשליה ", חוקרים רבים נופלים Jacob Cohen )1994" (The Earth is Round (p<.05)על פי המאמר של  .1
הסבירות; שם נוסף שניתן לאשליה -(אשליית השגת אי "The illusion of attaining improbabilityהמכונה "
 .הסביר/י מהי האשליה ).”Bayesian Id’s wishful thinking“במאמר: 

 
The illusion of attaining improbability הינה האמונה הרווחת ש-p-value  משקף את ההסתברות
). לכן, רבים סבורים שכאשר האלפא הפוסטריורית P(H0|D)( שהשערת האפס נכונה בהינתן הנתונים

משקף בפועל את ההסתברות לנתונים  p-valueזאת, -נכונה נמוכה. עם H0-נמוכה סימן שהסבירות ש
 H0-הינו קטן, ניתן רק להסיק שבהינתן ש p-value-. לכן, אם הP(D|H0)נכונה, כלומר את  H0-בהינתן ש

 נכונה הסבירות לנתונים נמוכה.
 

הקשר בין חרדה לדיכאון בקרב מתבגרים באמצעות השאלונים המקובלים  מובהקות חוקר רצה לבחון את .2
 שאינועבור משתנה החרדה וקיבל קו  QQ-plot. הוא ביצע בהתאמה BDI-ו STAI ,למדידת ההפרעות

 נמק/י. .בין המשתנים לבחון את מובהקות הקשר דרךהציע/י  .ליניארי
 

מנה הינה מבחן מובהקות למתאם -בסולם רווחהדרך הטובה ביותר לבחון מובהקות קשר בין משתנים 
של משתנה החרדה התקבל קו שאינו ליניארי, ניתן להסיק  QQ-plot-זאת, מהנתון שבגרף ה-פירסון. עם

משתנית, כך שלא ניתן -הנורמליות הדו תהנחרדה אינה מתפלגת נורמלית, ולפיכך ישנה הפרה של שח
אחד  להסבירישנן שתי אפשרויות עיקריות שנלמדו בקורס להמשך בחינת הקשר (מספיק לבצע מבחן זה. 

קת (פשוט), ע"י חלו גורמי-ניתוח שונות חד, ניתן לבצע בהנחה שדיכאון כן מתפלג נורמליתמהם). 
-מבחן אלביצוע משתנה החרדה לקטגוריות ושימוש בדיכאון כמשתנה התלוי. אפשרות שניה, הינה לפנות 

פרמטרי המתאים ביותר שנלמד בקורס -. המבחן האואינו דורש נורמליות שהנחותיו חלשות יותר, פרמטרי
פרמטרי אפשרי -א (מבחן , בו ניתן להשתמש ע"י חלוקת המשתנים לקטגוריות.תלות-בריבוע לאי-חיהינו 

 נוסף שלא נלמד בקורס: מבחן מובהקות למתאם ספירמן).
 
 
 

______5.7.15תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 101-1-0069מספר הקורס:   

 א'   מועד:  בסמסטר:    2015שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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Text Box
ציון: 90



 

טלין בקרב סטודנטים יחוקר ערך מבחן מובהקות להפרש בביצועים במבחן זיכרון לפני ואחרי לקיחת ר .3
��∑במחקרו התקבל הנתון הבא:  .שאינם סובלים מהפרעות קשב וריכוז = כן, נתון כי החוקר לא -כמו.  0

 טעות החלטה.ביצע 
זנבי, מכיוון שבמצב זה יקבל עוצמת מבחן גבוהה יותר מאשר -ר לערוך מבחן חדוק: עדיף לחנכון-נכון/ לא

 נמק/י. זנבי.-במבחן דו
 

 לרוב,נכונה.  H1-בצדק, כלומר בהינתן ש H0עוצמת מבחן מציינת את ההסתברות לדחות את לא נכון. 
-של מבחן דומזנבי גבוהה יותר -וצמת המבחן של מבחן חדבמידה והשערת החוקר הינה בכיוון האפקט, ע

כלל אינה קיימת,  H1כאשר לא קיים אפקט, אין הבדל בעוצמת המבחן. תיאורטית, במצב הנתון  אךזנבי. 
בשני  0-עוצמת המבחן שווה לאין משמעות לעוצמת מבחן באף אחד מהמקרים (ניתן גם לומר שולכן 

 מעשה תהיה שווה לאלפא אפריורית בשני המצבים. -. חישובית, עוצמת המבחן לאחר)המצבים
 

החוקר רמות.  5, לו C גורם גורמי. האפקט המובהק היחיד במערך היה של-חוקר ערך מחקר במערך תלת .4
 .זו בזו תלויות-מתוכן בלתי 4השוואות,  5ביצע 

 נמק/י. .SSCcomp=SSC∑ יתכן כי  :נכון-נכון/ לא
 

תלויות ממצות את האפקט העיקרי, כך שעבורן מתקיים בוודאות -השוואות בלתי K-1. נכון
∑SSCcomp=SSC סכום של יותר  לרובאפקט העיקרי שכבר הוסברה, ולכן ב. השוואה נוספת תסביר שונות

-ה, אם SSCcomp=SSC∑זאת, עדיין יתכן שגם במצב המתואר -. עםSSC-השוואות יהיה גדול יותר מ k-1-מ
SS מצב זה יתקבל כאשר הממוצעים ביניהם היא משווה שווים אחד 0-ההשוואה החמישית שווה לל ש .

(שימו לב, לא בהכרח מדובר בהשוואה החמישית מבחינת סדר ההשוואות, אלא מבחינת תלות, לשני. 
 תלויות זו בזו).-ההשוואות שהינן בלתי 4-בנפרד מ

 
אינה האוכלוסיה תלויים כאשר שונות -יבמדגמים בלת צעה רווח סמך להפרש תוחלותיעוזרת מחקר ב .5

ניתן להסיק מרווח הסמך זנבית, -הינה דו שהשערת המחקרידועה. החוקרת הראשית הודיעה לה שמכיוון 
 : החוקרת צודקת בטענתה.נכון-נכון/ לא.  מה תהיה תוצאת בדיקת ההשערה מבלי לבצע את המבחן פועל

 נמק/י.
 

ברווח הסמך שווה למרחק בין תוחלת התפלגות  המקסימלית ון, טעות האמידהעבור אותה רמת בטח. נכון
זנבי. לכן, אם תוחלת התפלגות הדגימה -, בו משתמשים במבחן דוa/2-הדגימה לערך הקריטי המתאים ל

מובהקת, ואם היא -לא תהיהנופלת בתוך טווח רווח הסמך, סימן שתוצאת מבחן המובהקות  Hoתחת 
מובהקת. ברווח סמך להפרש תוחלות הדבר  תהיהסמך, תוצאת מבחן המובהקות נופלת מחוץ לרווח ה
אינה מובהקת, בעוד להפרשי ממוצעים  tבמבחן נמצא בטווח רווח הסמך התוצאה  0יתבטא בכך שכאשר 

 התוצאה מובהקת.  –שכאשר הינו מחוץ לטווח 
 

=  BF01 )BF-שווה ל BF10 -התקבלה התוצאה ש .1עם יחס אפריורי  חוקר ערך ניתוח סטטיסטי בייסיאני .6
Bayes Factor.(  הגדיר/י מהוBFהמתואר.מה ניתן להסיק במקרה  , והסביר/י 

 

BF10  מציין את היחס בין ההסתברויות המותנות (!|"#)
הנתונים סימן ש 1-כך שכאשר ערכו גבוה מ, ($"|!) 

($"|!) מציין את היחס ההופכי,  H0 .BF01של בתנאי מאשר  H1-סבירים יותר בתנאי של 
. שניהם יהיו ($#"|!) 

(*'|&)%שווים כאשר  = נכונה שווה  H0-, כלומר, כאשר ההסתברות לנתונים בהינתן ש(+'|&)%
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כל להכריע בין לא נו), 1(בו היחס האפריורי הינו במקרה זה נכונה. לכן,  H1-להסתברות לנתונים בהינתן ש
 ההשערות, ונסיק כי שתי ההשערות סבירות באותה המידה. 

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 
 נקודות. 70לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

) קטן יותר Stroopבשנה א' יש אפקט סטרופ (פסיכולוגית קוגניטיבית טוענת כי לסטודנטים לפסיכולוגיה  .7
בין זמן התגובה (באלפיות שניה) בהשוואה לשאר הסטודנטים באוניברסיטה. אפקט סטרופ נמדד כהפרש 

. ידוע כי תוחלת האפקט בקרב כלל הסטודנטים באוניברסיטה בניסויתואם לתנאי התואם -התנאי הלא
סטודנטים לפסיכולוגיה  12הפסיכולוגית דגמה מקרית  אלפיות שניה. בכדי לבדוק את השערתה, 40הינה 

̅, בשנה א', וקיבלה הנתונים הבאים:  = 32 , ∑(, − ,̅)4 = 900 )x  .(מציין את אפקט הסטרופ 
 

 15הנחות המבחן. (השערות ואת  /י. ציין0.05ברמת מובהקות של  תאת השערת החוקר /יבדוק .א
 נק').

 

וגיה תוחלת אפקט הסטרופ נמוכה בהשוואה הפסיכולוגית משערת שאצל סטודנטים לפסיכול
לממוצע  tלבצע מבחן  , ושונות האוכלוסיה אינה ידועה. לכן, ישלאוכלוסיית הסטודנטים הכללית

 .יחיד

 

 :השערות

 השערה חד זנבית שמאלית:

'*: 56̅ = 40 

'+: 56̅ < 40 

 :הנחות

 .דגימה מקרית ·
 המשתנה מתפלג נורמלית באוכלוסייה. ·

 

 :;8של  הדגימהבניית התפלגות 

 נכונה: H0-התפלגות הדגימה תחת ההנחה ש

· 56̅ = 56 = 40 
 באוכלוסייה: לסטיית התקןכאומדן על בסיס סטיית התקן במדגם  6̅̂<נחשב את  ·
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>̂6=@∑(6A6̅)B
CA+ = @D**

++ = 9.05 

>̂6̅ = >̂6
√H = 9.05

√12 = 2.61 

 

 :קביעת רמת מובהקות ואזורי דחיה וקבלה

Kזנבית שמאלית, -השערה חד = 0.05 

 =tc  -1.796דרגות חופש,  N-1 = 11לפי  tהתפלגות 

L6̅אזור קבלה:  ≥ −1.796 

L6̅אזור דחיה:  < −1.796 

 

 :חישוב הסטטיסטי

L6̅ = ,̅ − 56̅
OP6̅

= 32 − 40
2.61 = −3.06 

 :החלטה

כלומר,  -נדחה את השערת האפס  95%הסטטיסטי נופל באזור הדחיה ולכן ברמת ביטחון של 
בקרב סטודנטים לפסיכולוגיה שנה א' אפקט הסטרופ קטן יותר בהשוואה לכלל אוכלוסיית 

 הסטודנטים.

 
את תוחלת אפקט סטרופ בקרוב סטודנטים לפסיכולוגיה בשנה א' באוניברסיטה, ברמת  /יאמוד .ב

 נק'). 7. (96%בטחון של 
 

 .tיש לבנות רווח סמך לתוחלת יחידה 
 

Kהערך הקריטי המתאים:  = 0.04,   �Q = R − 1 = 11,    LS 4T = 2.328 

 
6̅̂< טעות התקן חושבה בסעיף הקודם:  = 2.61 

 
 
 רווח הסמך: 

,̅ − LS4 ∗ >̂6̅ ≤ 56 ≤ ,̅ − LS4 ∗ >̂6̅ 

32 − 2.328 ∗ 2.61 ≤ 56 ≤ 32 + 2.328 ∗ 2.61 
 

YZ. [Y ≤ 56 ≤ \]. ^] 
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 נקודות) 22(סה"כ:  
 

 

שעות,  6-8שעות,  6-: פחות מAגורם שעות השינה ( מספרהמוכרים ב"כפיות" רצו לבחון את השפעת  .8
 נת הלימודים: תואר ראשון, תואר שני) והתקופה בשBגורם סטודנט (השעות), התואר לו לומד  8מעל 

כל  כוסות הקפה שסטודנטים שותים ביום.מספר מבחנים) על תקופת בסמסטר, מהלך הב: Cגורם (
כל  כי הנח/י. , ומספר הסטודנטים בכל תנאי שווהנבדקיים-המשתנים במחקר שערכו המוכרים הינם בין

  ההנחות הדרושות למבחנים הסטטיסטיים הבאים מתקיימות.
 

 חלק מנתוני המחקר:מופיעים בטבלה הבאה 
 

F MS_ SS_ Effect 

150.83 75.415  A 

 10.42  B 

40.83   C 

 5.415 10.83 AB 

5.83   AC 

   BC 

2.5 1.25 2.5 ABC 

  24 Within 
 

 

 
 )נק' 5( מהו מספר הנבדקים הכללי במערך? .א

 
 ניתן לחשב זאת במספר דרכים באמצעות הטבלה. 

O`ab_ דרך אחת אפשרית:
_Oc = 1.25

_Oc = 2.5 

_Oc = 0.5 

OOc
H − def = 0.5 
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24
H − (3 ∙ 2 ∙ 2) = 0.5 

H = 48 + 12 = 60 

 .60) הינו Nהכללי במערך (מספר הנבדקים 
 

ת בין תואר זוגיהאינטראקציה ה י את מובהקות/בדקבטבלה הבאה מופיעים ממוצעי הקבוצות.  .ב
 ).נק' 15. (4.04כי הערך הקריטי הינו  /יחיהנ .לתקופה בשנת הלימודים

 

 ממוצע תקופת מבחנים מהלך הסמסטר 

  8מעל  8עד  6 6-פחות מ 8מעל  8עד  6 6-פחות מ 

3 6 2 6 4 1 4 ראשון תואר 5
6 

 3 6 1 3 4 1 3 תואר שני

3 6 1.5 4.5 4 1 3.5 ממוצע 5
12 

 
 ):BCה (קציה הזוגית בין תואר לתקופה בשנהמתארת את האינטרא נצור טבלהראשית, 

 

מהלך  
 הסמסטר

תקופת 
 ממוצע מבחנים

3 4.67 3 תואר ראשון 5
6 

)3.83( 

 3 3.33 2.67 תואר שני

2 ממוצע 5
6 

)2.83( 
4 3 5

12 
)3.42( 

 
 :SSBCנשתמש בטבלה כדי לחשב את 

OOab = Rd∑hi∑jk(,̅.hj − ,̅.h. − ,̅..j + ,̅…)4
= 5 ∙ 3
∙ lm3 − 3 5

6 − 2 5
6 + 3 5

12n4 + m4 2
3 − 3 5

6 − 4 + 3 5
12n4 + m2 2

3 − 3 − 2 5
6 + 3 5

12n4

+ m3 1
3 − 3 − 4 + 3 5

12n4o = 3.75 

 
dfBC=(q-1)(r-1)=1 à MSBC=SSBC=3.75 

� = ����
��� = 3.75

0.5 = 7.5 
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7.5>4.04    à   FBC>Fc 

 מסקנה: האינטראקציה הזוגית בין תואר לתקופה בשנה הינה מובהקת.
 

 נק'). 8( מהו גודל האפקט של האינטראקציה הזוגית שחושבה בסעיף ב'? .ג
 

 :SSTבטבלה, כדי לחשב את  _SS-ראשית, נשלים את טור ה
 

F MS_ SS_ Effect 

150.83 75.415 150.83 A 

 10.42 10.42 B 

40.83 20.42 20.42 C 

 5.415 10.83 AB 

5.83 2.92 5.83 AC 

 7.5 3.75 BC 

2.5 1.25 2.5 ABC 

  24 Within 
 

SST=150.83+10.42+20.42+10.83+5.83+3.75+2.5+24 = 228.58 
 

 ! = ����
��" = 3.75

228.58 = 0.016 

 
 ). ב"כפיות" גילוובנתונים המספריים המתוארים סעיפים הקודמיםתלוי ב-בלתי(סעיף זה  .ד

שונה עבור  בין מהלך הסמסטר לתקופת מבחנים ביוםות הקפה הנצרכות כוסבמספר שההבדל 
במידה . מהו האפקט המתואר? שעות שינה בקרב סטודנטים לתואר שנימספר רמות שונות של 

את כל ניתוחי ההמשך הדרושים. אין צורך לבצע את  בפירוט והאפקט יצא מובהק, תארו
  ).נק' 10( .אר את כל השלבים ולנמק מה נבדק בכל שלבהניתוחים בפועל, אלא רק לת

 
האפקט המתואר הינו אינטראקציה זוגית פשוטה בין תקופה בשנה לשעות שינה, בקרב 

 .AC at b2סטודנטים לתואר שני: 
 

 פשוטים. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים:-יש להמשיך לניתוח אפקטים פשוטים
האפקט של מספר שעות  –b2, עבור Cברמות השונות של  Aפשוט של -אפקט פשוט .1

) והאפקט של מספר שעות A at b2c1השינה עבור סטודנטים לתואר שני במהלך הסמסטר (
 ). A at b2c2השינה עבור סטודנטים לתואר שני בתקופת מבחנים (

) A at b2c2ו/או  A at b2c1פשוט שיצא מובהק (-רמות, עבור כל אפקט פשוט A 3-מכיוון של
 . פשוטות-יש להמשיך ולבצע השוואות פשוטות
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 להלן סט משקולות אפשרי:
Comp1 – 8+ מעל  6-8שעות שינה ( 6שעות שינה, למעל  6-השוואה בין פחות מ.( 
Comp2 –  שעות שינה. 8שעות שינה למעל  6-8השוואה בין 

 b1 b2 b3 

Comp1 -2 1 1 

Comp2 0 1- 1 

 
האפקט של תקופה בשנה  – b2, עבור Aברמות השונות של  Cפשוט של -אפקט פשוט .2

), האפקט של תקופה בשנה C at a1b2שעות ( 6-עבור סטודנטים לתואר שני שישנו פחות מ
) והאפקט של תקופה בשנה C at a2b2שעות ( 6-8עבור סטודנטים לתואר שני שישנו בין 

רמות בלבד,  C 2-). מכיוון שלC at a3b2Cשעות ( 8עבור סטודנטים לתואר שני שישנו מעל 
 פשוט מובהק.-גם אם האפקט הפשוט פשוטות-להשוואות פשוטותאין צורך להמשיך 

 

 
 נקודות) 38(סה"כ: 

 
 

/דינמי/ביקורת) על שביעות הרצון CBTטלי החוקרת התעניינה בהשפעה של טיפולים פסיכולוגיים שונים ( .9
)Well beingהשערות: 2 ) של אנשים בישראל ובארה"ב. לטלי היו 

 הבדל בשביעות הרצון בין המדינות השונות. קיים )1
 . CBT אנשים שעברו טיפול דינמי בהשוואה לטיפול בקרבגבוהה יותר  הינהשביעות הרצון  )2

 :SPSS-היא אספה את הנתונים הרלוונטיים וביצעה את הפעולות הבאות ב

 

Analyze > General Linear Model > Univariate 
 

 

 
Dependent variable > Well being      
Fixed factors > Treatment, State 
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Output: 
 

Between-Subjects Factors 

 N 

Treatment CBT 30 

control 30 

dynamic 30 

State Israel 47 

USA 43 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:   Well_being   

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 178.589a 5 35.718 11.194 .000 

Intercept 2439.819 1 2439.819 764.625 .000 

Treatment 170.269 2 85.134 26.681 .000 

State 13.477 1 13.477 4.224 .043 

Treatment * State .534 2 .267 .084 .920 

Error 268.033 84 3.191   
Total 2922.000 90    
Corrected Total 446.622 89    

a. R Squared = .400 (Adjusted R Squared = .364) 
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 נק')   3( הסביר/י ?טלי בתוכנההסטטיסטי שביצעה  הניתוחמהו  .א

 (ברירת המחדל של התוכנה). 5%ניתוח שונות דו גורמי (בין נבדקי) ברמת מובהקות 

 :               האם התוצאות המופיעות בפלט /יוהסביר /י, קבעכל אחת מהשערותיה של טליעבור  .ב
חסר מידע על מנת לבחון את את ההשערה; ב) לא מאוששות את ההשערה; ג)  מאששותא) 

 נק') 7( .ההשערה
 

י ומכאן שיש הבדל מובהק בין המדינות השונות כפ State-על פי הפלט, נמצא אפקט עיקרי ל
 CBTיה של טלי בדבר ההבדל בין יששיערה טלי. עם זאת, לא ניתן לבחון את ההשערה השנ

 3), אך מכיוון שיש Treatment. אמנם נמצא אפקט עיקרי לסוג הטיפול ((חסר מידע) לדינמי
 קבוצות יש לבצע קונטרסטים על מנת לדעת בדיוק בין אלו קבוצות נמצא הבדל. 

 

 

 נקודות) 10(סה"כ: 
 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

כל תשובה נכונה מלאה מזכה  עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 

 נקודות. 03לחלק זה ה"כ סנקודות.  5-ב

 

. באוכלוסייהסטיית התקן  לאמוד אתעל מנת  במדגםלבצע תיקון לסטיית התקן יש  מדוע הסביר/י .1

 בו התיקון פותר את הבעיה.שהתייחס/י בהסברך לאופן 

 

סטיית תקן במדגם מהווה אומדן מוטה המספק הערכת חסר לסטיית התקן באוכלוסיה. כלומר, תוחלת 

√ממנה פי  קטנההתפלגות הדגימה של סטיית תקן אינה שווה לסטיית התקן באוכלוסיה, אלא 
   

 
)או  

( ) בפירוט:        √
   

 
הדבר נובע מכך שההסתברות לדגום ערכים במרכז ההתפלגות גבוהה (. 

על מנת לתקן יותר מההסתברות לדגום ערכים קיצוניים, כך שהפיזור במדגם לרוב נמוך יותר מבאוכלוסיה. 

 להטייהבביטוי ההופכי  במדגם( באמצעות הכפלת סטיית התקן ̂ את הסטייה, יש לצור אומדן חסר הטייה )

(√
 

   
(̂ ) האומדן חסר ההטייה תהיה שווה לסטיית התקן באוכלוסיה: . כך, תוחלת  (    ̂    

√
   

 
 √

 

   
 )התשובה לא חייבת להכיל את הנוסחה(..   

 

  

לשוויון שונויות  Fתלויים. לפני שבדק את השערתו, ערך מבחן -למדגמים בלתי tחוקר רצה לבצע מבחן  .2

 . (permutation test)השתמש במבחן הפרמוטציה לוקיבל תוצאה מובהקת. לאור כך, החליט 

 . /יריהחוקר פעל בצורה נכונה? הסבהאם 

 

מעידה על כך שלא ניתן לבצע מבחן שיוויון שונויות ל Fהחוקר פעל בצורה הנכונה. תוצאה מובהקת במבחן 

t התפלגות  לצורמבחן הפרמוטציה מאפשר  הנחת הומוגניות השונויות. תלויים בגין הפרת-למדגמים בלתי

פריוריות על -, ללא הנחות אנכונה H0-( תחת ההנחה שדגימה של סטטיסטי )במקרה זה הפרש תוחלות

לשתי הקבוצות מספר רב של פעמים  הנבדקים מוקצים מקרית. צורת התפלגות הדגימה או האוכלוסיה

ליצירת התפלגות הפרשים מקריים. לאחר מכן, החוקר בוחן באיזה מאון נמצא ההפרש שהתקבל בניסוי. 

 שנבנתה ללא הנחות, כגון נורמליות ושיווין שונויות.  הסטטיסטי נמדד ביחס למיקומו בהתפלגות

 

 

 ______27.7.15תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה: 

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס: 

 131-1-3369מספר הקורס:   

 ב'   מועד:  בסמסטר:    2315שנה:  

 ___שלוש שעות___ משך הבחינה:

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר: 
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

 

בנויים תחת ההנחה שהמשתנה מתפלג נורמלית באוכלוסיה, בעוד שמבחנים   F-ו tמבחני : נכון-נכון/ לא .0

 בריבוע.-פרמטריים בנויים תחת ההנחה שהאוכלוסיה מתפלגת חי-אל

 

פרמטריים -אכן מניחים שהמשתנה מתפלג נורמלית באוכלוסיה, אך מבחנים לא F-ו tלא נכון. אמנם מבחני 

לרוב משמשים לבחינת השערות לגבי התפלגות האוכלוסיה פרמטריים -אינם מניחים זאת. מבחנים לא

כולה. הם אינם דורשים הנחות לגבי צורת התפלגות האוכלוסיה )במחיר עוצמה סטטיסטית(. שימוש 

בריבוע, אלא שסטטסטי המבוסס על -ריבוע אין משמעותו שהאוכלוסיה מתפלגת חיבסטטיסטי המבחן חי ב

בריבוע -( מתפלג כך. למבחני חיexpected( והמצופים )observedסטייה בין ערכי ההתפלגות הנצפים )

 הנחה אחרת, הדורשת מספר ערכים מצופים מינימלי מסוים בהתאם לדרגות החופש. 

 

 

4. Cohen (1994) " טבע במאמרוThe Earth is Round (p<.05) את המונח "‘nil hypothesis’ . הגדיר/י את

 המונח והסביר/י מה הבעיה שנובעת ממנו.

 

( במספר דרכים, כך שניתן לשער שהפרמטר באוכלוסיה שווה למספר H0לנסח את השערת האפס )ניתן 

הינה השערת אפס שמשערת על  nil hypothesisרב של ערכים המשקפים גדלי אפקטים שונים. לפי כהן, 

 . 3.5או שהפרופורציה הינה  3, שהקורלציה הינה 3. למשל, שההפרש באוכלוסיה הינו 3גודל אפקט 

הינה שכמעט אף פעם אין מצב שבו באוכלוסיה גודל האפקט הוא ממש  nil hypothesis-בעיה הנובעת מה

 אפס, ולכן מדגם מספיק גדול תמיד יוביל לתוצאה מובהקת, גם אם אין אפקט משמעותי באוכלוסיה. 

 

 

עוזרת מחקר ערכה ניתוח שונות תלת גורמי קבוע לביצועים במטלת רוטציה מנטלית, וקיבלה אפקט  .5

( ופקולטה )הנדסה/ רוח(. לאחר 123/93/03אינטראקציה משולשת מובהק בין גיל )צעיר/מבוגר(, זוית )

העוזרת ערכה ניתוח מין הנבדק.  –שסיימה את הניתוח, נזכרה כי שכחה להכניס גורם נוסף למערך 

כי בנוסף לאינטראקציה המשולשת, ישנו אפקט עיקרי למין , וגילתה על אותם הנתונים גורמי-ארבע

 ואינטראקציה בין מין לפקולטה. 
גורמי מאשר -המשולשת יהיה קטן יותר במערך הארבעשל האינטראקציה ( η2: גודל האפקט )נכון-נכון/ לא

 גורמי.-במערך התלת

 

מתוך  (SSABC -)במקרה זה  ושב כפרופורציה של סכום הסטיות המרובעות של האפקטגודל אפקט מח

    (,SST) סכום הסטיות המרובעות הכללי במערך
     

   
, כך שהוא משקף את אחוז השונות המוסברת 

גורמי(, שכן -גורמי והארבע-שווים בשני המערכים )התלת SSABC-ו SSTעבור אותם הנתונים, ע"י האפקט. 

, וכן סכום ריבועי הסטיות המרחק של כל נבדק מהממוצע הכללי נותר זהה )כך שגם ריבועי המרחק זהים(

-מעבר למשתנה הרביעי שנוסף במערך הארבעבאותה הצורה )רק של האינטראקציה המשולשת מחושב 

)בהינתן שישנו אפקט(, אך אין לכך  SSW-ם למערך "נוגסת" מה. אמנם הוספת גורמים מסבירי(גורמי

 השפעה על האפקט הקיים ועל כלל השונות במערך.

 

 

 

 

 

 

121

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



 

 מובהקים. בגרף  המופיעים ח/י כי כל ההבדליםיהגרף הבא מציג ממצאים ממחקר. הנ .6

והאפקט הפשוט  b1-ב A האפקט הפשוט של, אינה מובהקת זוגיתהאינטראקציה שהמכיוון : נכון-נכון/ לא

 נמק/י. לא מובהקים.שניהם  – b2-ב Aשל 

 
לא נכון. המשמעות של אינטראקציה זוגית הינה שהאפקטים הפשוטים שונים זה מזה, כלומר שהאפקט 

שונים אחד מהשני. כאשר האינטראקציה הזוגית אינה  b2-ב Aשל  הפשוט והאפקט b1-ב Aשל הפשוט 

זאת, לא ניתן להסיק -זהים אחד לשני. עם b2-ב Aוהאפקט של  b1-ב Aמובהקת, סימן שהאפקטים של 

, או שבשתי A-אין אפקט ל Bיתכן שבשתי רמות  - Bברמות השונות של  A-מכך לגבי האם ישנו אפקט ל

-והן ב b1-הן ב A. בגרף המתואר יש אפקט פשוט של b2-וב b1-הרמות יש אפקט מובהק אך הוא זהה ב

b2 ,בשניהם :a1 גבוה מ-a3גבוה מ ,-a2 , וההפרשים בין רמותA  זהים עבורb1  ועבורb2 . 

 

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 

 נקודות. 73לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

7.  

"התקשרות בטוחה" היא מושג בפסיכולוגיה התפתחותית המתאר דפוס מסויים של מערכות  .א

כל מ 73-ידוע כי ל ים שלהם )בדרך כלל, אחד ההורים(.יחסים בין ילדים לבין המטפלים העיקרי

פסיכולוג התפתחותי סבור התקשרות בטוחה עם המטפל העיקרי שלהם. יש  ילדים בישראל 133

יש ילדים  233-כלמ 113-רק לבעקבות חשיפה מתמשכת לסטרס, עוטף עזה, יישובי שב

ילדים מפעוטונים בעוטף עזה, ובדק  45התקשרות בטוחה עם המטפל העיקרי שלהם. הוא דגם 

", מבחן פסיכולוגי הבודק את טואציית הזרסי"האם יש להם התקשרות בטוחה או לא באמצעות 

 . 23% וכי הסיכוי לטעות מסוג שני במחקרו הינ מצא. הוא דפוס ההתקשרות בקרב פעוטות

 

ספרות  0. אנא שמר/י על דיוק של (נק' 15בה השתמש הפסיכולוג? )שמהי רמת המובהקות 

 לאחר הנקודה בסעיף זה.

 

הערך הקריטי בהתאם לנתונים, בתהליך הפוך על מנת לגלות את רמת המובהקות, נמצא את 

 לחישוב עוצמת מבחן.

 זנבית שמאלית.-שימו לב שהשערת החוקר הינה חד

 

0
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 : H0תחת 

    ̂         ̂  √
   

 
 √

       

  
       

  ̂  
 ̂    ̂
  ̂

 
 ̂     

     
 

 

 טוי שהתקבל.כדי להציב בבי H0-, ונחזור לאחר מכן ל ̂ -כדי למצוא את ה H1-נעבור ל

 (.H0-ולעבור רק לאחר מכן ל H1-)ניתן כמובן להתחיל מ

 

 :H1תחת 

    ̂  
   

   
         ̂  √

   

 
 √

         

  
       

  ̂  
 ̂    ̂

  ̂
 
 ̂      

     
 

 .Z=0.84מההתפלגות:  23%את הערך שמעליו נמצאת  zנחפש בטבלת 

 ̂      

     
         ̂        

 , ונמצא את ציון התקן המתאים לערך הקריטי:H0נחזור להתפלגות 

 

  ̂  
 ̂    ̂

  ̂
 
         

     
       

 .P(Z<-1.29)=P(1.29->∞)=0.098כעת נחפש את ההסתברות לקבל ציון תקן זה או נמוך ממנו: 

 .3.390מכאן שרמת המובהקות בה השתמש הפסיכולוג הינה 

 

 

 תלויים בנתוני סעיף א'(-הסעיפים הבאים בלתי)  .ב

טראומטית -האם יש קשר בין התקשרות להפרעת דחק פוסטפסיכולוגית אחרת רצתה לבדוק 

(PTSDבקרב ילדים )  ילדים עם  43דגמה מקרית היא . לשם כך, מבצע 'צוק איתן'בעקבות

בעה אזורים בארץ )חיפה/ תל בטוחה מאר-ילדים עם התקשרות לא 43-התקשרות בטוחה ו

 05-ל 3שציוניו נעים בין  לוןבאמצעות שא PTSDמדדה תסמיני . היא אביב/ באר שבע/ עוטף עזה(

  בכל קבוצה.  PTSD-ממוצעי תסמיני הלהלן . )ככל שהציון גבוה יותר יש יותר תסמינים(

 

 

 
b1 -  

 חיפה

b2 -  

 תל אביב

b3 -  

 באר שבע

b4 -  

 עוטף עזה

a1 - 

 התקשרות
 בטוחה

13 12 11 15 

a2 - 

התקשרות 
 לא בטוחה

15 19 10 24 
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 FB=15-ו FAB=1.15נתון: 

 

 (נק' 13)  .MSWאת  /יחשב

 .Bבאמצעות האפקט של  MSWנחשב את 

 

 ראשית, נשלים את ממוצעי השוליים בטבלה:

 
b1 -  

 חיפה

b2 -  

 תל אביב

b3 -  

 באר שבע

b4 -  

 עוטף עזה

 

a1 - 

 התקשרות
 בטוחה

13 12 11 15 12 

a2 - 

התקשרות 
 לא בטוחה

15 19 10 24 19 

 12.5 15.5 14.5 19.5 15.5 

 

 אפקט האינטראקציה.חישוב קצר יותר מזהו חישוב , כיוון שSSBנחשב את אפקט 

        ∑(       )
 

     

 [(         )  (         )  (         ) 

 (         ) ]       

 :MSBנחשב את 

    
   

   
 
   

   
    

 

 
 

 :F-דרך מנת ה MSWכעת נמצא את 

   
   

   
 
   

 
 

   
    

 

MSW=11.55 

 

כל ניתוחי את פרט/י  ( מובהק.Aהתקשרות ) לש, וכי האפקט העיקרי FB=15-ו FAB=1.15נתון כי  .ג

י מה ניתן /, והסביראת מובהקותם בהתאם לצורך . בדוק/יההמשך שעל הפסיכולוגית לבצע

  (.נק' 15) .=Fc(1,72)= 3.97 ;Fc(3,72)  3.12. נתון כי הערכים הקריטיים הינם:להסיק מהם

  

שהאפקט העיקרי של ומהערכים הקריטיים שניתנו, ניתן להסיק  FB=15-ו FAB=1.15מהנתונים 

 אינה מובהקת. AB( מובהק, והאינטראקציה Bאזור )

ניתן להסיק כי לילדים עם הינו דיכוטומטי, אין צורך להמשיך ולפרקו להשוואות:  Aמכיוון שגורם 

בטוחה )מעבר -מאשר לילדים עם התקשרות לא PTSDהתקשרות בטוחה מעט יותר תסמיני 

 לאזור המגורים(.

גלות תלויות כדי למצות את האפקט ול-השוואות בלתי 0כולל ארבע רמות, ולכן יש לבצע  Bגורם 

 את מקורו. ניתן לבצע כאן סטים שונים של משקולות, להלן סט לדוגמא:
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 b1 -  

 חיפה

b2 -  

 תל אביב

b3 -  

 באר שבע

b4 -  

 עוטף עזה

 19.5 14.5 15.5 12.5 ממוצעים

Comp1 

)עוטף עזה לעומת שאר 

 האזורים(

1- 1- 1- 0 

Comp2 

)תל אביב ובאר שבע 

 לעומת חיפה(

2- 1 1 3 

Comp3 

אביב לעומת באר  )תל

 שבע(

3 1 1- 3 

 

 להלן חישוב מובהקות כל אחת מההשוואות:

 

       
(                   )[∑   ̅ ]

 

∑  
  

 :1השוואה 

        
   [(      )                ] 

       
 
    

  
    

 

 
         

         
       

   
 
   

 
 

     
            

 

מאשר לילדים בשאר חלקי  PTSDהאפקט מובהק, ומכאן שלילדים בעוטף עזה יותר תסמיני 

 הארץ )באר שבע, תל אביב וחיפה(.

 

 :2השוואה 

        
   

 
   

 

 
         

         
       

   
 
  
 
 

     
           

 

בקרב ילדים בחיפה נמוכה במובהק  PTSD-ניתן להסיק שכמות תסמיני ההאפקט מובהק, ולכן 

 אביב ובבאר שבע.-בתל PTSD-מכמות תסמיני ה

 

 :0השוואה 

        
  

 
            

         
       

   
 

  

     
   

 

שבע ככל הנראה ר ילדי תל אביב ובא בקרב PTSD-האפקט אינו מובהק, כך שכמות תסמיני ה

 זהה.
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 נקודות( 43 )סה"כ: 

 

 

יותר מפרצופים המביעים אמוציה  כמבוגריםחוקר שיער כי פרצופים המביעים אמוציה חיובית נתפסים  .0

נבדקים תמונות פנים שונות, המביעות אמוציות חיוביות או שליליות,  0שלילית. במחקרו, הציג לקבוצה של 

כן, חישב לכל וביקש מהם להעריך את גיל האיש בתמונה. כל הנבדקים ראו את כל התמונות. לאחר מ

 נבדק ממוצע גיל לפרצופים החיוביים והשליליים. להלן ממצאי המחקר:

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
סטיית תקן 

(S) 

אמוציות 
 שליליות

20 24 22 19 10 25 21 24 2.04 

אמוציות 
 חיוביות

25 24 20 20 23 25 20 22 2.22 

 

 )השאלה מבוססת על המאמר: 

Ganel, T. (2015). Smiling makes you look older. Psychonomic Bulletin & Review, 1-7. ( 

 

 הנחות המבחן מתקיימות.כל ח/י כי יהנ .5% בדוק/י את השערת החוקרת ברמת מובהקות של .א

 נק'(. 12)

 

 :השערות .א

         (     ) 

         

 )הערה: ניתן היה לסמן את הקבוצות הפוך ולהפוך את ההשערות(.  

 הנחות: .ב

 דגימה מקרית  .1

 המשתנה "גיל מוערך לפרצוף" מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

 

 :   בניית התפלגות הדגימה של .ג

̅  נכונה,  H0-בהנחה ש    

 חישוב טעות התקן:

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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אמוציות 
 שליליות

20 24 22 19 10 25 21 24 

אמוציות 
 חיוביות

25 24 20 20 23 25 20 22 

d 

פחות )חיובי 
 שלילי(

2 3 6 4 2 3 2 2- 

 

 ̅       

 ̂  √
∑(   ̅) 

   
 

√
(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (       ) 

 
=2.49 

 ̂ ̅  
 ̂ 

√ 
 
    

√ 
      

 :קביעת אזורי דחיה וקבלה .ד

 α=0.05 ,df=8-1=7זנבי ימני, -מבחן חד

tc=1.895 

 t<1.985אזור קבלה:

 t≥1.985אזור דחיה: 

 

 

 :חישוב סטטיסטי המבחן .ה

  ̅  
 ̅    ̅

 ̂ ̅
 
      

    
      

 

ניתן לומר כי פרצופים  95%, ולכן ברמת בטחון של הדחייההסטטיסטי נופל באזור  מסקנה: .ו

 המביעים אמוציות חיוביים נתפסים כמבוגרים יותר מפרצופים המביעים אמוציות שליליות.

 

 

 (.שכוללת רק את חישוב הסטטיסטי ומסקנה תתקבל במלואהגם תשובה : הערה)

 

 

 

ברמת בטחון של ד/י את תוחלת הגיל המוערך עבור פרצופים המביעים אמוציות שליליות, ואמ .ב

 נק'( 0)מהי טעות האמידה המקסימלית?  .99%
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 נחשב רווח סמך לתוחלת יחידה כאשר השונות באוכלוסיה אינה ידועה:

 ̅    
 
  ̂ ̅     ̅    

 
  ̂ ̅ 

 ראשית, נחשב את הממוצע ואת סטיית התקן של קבוצת הפרצופים המביעים אמוציות שליליות:

 1 2 3 4 5 6 7 8 
סטיית תקן 

(S) 

אמוציות 
 שליליות

20 24 22 19 10 25 21 24 2.04 

 

 ̅       

 ̂     √
 

   
      √

 

 
     

 ̂ ̅  
 ̂ 

√ 
 
   

√ 
      

-כעת נמצא את הערך הקריטי המתאים ל
 

 
  : df=7, עבור       

 
       

 ונבנה את רווח הסמך:

 ̅    
 
  ̂ ̅     ̅    

 
  ̂ ̅ 

                              

                              

              

 טעות האמידה המקסימלית:

    
 
  ̂ ̅                  

 

 

 נקודות( 23)סה"כ: 

 

התעניין באסטרטגיות לוויסות רגשות. הוא ערך ניסוי שבו הנבדקים התבקשו להיזכר באירוע שבו הם  ניד .9

(, הסחת Reappraisalהרגישו עצב. לאחר מכן כל נבדק הוקצה לתנאי אסטרטגיה אחר: הערכה מחדש )

 (.Emotion(. לבסוף הנבדקים דירגו את עצמת הרגש )Control( או  )Distractionדעת )
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והנשים  3-הגברים קודדו כ פלט למטה(. /י)ראה Statisticaכנת ואסף את הנתונים וניתח אותם בתדני 

 .1-קודדו כ

 (נק' 13) .ר/י את משמעות התוצאות על פי הפלטימהו הניתוח הסטטיסטי שביצע דני בתוכנה? הסב

 

Statistics  >  Advanced linear/nonlinear models  >  General linear models 

 

Factorial ANOVA 

  

 

 

Variables: 
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Comps > Contrasts for LS means 

 

 

Compute: 
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דני בדק את ההבדל בעצמת הרגש בין הגברים לנשים שהיו בתנאי ההערכה מחדש. כלומר, דני ביצע 

השוואה פשוטה או אפקט פשוט )אותו הדבר במקרה זה כיוון שלמגדר יש שתי רמות(. לא נמצא הבדל 

 (.p=0.078מובהק בעצמת הרגש בין הגברים לנשים בתנאי ההערכה מחדש )

 

 נקודות( 13)סה"כ: 

 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

 5-כל תשובה נכונה מלאה מזכה ב עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 
 נקודות. 30לחלק זה ה"כ סנקודות. 

 
 . עימהבאיזו בעיה יתקל דני? הצע/י לו דרך להתמודד דני רוצה לדווח במאמרו על רווח סמך למתאם פירסון.  .1

 
מהי טעות התקן של התפלגות הדגימה של מתאם פירסון. בכדי להתגבר על כך, ניתן להשתמש  דני לא יודע

: נדגום עם החזרה תצפיות מן המדגם, ונעריך עבורן את מתאם פירסון (עם תיקון לחוסר bootstrap-בשיטת ה
ר רב של פעמים, ונקבל התפלגות דגימה של מתאם פירסון. לפי טעות התקן של הטייה). נעשה זאת מספ

 התפלגות דגימה זו, נוכל לצור רווח סמך. 
) למתאם, דבר המאפשר Fisher’s Zלא נלמד בקורס: ניתן לבצע למתאמים טרנספורמציית פישר ( –(להעשרה 

�, ולהשתמש בטעות התקן של התפלגות זו, שהיא קירוב לנורמלית של התפלגות הדגימה של פירסון
√��� .( 

 
. ברווח #"-ו ! שלא נלמד בקורס:  ,ψהטייה האומדים את פרמטר -נתונים שני סטטיסטים קונסיסטנטים וחסרי .2

 ! , התקבל שטעות האמידה המקסימלית של מהסטטיסטים באותה רמת בטחון כל אחדסמך הנוצר עבור 
גבוהה יותר עבור  ψ : ההסתברות שרווח הסמך כולל את ערך הפרמטרנכון-לאנכון/ . #"קטנה יותר משל 

 .#"מאשר עבור  !  הסטטיסטי 
 

וחי , אשר שווה עבור שני רויכלול את הפרמטר נקבעת ע"י רמת הבטחוןההסתברות שרווח הסמך לא נכון. 
, בהינתן שרמת הביטחון זהה, ניתן #"קטנה יותר משל  ! המקסימלית של הסמך. מהנתון שטעות האמידה 

 קטנה יותר, ולכן הוא אומד יעיל יותר (יעילות יחסית).  ! ללמוד שטעות התקן של 
 

 Zעוזר מחקר ערך מבחן מובהקות לתוחלת יחידה שהשונות שלה אינה ידועה, ובטעות השתמש בטבלת  .3
 האם ואיך תשפיע טעותו על עוצמת המבחן? .tבמקום בטבלת 

 
תר מעוצמת המבחן שהיה עליו לבצע (כלומר: טעותו הובילה להגדלת גבוהה יו תהיהן שערך עוצמת המבח

, דבר המושפע מהערך הקריטי בו 0Hהנמצא באזור הדחייה של  1Hעוצמת המבחן הינה שטח עוצמת המבחן). 
שנמצא באזור הדחייה צפוי  1Hהשטח של  ולכן ,t-פחות קיצוני מהערך הקריטי ב Z-בהערך הקריטי  משתמשים.

הטעות למעשה, ) תגדל. β-1הנמצא באזור הקבלה) תקטן, ועוצמת המבחן ( H1(החלק של התפלגות  β לגדול: 
באלפא אפריורית גדולה יותר, וישנו יחס ישר בין גודל האלפא האפריורית לגודל עוצמת  הובילה לשימושהזו 

 המבחן.

 ______20.7.16תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה:  

 ___ד"ר מעין קציר_____  

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס:  

 101-1-0069מספר הקורס:   

 א'   מועד:  בסמסטר:    1620שנה:  

 ___שלוש שעות___ הבחינה:משך 

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר:  
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 
 

 
: רוחב רווח נכון-נכון/ לאבכלל הארץ.  שיעור הדיכאוןשונה במובהק מ הדיכאון בעיר אילת נמצא ששיעור .4

 לאמידת שיעור הדיכאון בכלל הארץ. באילת זהה לרוחב רווח הסמךהסמך לאמידת שיעור הדיכאון 
 

ועפ"י  ̂$נקבע עפ"י טעות התקן של התפלגות הדגימה של רוחב רווח סמך לפרופורציה לא נכון (לא בהכרח). 
תהיה שונה בשני רווחי הסמך: נתון ככל הנראה הקריטי). טעות התקן  Z-רמת הבטחון (שקובעת את ערך ה

שונה בשני רווחי   ̂$-משיעור הדיכאון בשאר הארץ, ולכן ניתן לדעת ש במובהקששיעור הדיכאון באילת שונה 

(+∙()'הסמך, כך שטעות התקן 
זהים בשני רווחי הסמך,  α-ו Nע האם לא ידוזאת, -עם. ככל הנראה תהיה שונה�

 ולכן יתכן מצב בו רווחי הסמך יהיו שווים ברוחבם. 
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מתוחלת  תטעות תקן אח, סימן שממוצע המדגם גדול בCohen’s d=1כאשר מתקבל גודל אפקט : נכון-נכון/לא .5
 התפלגות הדגימה. 

 
 נאמוד לרוב .סטיית תקןשתי האוכלוסיות ביחידות של  הינה המרחק בין תוחלות Cohen’s dמשמעות לא נכון. 

גודל אפקט עוסק באוכלוסיה, ולא בהתפלגות הדגימה.  את תוחלת האוכלוסיה באמצעות ממוצע המדגם, אך
המדגם (או הסטטיסטי שנבחן) גדול בסטיית תקן אחת מתוחלת האוכלוסיה ממוצע  Cohen’s d=1כאשר לכן, 
 המובהקות).  במבחן 0H(יש לציין שזו שווה לתוחלת התפלגות הדגימה של  0Hשל 

 
 

". עפ"י The illusion of attaining improbabilityמתייחס לאשליה רווחת המכונה " Cohen (1994)במאמרו,  .6
 האשליה? הסבירו כיצד.  להתמודד עםהנלמד בקורס, איזו שיטה סטטיסטית מאפשרת 

The illusion of attaining improbability הינה האמונה הרווחת ש-p-value  משקף את ההסתברות שהשערת
 0H-בפועל את ההסתברות לנתונים בהינתן ש, על אף שהיא משקפת )D)0P(H|(בהינתן הנתונים נכונה האפס 

מאפשרת להתגבר על אשליה זו, ע"י מציאת ההסתברות  סטטיסטיקה בייסיאנית. 0P(D|H(נכונה, כלומר את 
 : oH-וקביעת הסתברות אפריורית ל  הרצויה (פוסטריורית) באמצעות חוק בייס

,(./|0) = ,(0|./) ∙ ,(./)
,(0)  

405/.23ר גם דרך נוסחת היחס הפוסטריורי י(ניתן להסב
23.�405.( 

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 
 נקודות. 70לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

לקראת סיום התואר הראשון, אמיר הסטודנט שוקל לעבור לגור באזור ת"א. הוא רצה לבחון את הטענה  .7
בו דירות להשכרה בכל אזור  6 מקרית לשם כך, דגםבאזור ת"א משתנים בשכונות שונות. מחירי השכירות ש

להלן ידוע כי מחירי השכירות מתפלגים נורמלית באוכלוסיות.  .גבעתייםהתעניין: מרכז ת"א, פלורנטין ו
 הנתונים שקיבל:

 גבעתיים פלורנטין מרכז ת"א

6�777 = 5250 6;777 = 4625 6�777 = 4575 

@�A = 228.03 @;E = 277.04 @�E = 277.04 

 :α=.05בנוסף, נתונים הערכים הקריטיים הבאים, עבור

F(10,5)=6.62; F(2,15)=4.77; F(1,15)=6.2. 

מהו המבחן הסטטיסטי שעל החוקר לבצע בכדי לבדוק את השערתו, ומהן הנחותיו? בדוק/י את  .א
 נק'). 15(אין צורך לבדוק הנחות שנתון בשאלה שהן מתקיימות). ( הנחותיו

 גורמי (פשוט). -ממוצעים, ולכן עליו לבצע ניתוח שונות חד 3ן הבדל ביהחוקר משער לגבי 
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H0: F� = F; = F� 
 1H:לפחות אחת התוחלות שונה מהאחרות

 (לא חובה לציין השערות)

 

 הנחות:

 נתון –דגימה מקרית  .1

 נתון -המשתנה מחיר שכירות מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

 יש לבדוק את ההנחה. –/ הומוגניות שונויות) שונויות האוכלוסיות שוות (שיוויון .3

 

 בדיקת הנחת שיוויון שונויות

 ניתן לראות כי סטיות התקן של מחירי השכירות בפלורנטין ובגבעתיים שוות זו לזו בדיוק. 

נה מכיוון ששונות הינבדוק האם שונות מחירי השכירות במרכז ת"א שונה מפלורנטין + גבעתיים (לכן, 
ז יתקבלו במלואן גם תשובות הבודקות את מרכעדיף להתבסס על יותר תצפיות, אך קונסיסטנטית, נ

 ).ת"א לעומת אחת מהקבוצות האחרות

  

 לנוחות החישובים, נעבור מהאומדן לסטיית תקן לאומדן לשונות:

@�A = 228.03à @�A ;
=52000  @;E = 277.04à @;E;

=76750 @�E = 277.04 à @�E;
=76750  

 

יספק לנו אומדן זהה לכל קבוצה בנפרד, אך  כמובן לפלורנטין + גבעתיים (הואנחשב אומדן משותף 
 נבצע זאת לצורך התהליך המלא):

G;EHIJHK == ∑(6� − 6̅�); + ∑(6; − 6̅;);
P� + P; − 2 = 383750 + 383750

6 + 6 − 2 = 76750 

 : השערות .א

./: R�; = R;J�; 

.�: R�; ≠ R;J�; 

 :הנחות .ב

 נתון שההנחה מתקיימת. –דגימה מקרית  .1

 נתון שההנחה מתקיימת. –המשתנה מחיר שכירות מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

 

 :קביעת אזורי דחיה וקבלה .ג

 .62df ,0=12-=121df=-5=1, דרגות חופש: α=0.05זנבי, -מבחן דו

 F(10,5)=6.62ערך קריטי (נתון): 
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כל ערך  ,מתאים קריטי Fלא נתון  :ן עבור מרכז ת"א לעומת קבוצה אחת(למי שבצע את המבח
 יתקבל; ניתן להציב את דרגות החופש גם הפוך). 1-קריטי הגבוה מ

 F≤6.62אזור קבלה: 

 F>6.62אזור דחיה: 

 

 :חישוב הסטטיסטי .ד
 

T = @U;J�
;

@U�; = 76750
52000 = 1.48 

 
 שאין הבדל בין שונויות %95, כלומר ניתן להסיק ברמת בטחון של 0H: נקבל את מסקנה .ה

 האוכלוסיות. מכאן שניתן להניח שיוויון שונויות, והחוקר יכול להמשיך ולבדוק את השערתו.
 

 (הערה: גם תשובה שכוללת רק את חישוב הסטטיסטי ומסקנה תתקבל במלואה).
 

 .נק') 15זורים? (קיים הבדל במחירי השכירות בין האהאם  .ב

 בסעיף א'.גורמי פשוט. השערות והנחות -נבצע מבחן ניתוח שונות חד

 נתחיל במציאת ריבועי הסטיות בכל קבוצה, דרך האומדן לשונות:

 גבעתיים פלורנטין מרכז ת"א

6�777 = 5250 6;777 = 4625 6�777 = 4575 

@�A = 228.03à @�A ;
=52000  @;E = 277.04à @;E;

=76750 @�E = 277.04 à @�E;
=76750  

W(6� − 6̅�); = 260,000 W(6; − 6̅;); = 383750 
W(6� − 6̅�); = @3E2 ∙ (Y − 1) = 

76750 ∙ 5 = 383750 

 

6̿ = 4575 + 4625 + 5250
3 = 4816.67 

@@[ = Y W(6\] − 6̿);

= 6 ∙ [(5250 − 4816.67); + (4625 − 4816.67); + (4575 − 4816.67);]
= 1697500 

a@[ = @@[
b − 1 = 1697500

2 = 848750 

 

136

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



@@c = W W(6de − 6̅e);

= W(61 − 671)2 + W(62 − 672)2 + W(63 − 673)2 = 260,000 + 383750 + 383750 = 1027500 

a@c = @@c
P − b = 1027500

15 = 68500 

T = a@[
a@c = 848750

68500 = 12.39 

 

 מובהקת. ולכן התקבלה תוצאה  ,הסטטיסטי נופל באזור הדחיה 4.77ßהערך הקריטי הינו 

 האזורים. 3-מחירי השכירות ב תוחלותהבדל בין  שישנו 95%נסיק ברמת בטחון של 

 
אמיר שיער שבאופן ספציפי, מחירי השכירות במרכז ת"א גבוהים יותר מבשכונות אחרות באזור.  .ג

 .נק') 5אמיר? (עליו שיער  הספציפימהו גודל האפקט של האפקט 

 גודל האפקט שלו הינו: האפקט הספציפי הינו קונטרסט בין מרכז ת"א לעומת פלורנטין+גבעתיים.

f; = @@gh"$1
@@i  

 :SSTנחשב את 

SST=SSB+SSW=1697500+1027500=2725000 

 :SScomp1נחשב את 

 

 גבעתיים פלורנטין מרכז ת"א 

6�777 ממוצעים = 5250 6;777 = 4625 6�777 = 4575 

 -1 -1 2 משקולות

 

@@gh"$ = Y[∑ jek7e];

∑ je; = 6 ∙ [(2 ∙ 5250) − 4626 − 4575];
4 + 1 + 1 = 1690000 

f; = @@gh"$1
@@i = 1690000

2725000 = 0.62 

 62%האזורים האחרים מסביר  2-, כלומר, ההבדל בין מרכז ת"א ל0.62גודל האפקט הינו 
 מהשונות במחירי השכירות. 

 נקודות) 35(סה"כ:         

בכדי שאימון במטלת זיכרון עבודה יכול לעזור לשפר אינטליגנציה של ילדים.  טוענתחוקרת אינטליגנציה  .8
ים בכיתה ג' אימון במטלת זיכרון עבודה, ומדדה את ציון האינטליגנציה , היא העבירה לילדלבחון השערתה

ידוע כי במחקר התקבל גודל החוקרת איבדה את הנתונים הגולמיים שלה, אך שלהם לפני ואחרי האימון. 
כן, -. כמו0.05של  זנבית-חד (הוערך עפ"י נתוני המדגם) והחוקרת השתמשה באלפא אפריורית 0.7אפקט 
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. להלן הוק)-מעשה (פוסט-, לעוצמת מבחן לאחרG*Powerניתוחים שביצעה באמצעות תוכנת חלק מה נשמרו
 הפלטים שקיבלה:

 

X-Y plot for a range of values à 
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 השאלה בהשראת המאמר:*

Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J., & Shah, P. (2011). Short-and long-term benefits 
 of cognitive training. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, 10081-10086. 

 

 נק'). 5על סמך הפלטים שקיבלה, מהו גודל המדגם בו השתמשה החוקרת? ( .א

המדגם המתאים לעוצמה זו הינו  , ולפי הגרף גודל0.9התקבלה עוצמת מבחן לפי הפלט הראשון 
19 ß N=19. 

 

 .נק') 10( האם התקבלה תוצאה מובהקת במחקר.ק/י ובד .ב

. מסעיף א' אנו גם יודעים α=.05זנבי, -מבחן חד), l̅שחושב על סמך המדגם ( 0.7נתון גודל אפקט 
 . 18, ומכאן שדרגות החופש הן N=19-ש

 ct=(18) 1.734הקריטי:  t-נמצא את ה tבאמצעות טבלת 

הינו היחס בין ממוצע ההפרשים לאומדן לסטיית בחישוב גודל אפקט על סמך מדגם, גודל האפקט 
 התקן של ההפרשים:

��ℎ���  " = #$
% = "̅

'($
 

"̅
'($

= 0.7 →  "̅ = 0.7 ∙ '($ 

 של ממוצע המדגם בהתפלגות הדגימה: t-נציב בנוסחת ערך ה

+,- = "̅ − #,-
'($1

= "̅
'($1

= 0.7 ∙ '($
'($

√19
= 0.7 ∙ √19  [�4: 0.7

1
√19

] = 3.05 

). מכאן שהתקבלה תוצאה 1.734, והוא גדול מהערך הקריטי (3.05שהתקבל במחקר הינו  t-ערך ה
 מובהקת במחקר.

 

וקיבלה , 1Hלטובת  1.33יחס אפריורי של  ניתוח בייסיאני. היא הגדירההחוקרת החליטה לבצע גם  .ג
 והאם הוא תומך בתוצאת מבחן המובהקותמהו היחס הפוסטריורי שהתקבל, . 3.510BF=במחקרה 
 נק'). 5( ?מסעיף ב'

8(<1|>)
8(<0|>) = 8(>|<1)

8(>|<0) ∙ 8(<1)
8(<0) 

8(<1|>)
8(<0|>) = 3.5 ∙ 1.33 = 4.65 

בהינתן הנתונים. תוצאה זו תומכת  0H-מהסבירות ל 4.65בהינתן הנתונים גבוהה פי  1H-הסבירות ל
 .0Hבתוצאת מבחן המובהקות, אשר דחתה את 

 
 נקודות) 20(סה"כ:  
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) Yesכן, שיעור מצביעי בעד ( על סקרנערך  ),”Brexit“בזמן הצבעת הבריטים האם לצאת מהאיחוד האירופי ( .9
קבוצות  4-ומעלה) מ 18בעלי זכות הצבעה (גילאי  72) עזיבת האיחוד האירופי בקרב מדגם Noלא, או נגד (

 להלן נתוני המדגם: .גיל שונות
 

 סה"כ ומעלה 60 45-59 30-44 18-29 הצבעה/ קבוצת גיל

 35 5 9 13 8 "לא"

 37 13 9 9 6 "כן"

 72 18 18 22 14 סה"כ
 

 25%, 18-29הינם בגילאי  40% –ומעלה)  18ידוע שמבין בעלי זכות ההצבעה בבריטניה (גילאי  .א
 ומעלה.  60, והשאר בני 45-59בגילאי  25%, 30-44בגילאי 

בדוק/י   מייצגים את התפלגות הגילאים בבריטניה? Brexit-המצביעים בלפי נתוני המדגם, האם 
 נק'). 10. (9.35, עם ערך קריטי 0.05זאת ברמת מובהקות של 

 
 יש לבצע מבחן חי בריבוע לטיב התאמה:

 
 :השערות

0H : ב המצביעיםאוכלוסיית התפלגות-Brexit .זהה להתפלגות הגילאים בבריטניה 
1H : ב המצביעיםאוכלוסיית התפלגות-Brexit ב-Brexit התפלגות הגילאים בבריטניה.שונה מ 
 

 :הנחות
 דגימה מקרית וב"ת של התצפיות. ·

 כל תצפית נופלת בתא אחד בלבד. ·

 .5והשכיחות הצפויה בכל תא הינה לפחות  df=4-1=3>1המדגם מספיק גדול, שכן  ·

 
 :קביעת אזורי דחיה וקבלה

· BCD  α=.05זנבית, -זנבי להשערה דו-, מבחן חד9.35=

χDאזור קבלה:  · ≤ 9.35 

χDאזור דחיה:  · > 9.35 
 

 חישוב הסטטיסטי:

BD = H[(�I − �JK)D
�JK ] 

 
 
 

(LM − NOP)Q
NOP  

Expected 

(P*N) 
P(Expected) Observed קטגוריות 

7.61 28.8 0.4 14 29-18  
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0.89 18 0.25 22 44-30  

0 18 0.25 18 59-45  

16.2 7.2 0.1 18 60+  

 סה"כ 72 1 72 24.7

 
BD = 24.7 

 החלטה ומסקנה:
-המצביעים בניתן לומר שהתפלגות  5%הסטטיסטי נופל באזור הדחיה, ולכן ברמת מובהקות של 

Brexit  .שונה מהתפלגות הגילאים בבריטניה 
 

 מצורפים למטה פלטיעזיבה.  )No( או נגד )Yes(  קשר בין גיל המצביעים להצבעה בעד נוישנטען ש .ב
 . טענה זאתהבוחן  Statisticaבתוכנת ניתוח סטטיסטי 

 

 נק'). 5? הסבר/י את משמעות התוצאות עפ"י הפלט (מהו הניתוח שהתבצע
 
 

Statistics à Basic Statisticsà Tables and banners 

 

 
Specify tablesà 
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OKàoptions 

 

Summary: 
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Summary Frequency Table (Spreadsheet1)
Table: Age Group(4) x Vote(2)

Age Group Vote
no

Vote
yes

Row
Totals

18-29 8 6 14
30-44 13 9 22
45-59 9 9 18
60+ 5 13 18
All Grps 35 37 72

 
Summary Table: Expected Frequencies (Spreadsheet1)
Pearson Chi-square: 4.51647, df=3, p=.210826

Age Group Vote
no

Vote
yes

Row
Totals

18-29 6.80556 7.19444 14.00000
30-44 10.69444 11.30556 22.00000
45-59 8.75000 9.25000 18.00000
60+ 8.75000 9.25000 18.00000
All Grps 35.00000 37.00000 72.00000

 
:תלות, והתקבלה תוצאה לא מובהקת-התבצע ניתוח חי בריבוע לאי   

BD(3) = 4.52, K = .211 

  אין תלות בין גיל להחלטה בהצבעה.כלומר, ניתן להסיק כי ככל הנראה      

 נקודות) 15(סה"כ:  
 

 ! ה ח ל צ ה ב
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 :חלק א

 5-כל תשובה נכונה מלאה מזכה ב עליכם לענות על כל שאלה בחמש שורות לכל היותר. שאלות תיאורטיות. ששלהלן 
 נקודות. 30לחלק זה ה"כ סנקודות. 

 
 . עימהבאיזו בעיה יתקל דני? הצע/י לו דרך להתמודד דני רוצה לדווח במאמרו על רווח סמך למתאם פירסון.  .1

 
מהי טעות התקן של התפלגות הדגימה של מתאם פירסון. בכדי להתגבר על כך, ניתן להשתמש  דני לא יודע

: נדגום עם החזרה תצפיות מן המדגם, ונעריך עבורן את מתאם פירסון (עם תיקון לחוסר bootstrap-בשיטת ה
ר רב של פעמים, ונקבל התפלגות דגימה של מתאם פירסון. לפי טעות התקן של הטייה). נעשה זאת מספ

 התפלגות דגימה זו, נוכל לצור רווח סמך. 
) למתאם, דבר המאפשר Fisher’s Zלא נלמד בקורס: ניתן לבצע למתאמים טרנספורמציית פישר ( –(להעשרה 

�, ולהשתמש בטעות התקן של התפלגות זו, שהיא קירוב לנורמלית של התפלגות הדגימה של פירסון
√��� .( 

 
. ברווח #"-ו ! שלא נלמד בקורס:  ,ψהטייה האומדים את פרמטר -נתונים שני סטטיסטים קונסיסטנטים וחסרי .2

 ! , התקבל שטעות האמידה המקסימלית של מהסטטיסטים באותה רמת בטחון כל אחדסמך הנוצר עבור 
גבוהה יותר עבור  ψ : ההסתברות שרווח הסמך כולל את ערך הפרמטרנכון-לאנכון/ . #"קטנה יותר משל 

 .#"מאשר עבור  !  הסטטיסטי 
 

וחי , אשר שווה עבור שני רויכלול את הפרמטר נקבעת ע"י רמת הבטחוןההסתברות שרווח הסמך לא נכון. 
, בהינתן שרמת הביטחון זהה, ניתן #"קטנה יותר משל  ! המקסימלית של הסמך. מהנתון שטעות האמידה 

 קטנה יותר, ולכן הוא אומד יעיל יותר (יעילות יחסית).  ! ללמוד שטעות התקן של 
 

 Zעוזר מחקר ערך מבחן מובהקות לתוחלת יחידה שהשונות שלה אינה ידועה, ובטעות השתמש בטבלת  .3
 האם ואיך תשפיע טעותו על עוצמת המבחן? .tבמקום בטבלת 

 
תר מעוצמת המבחן שהיה עליו לבצע (כלומר: טעותו הובילה להגדלת גבוהה יו תהיהן שערך עוצמת המבח

, דבר המושפע מהערך הקריטי בו 0Hהנמצא באזור הדחייה של  1Hעוצמת המבחן הינה שטח עוצמת המבחן). 
שנמצא באזור הדחייה צפוי  1Hהשטח של  ולכן ,t-פחות קיצוני מהערך הקריטי ב Z-בהערך הקריטי  משתמשים.

הטעות למעשה, ) תגדל. β-1הנמצא באזור הקבלה) תקטן, ועוצמת המבחן ( H1(החלק של התפלגות  β לגדול: 
באלפא אפריורית גדולה יותר, וישנו יחס ישר בין גודל האלפא האפריורית לגודל עוצמת  הובילה לשימושהזו 

 המבחן.

 ______20.7.16תאריך הבחינה: _____

 _____ד"ר יואב קסלר__ שם המרצה:  

 ___ד"ר מעין קציר_____  

 ___הסקה סטטיסטית__ שם הקורס:  

 101-1-0069מספר הקורס:   

 א'   מועד:  בסמסטר:    1620שנה:  

 ___שלוש שעות___ הבחינה:משך 

 ____מחשבון מדעי__ חומר עזר:  

רצ פתר 
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maagar
Rectangle

maagar
Text Box
פתרון מרצה + ציון : 90 (לאחר פקטור)



 
 

 
: רוחב רווח נכון-נכון/ לאבכלל הארץ.  שיעור הדיכאוןשונה במובהק מ הדיכאון בעיר אילת נמצא ששיעור .4

 לאמידת שיעור הדיכאון בכלל הארץ. באילת זהה לרוחב רווח הסמךהסמך לאמידת שיעור הדיכאון 
 

ועפ"י  ̂$נקבע עפ"י טעות התקן של התפלגות הדגימה של רוחב רווח סמך לפרופורציה לא נכון (לא בהכרח). 
תהיה שונה בשני רווחי הסמך: נתון ככל הנראה הקריטי). טעות התקן  Z-רמת הבטחון (שקובעת את ערך ה

שונה בשני רווחי   ̂$-משיעור הדיכאון בשאר הארץ, ולכן ניתן לדעת ש במובהקששיעור הדיכאון באילת שונה 

(+∙()'הסמך, כך שטעות התקן 
זהים בשני רווחי הסמך,  α-ו Nע האם לא ידוזאת, -עם. ככל הנראה תהיה שונה�

 ולכן יתכן מצב בו רווחי הסמך יהיו שווים ברוחבם. 
 
 

2
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מתוחלת  תטעות תקן אח, סימן שממוצע המדגם גדול בCohen’s d=1כאשר מתקבל גודל אפקט : נכון-נכון/לא .5
 התפלגות הדגימה. 

 
 נאמוד לרוב .סטיית תקןשתי האוכלוסיות ביחידות של  הינה המרחק בין תוחלות Cohen’s dמשמעות לא נכון. 

גודל אפקט עוסק באוכלוסיה, ולא בהתפלגות הדגימה.  את תוחלת האוכלוסיה באמצעות ממוצע המדגם, אך
המדגם (או הסטטיסטי שנבחן) גדול בסטיית תקן אחת מתוחלת האוכלוסיה ממוצע  Cohen’s d=1כאשר לכן, 
 המובהקות).  במבחן 0H(יש לציין שזו שווה לתוחלת התפלגות הדגימה של  0Hשל 

 
 

". עפ"י The illusion of attaining improbabilityמתייחס לאשליה רווחת המכונה " Cohen (1994)במאמרו,  .6
 האשליה? הסבירו כיצד.  להתמודד עםהנלמד בקורס, איזו שיטה סטטיסטית מאפשרת 

The illusion of attaining improbability הינה האמונה הרווחת ש-p-value  משקף את ההסתברות שהשערת
 0H-בפועל את ההסתברות לנתונים בהינתן ש, על אף שהיא משקפת )D)0P(H|(בהינתן הנתונים נכונה האפס 

מאפשרת להתגבר על אשליה זו, ע"י מציאת ההסתברות  סטטיסטיקה בייסיאנית. 0P(D|H(נכונה, כלומר את 
 : oH-וקביעת הסתברות אפריורית ל  הרצויה (פוסטריורית) באמצעות חוק בייס

,(./|0) = ,(0|./) ∙ ,(./)
,(0)  

405/.23ר גם דרך נוסחת היחס הפוסטריורי י(ניתן להסב
23.�405.( 

 

 :חלק ב

ניתן  שאלהתוך מתן הפירוט המרבי. הניקוד עבור כל  השאלות. עליכם לענות על חישוביותשאלות  שלושבחלק זה 
 נקודות. 70לחלק זה  סה"כ. הלציד

 

לקראת סיום התואר הראשון, אמיר הסטודנט שוקל לעבור לגור באזור ת"א. הוא רצה לבחון את הטענה  .7
בו דירות להשכרה בכל אזור  6 מקרית לשם כך, דגםבאזור ת"א משתנים בשכונות שונות. מחירי השכירות ש

להלן ידוע כי מחירי השכירות מתפלגים נורמלית באוכלוסיות.  .גבעתייםהתעניין: מרכז ת"א, פלורנטין ו
 הנתונים שקיבל:

 גבעתיים פלורנטין מרכז ת"א

6�777 = 5250 6;777 = 4625 6�777 = 4575 

@�A = 228.03 @;E = 277.04 @�E = 277.04 

 :α=.05בנוסף, נתונים הערכים הקריטיים הבאים, עבור

F(10,5)=6.62; F(2,15)=4.77; F(1,15)=6.2. 

מהו המבחן הסטטיסטי שעל החוקר לבצע בכדי לבדוק את השערתו, ומהן הנחותיו? בדוק/י את  .א
 נק'). 15(אין צורך לבדוק הנחות שנתון בשאלה שהן מתקיימות). ( הנחותיו

 גורמי (פשוט). -ממוצעים, ולכן עליו לבצע ניתוח שונות חד 3ן הבדל ביהחוקר משער לגבי 

3
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146

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



H0: F� = F; = F� 
 1H:לפחות אחת התוחלות שונה מהאחרות

 (לא חובה לציין השערות)

 

 הנחות:

 נתון –דגימה מקרית  .1

 נתון -המשתנה מחיר שכירות מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

 יש לבדוק את ההנחה. –/ הומוגניות שונויות) שונויות האוכלוסיות שוות (שיוויון .3

 

 בדיקת הנחת שיוויון שונויות

 ניתן לראות כי סטיות התקן של מחירי השכירות בפלורנטין ובגבעתיים שוות זו לזו בדיוק. 

נה מכיוון ששונות הינבדוק האם שונות מחירי השכירות במרכז ת"א שונה מפלורנטין + גבעתיים (לכן, 
ז יתקבלו במלואן גם תשובות הבודקות את מרכעדיף להתבסס על יותר תצפיות, אך קונסיסטנטית, נ

 ).ת"א לעומת אחת מהקבוצות האחרות

  

 לנוחות החישובים, נעבור מהאומדן לסטיית תקן לאומדן לשונות:

@�A = 228.03à @�A ;
=52000  @;E = 277.04à @;E;

=76750 @�E = 277.04 à @�E;
=76750  

 

יספק לנו אומדן זהה לכל קבוצה בנפרד, אך  כמובן לפלורנטין + גבעתיים (הואנחשב אומדן משותף 
 נבצע זאת לצורך התהליך המלא):

G;EHIJHK == ∑(6� − 6̅�); + ∑(6; − 6̅;);
P� + P; − 2 = 383750 + 383750

6 + 6 − 2 = 76750 

 : השערות .א

./: R�; = R;J�; 

.�: R�; ≠ R;J�; 

 :הנחות .ב

 נתון שההנחה מתקיימת. –דגימה מקרית  .1

 נתון שההנחה מתקיימת. –המשתנה מחיר שכירות מתפלג נורמלית באוכלוסיות  .2

 

 :קביעת אזורי דחיה וקבלה .ג

 .62df ,0=12-=121df=-5=1, דרגות חופש: α=0.05זנבי, -מבחן דו

 F(10,5)=6.62ערך קריטי (נתון): 

4
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כל ערך  ,מתאים קריטי Fלא נתון  :ן עבור מרכז ת"א לעומת קבוצה אחת(למי שבצע את המבח
 יתקבל; ניתן להציב את דרגות החופש גם הפוך). 1-קריטי הגבוה מ

 F≤6.62אזור קבלה: 

 F>6.62אזור דחיה: 

 

 :חישוב הסטטיסטי .ד
 

T = @U;J�
;

@U�; = 76750
52000 = 1.48 

 
 שאין הבדל בין שונויות %95, כלומר ניתן להסיק ברמת בטחון של 0H: נקבל את מסקנה .ה

 האוכלוסיות. מכאן שניתן להניח שיוויון שונויות, והחוקר יכול להמשיך ולבדוק את השערתו.
 

 (הערה: גם תשובה שכוללת רק את חישוב הסטטיסטי ומסקנה תתקבל במלואה).
 

 .נק') 15זורים? (קיים הבדל במחירי השכירות בין האהאם  .ב

 בסעיף א'.גורמי פשוט. השערות והנחות -נבצע מבחן ניתוח שונות חד

 נתחיל במציאת ריבועי הסטיות בכל קבוצה, דרך האומדן לשונות:

 גבעתיים פלורנטין מרכז ת"א

6�777 = 5250 6;777 = 4625 6�777 = 4575 

@�A = 228.03à @�A ;
=52000  @;E = 277.04à @;E;

=76750 @�E = 277.04 à @�E;
=76750  

W(6� − 6̅�); = 260,000 W(6; − 6̅;); = 383750 
W(6� − 6̅�); = @3E2 ∙ (Y − 1) = 

76750 ∙ 5 = 383750 

 

6̿ = 4575 + 4625 + 5250
3 = 4816.67 

@@[ = Y W(6\] − 6̿);

= 6 ∙ [(5250 − 4816.67); + (4625 − 4816.67); + (4575 − 4816.67);]
= 1697500 

a@[ = @@[
b − 1 = 1697500

2 = 848750 

 

5
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@@c = W W(6de − 6̅e);

= W(61 − 671)2 + W(62 − 672)2 + W(63 − 673)2 = 260,000 + 383750 + 383750 = 1027500 

a@c = @@c
P − b = 1027500

15 = 68500 

T = a@[
a@c = 848750

68500 = 12.39 

 

 מובהקת. ולכן התקבלה תוצאה  ,הסטטיסטי נופל באזור הדחיה 4.77ßהערך הקריטי הינו 

 האזורים. 3-מחירי השכירות ב תוחלותהבדל בין  שישנו 95%נסיק ברמת בטחון של 

 
אמיר שיער שבאופן ספציפי, מחירי השכירות במרכז ת"א גבוהים יותר מבשכונות אחרות באזור.  .ג

 .נק') 5אמיר? (עליו שיער  הספציפימהו גודל האפקט של האפקט 

 גודל האפקט שלו הינו: האפקט הספציפי הינו קונטרסט בין מרכז ת"א לעומת פלורנטין+גבעתיים.

f; = @@gh"$1
@@i  

 :SSTנחשב את 

SST=SSB+SSW=1697500+1027500=2725000 

 :SScomp1נחשב את 

 

 גבעתיים פלורנטין מרכז ת"א 

6�777 ממוצעים = 5250 6;777 = 4625 6�777 = 4575 

 -1 -1 2 משקולות

 

@@gh"$ = Y[∑ jek7e];

∑ je; = 6 ∙ [(2 ∙ 5250) − 4626 − 4575];
4 + 1 + 1 = 1690000 

f; = @@gh"$1
@@i = 1690000

2725000 = 0.62 

 62%האזורים האחרים מסביר  2-, כלומר, ההבדל בין מרכז ת"א ל0.62גודל האפקט הינו 
 מהשונות במחירי השכירות. 

 נקודות) 35(סה"כ:         

בכדי שאימון במטלת זיכרון עבודה יכול לעזור לשפר אינטליגנציה של ילדים.  טוענתחוקרת אינטליגנציה  .8
ים בכיתה ג' אימון במטלת זיכרון עבודה, ומדדה את ציון האינטליגנציה , היא העבירה לילדלבחון השערתה

ידוע כי במחקר התקבל גודל החוקרת איבדה את הנתונים הגולמיים שלה, אך שלהם לפני ואחרי האימון. 
כן, -. כמו0.05של  זנבית-חד (הוערך עפ"י נתוני המדגם) והחוקרת השתמשה באלפא אפריורית 0.7אפקט 
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. להלן הוק)-מעשה (פוסט-, לעוצמת מבחן לאחרG*Powerניתוחים שביצעה באמצעות תוכנת חלק מה נשמרו
 הפלטים שקיבלה:

 

X-Y plot for a range of values à 

 

7

ר   , ת  כ ר 

150

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 השאלה בהשראת המאמר:*

Jaeggi, S. M., Buschkuehl, M., Jonides, J., & Shah, P. (2011). Short-and long-term benefits 
 of cognitive training. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108, 10081-10086. 

 

 נק'). 5על סמך הפלטים שקיבלה, מהו גודל המדגם בו השתמשה החוקרת? ( .א

המדגם המתאים לעוצמה זו הינו  , ולפי הגרף גודל0.9התקבלה עוצמת מבחן לפי הפלט הראשון 
19 ß N=19. 

 

 .נק') 10( האם התקבלה תוצאה מובהקת במחקר.ק/י ובד .ב

. מסעיף א' אנו גם יודעים α=.05זנבי, -מבחן חד), l̅שחושב על סמך המדגם ( 0.7נתון גודל אפקט 
 . 18, ומכאן שדרגות החופש הן N=19-ש

 ct=(18) 1.734הקריטי:  t-נמצא את ה tבאמצעות טבלת 

הינו היחס בין ממוצע ההפרשים לאומדן לסטיית בחישוב גודל אפקט על סמך מדגם, גודל האפקט 
 התקן של ההפרשים:

��ℎ���  " = #$
% = "̅

'($
 

"̅
'($

= 0.7 →  "̅ = 0.7 ∙ '($ 

 של ממוצע המדגם בהתפלגות הדגימה: t-נציב בנוסחת ערך ה

+,- = "̅ − #,-
'($1

= "̅
'($1

= 0.7 ∙ '($
'($

√19
= 0.7 ∙ √19  [�4: 0.7

1
√19

] = 3.05 

). מכאן שהתקבלה תוצאה 1.734, והוא גדול מהערך הקריטי (3.05שהתקבל במחקר הינו  t-ערך ה
 מובהקת במחקר.

 

וקיבלה , 1Hלטובת  1.33יחס אפריורי של  ניתוח בייסיאני. היא הגדירההחוקרת החליטה לבצע גם  .ג
 והאם הוא תומך בתוצאת מבחן המובהקותמהו היחס הפוסטריורי שהתקבל, . 3.510BF=במחקרה 
 נק'). 5( ?מסעיף ב'

8(<1|>)
8(<0|>) = 8(>|<1)

8(>|<0) ∙ 8(<1)
8(<0) 

8(<1|>)
8(<0|>) = 3.5 ∙ 1.33 = 4.65 

בהינתן הנתונים. תוצאה זו תומכת  0H-מהסבירות ל 4.65בהינתן הנתונים גבוהה פי  1H-הסבירות ל
 .0Hבתוצאת מבחן המובהקות, אשר דחתה את 

 
 נקודות) 20(סה"כ:  
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) Yesכן, שיעור מצביעי בעד ( על סקרנערך  ),”Brexit“בזמן הצבעת הבריטים האם לצאת מהאיחוד האירופי ( .9
קבוצות  4-ומעלה) מ 18בעלי זכות הצבעה (גילאי  72) עזיבת האיחוד האירופי בקרב מדגם Noלא, או נגד (

 להלן נתוני המדגם: .גיל שונות
 

 סה"כ ומעלה 60 45-59 30-44 18-29 הצבעה/ קבוצת גיל

 35 5 9 13 8 "לא"

 37 13 9 9 6 "כן"

 72 18 18 22 14 סה"כ
 

 25%, 18-29הינם בגילאי  40% –ומעלה)  18ידוע שמבין בעלי זכות ההצבעה בבריטניה (גילאי  .א
 ומעלה.  60, והשאר בני 45-59בגילאי  25%, 30-44בגילאי 

בדוק/י   מייצגים את התפלגות הגילאים בבריטניה? Brexit-המצביעים בלפי נתוני המדגם, האם 
 נק'). 10. (9.35, עם ערך קריטי 0.05זאת ברמת מובהקות של 

 
 יש לבצע מבחן חי בריבוע לטיב התאמה:

 
 :השערות

0H : ב המצביעיםאוכלוסיית התפלגות-Brexit .זהה להתפלגות הגילאים בבריטניה 
1H : ב המצביעיםאוכלוסיית התפלגות-Brexit ב-Brexit התפלגות הגילאים בבריטניה.שונה מ 
 

 :הנחות
 דגימה מקרית וב"ת של התצפיות. ·

 כל תצפית נופלת בתא אחד בלבד. ·

 .5והשכיחות הצפויה בכל תא הינה לפחות  df=4-1=3>1המדגם מספיק גדול, שכן  ·

 
 :קביעת אזורי דחיה וקבלה

· BCD  α=.05זנבית, -זנבי להשערה דו-, מבחן חד9.35=

χDאזור קבלה:  · ≤ 9.35 

χDאזור דחיה:  · > 9.35 
 

 חישוב הסטטיסטי:

BD = H[(�I − �JK)D
�JK ] 

 
 
 

(LM − NOP)Q
NOP  

Expected 

(P*N) 
P(Expected) Observed קטגוריות 

7.61 28.8 0.4 14 29-18  

9
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0.89 18 0.25 22 44-30  

0 18 0.25 18 59-45  

16.2 7.2 0.1 18 60+  

 סה"כ 72 1 72 24.7

 
BD = 24.7 

 החלטה ומסקנה:
-המצביעים בניתן לומר שהתפלגות  5%הסטטיסטי נופל באזור הדחיה, ולכן ברמת מובהקות של 

Brexit  .שונה מהתפלגות הגילאים בבריטניה 
 

 מצורפים למטה פלטיעזיבה.  )No( או נגד )Yes(  קשר בין גיל המצביעים להצבעה בעד נוישנטען ש .ב
 . טענה זאתהבוחן  Statisticaבתוכנת ניתוח סטטיסטי 

 

 נק'). 5? הסבר/י את משמעות התוצאות עפ"י הפלט (מהו הניתוח שהתבצע
 
 

Statistics à Basic Statisticsà Tables and banners 

 

 
Specify tablesà 
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OKàoptions 

 

Summary: 
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Summary Frequency Table (Spreadsheet1)
Table: Age Group(4) x Vote(2)

Age Group Vote
no

Vote
yes

Row
Totals

18-29 8 6 14
30-44 13 9 22
45-59 9 9 18
60+ 5 13 18
All Grps 35 37 72

 
Summary Table: Expected Frequencies (Spreadsheet1)
Pearson Chi-square: 4.51647, df=3, p=.210826

Age Group Vote
no

Vote
yes

Row
Totals

18-29 6.80556 7.19444 14.00000
30-44 10.69444 11.30556 22.00000
45-59 8.75000 9.25000 18.00000
60+ 8.75000 9.25000 18.00000
All Grps 35.00000 37.00000 72.00000

 
:תלות, והתקבלה תוצאה לא מובהקת-התבצע ניתוח חי בריבוע לאי   

BD(3) = 4.52, K = .211 

  אין תלות בין גיל להחלטה בהצבעה.כלומר, ניתן להסיק כי ככל הנראה      

 נקודות) 15(סה"כ:  
 

 ! ה ח ל צ ה ב
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אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מדור בחינות

תאריך:                                              1/8/2016  
שם המרצה:                                 ד"ר רמי ישראל 
שם הקורס: יסודות פילוסופיים של מדע הפסיכולוגיה 
מספר הקורס:                                  101.1.0012 

שנה: תשע"ו              סמסטר: ב'             מועד: ב'        
משך הבחינה:                                         שעתיים 
חומר עזר:                                                   אין 

הבחינה שלפניכם מורכבת מעשרים וחמש שאלות רב-ברירתיות; עליכם לענות על כל 
השאלות ולסמן בדיוק תשובה אחת לכל שאלה. משקלה של כל שאלה הוא ארבע נקודות.  

בהצלחה! 

היא הבעיה המתודולוגית של האינדוקציה שמוצגת כביקורת על הגישה 1. מה   
האינדוקטיביסיטית הצרה? 

לא תמיד חשוב לנסח השערת מחקר. א.

אין אפשרות לנסח שאלת מחקר ללא היפותזה חיצונית. ב.

תצפית נאיבית, ללא דעות קדומות, אינה מן האפשר. ג.

הכללה מפרטים לכלל — אינדוקציה — חסרת הצדקה לוגית. ד.

 

 מה ההבדל בין גישה סינכרונית לדיאכרונית בפילוסופיה של המדע? 2.

סינכרונית בוחנת פעילות מדעית ללא תלות בציר הזמן; דיאכרונית א.
בוחנת פעילות מדעית לאורך ציר הזמן. 

דיאכרונית בוחנת פעילות מדעית ללא תלות בציר הזמן; סינכרונית ב.
בוחנת פעילות מדעית לאורך ציר הזמן. 

סינכרונית רואה פעילות מדעית כמתארת את העולם; דיאכרונית רואה ג.
פעילות מדעית ככלי לניבויים מוצלחים. 

דיאכרונית רואה פעילות מדעית כמתארת את העולם; סינכרונית רואה ד.
פעילות מדעית ככלי לניבויים מוצלחים. 
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פתרון מרצה



 2

 בטיעון (אינדוקטיבי) חזק: 3.

סביר להניח כי ההנחות והמסקנה אמיתיות תמיד. א.

אם המסקנה אמיתית אז סביר להניח כי גם ההנחות אמיתיות. ב.

כל ההנחות סבירות והמסקנה סבירה. ג.

אם ההנחות אמיתיות כולן אז סביר להניח כי גם המסקנה אמיתית. ד.

 על פי התנאי המודאלי, בטיעון דדוקטיבי תקף: 4.

אפשרי מצב בו ההנחות שקריות כולן והמסקנה אמיתית. א.

אפשרי מצב בו ההנחות שקריות כולן והמסקנה שקרית. ב.

אפשרי מצב בו ההנחות אמיתיות כולן והמסקנה אמיתית. ג.

כל התשובות שלעיל נכונות. ד.

 על פי המזלג של יום, איזה צירוף מבין הבאים, אינו אפשרי? 5.

טענה הכרחית ואפריורית. א.

טענה אנליטית ואפוסטריורית. ב.

טענה סינטטית ומקרית. ג.

טענה אנליטית והכרחית. ד.

 

 מה הוא עיקרון אחידות הטבע? 6.

הטענה כי הטבע פועל על פי חוקיות אחידה. א.

הטענה כי ניתן לאחד את כל תחומי המדע לתחום אחד. ב.

הטענה כי אין וקום ועל כן הטבע כולו הוא דבר אחד ואחיד. ג.

הטענה כי ההתנסויות של כל בני האדם מראות כי אין הבדל בין הטבע ד.
כפי שהוא היה בעבר לטבע כפי שהוא יהיה בעתיד. 

164

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 3

 לדעתו של סטרוסון? 7.

ניתן להוכיח כי האינדוקציה תמשיך לעבוד בעתיד. א.

הטענה ״האינדוקציה עבדה עד כה״ היא טענה אנליטית. ב.

הטענה ״האינדוקציה רציונלית״ היא טענה אנליטית. ג.

ניתן להוכיח כי עקרון האינדוקציה אמיתי. ד.

 על פי המפל ,מדוע קשה עד בלתי אפשרי להפריך היפותזה מדעית באופן ודאי? 8.

בגלל בעיית ההיפותזה החיצונית. א.

בגלל פרדוקס העורבים. ב.

משום שטיעון מהצורה מודוס טולנס הוא תקף. ג.

משום שטיעון מהצורה של חיוב המסקנה אינו תקף. ד.

 איזו טענה אינה הנחה ואינה מסקנה בפרדוקס העורבים שמציג המפל? 9.

גם פריטים שהם לא א ולא ב, יכולים לאשש את הטענה: כל א הוא ב. א.

גם פריטים שהם א ולא ב, יכולים לאשש את הטענה: כל א הוא ב. ב.

כל טענה כללית: כל א הוא ב, נתמכת על ידי מופע פרטי א שהוא גם ב. ג.

כל ראיה המאששת טענה כללית, מאששת גם כל טענה השקולה לה. ד.

אחת 10. מתיאוריה  יותר  להציג  ניתן  אוסף ראיות,  כל  עבור  כי  הסבורים  יש   
המתאימה לראיות. כיצה מכונה עמדה זו? 

ריאליזם מדעי. א.

תת היקבעות התיאוריה המדעית. ב.

אינסטרומנטליזם. ג.

אינדוקטיביזם צר. ד.
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 4

 

 על פי המפל, מה היא מסקנה בחינה? 11.

טענה הנובעת לוגית מהיפותזה, טענה אותה ניתן לבחון אמפירית. א.

טענה הנובעת אמפירית מהיפותזה, טענה אותה ניתן לבחון לוגית. ב.

היפותזה הניתנת לבחינה אמפירית ישירה. ג.

היפותזה שלא ניתנת לבחינה אמפירית ישירה. ד.

 מה הוא פסוק האקספלנאנדום בהסבר מדעי, לדעתו של המפל? 12.

ארוע (פרטיקולרי) שהוא חלק מההסבר. א.

משפט המתאר ארוע (פרטיקולרי) שהוא חלק מההסבר. ב.

משפט המתאר את הארוע המוסבר. ג.

הארוע המוסבר. ד.

 

 מה היא דעתו של המפל על ישים תיאורטיים? 13.

הם קיימים ממש, למרות שאינם תצפיתיים. א.

הם קיימים ממש, וניתן לצפות בהם ישירות בעזרת מכשור. ב.

הם לא קיימים, אלא משמשים לפישוט של תופעות מורכבות. ג.

הם לא קיימים, אלא משמשים לנסח ניבויים תצפיתיים. ד.

 מה טוען פופר בנוגע לתיאוריה של אדלר, במאמר ״מדע: השערות והפרכות״? 14.

התיאוריה אינה נכונה. א.

התיאוריה אינה יעילה. ב.

התיאוריה אינה מדעית. ג.

כל התשובות שלעיל נכונות. ד.
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 מה היא קורובורציה של תיאוריה, על פי פופר? 15.

מדד המתאר את היכולת של תיאוריה לעמוד בבחינות אמפיריות. א.

מדד המתאר את היכולת של תיאוריה לעמוד בבחינות לוגיות. ב.

מידת ההתאמה בין תיאוריה לבין המציאות. ג.

מידת ההתאמה בין תיאוריה לבין תיאוריות אחרות מהתחום. ד.

 מה היא מסגרת עבודה מטאפיסית, לדעתו של פופר? 16.

תיאוריה שניתן להעמידה למבחנים אמפיריים שעשויים להפריכה. א.

תיאוריה שניתן להעמידה למבחנים אמפיריים שעשויים לאמתה. ב.

השערות כלליות ויסודיות לתחום חקר, שלא ניתנות לבחינה אמפירית. ג.

השערות כלליות ויסודיות לתחום חקר, שניתנות לבחינה אמפירית. ד.

 מה היא הביקורת שהוצגה בשיעור, על עקרון האימות של המשמעות? 17.

העקרון חסר חשיבות, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. א.

העקרון חסר משמעות, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. ב.

העקרון אינו פרקטי, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. ג.

העקרון אינו אמיתי, על פי הסטנדרטים שהוא עצמו קובע. ד.

 מה מאפיין (בין היתר) פרדיגמה, לדעתו של קון? 18.

הישג חסר תקדים המאגד סביבו קבוצה משמעותית של מדענים שרואים א.
בו דגם לאיך לפעול בתחום. 

הישג חסר תקדים המאגד סביבו קבוצה גדולה של מדענים צעירים. ב.

הישג חסר תקדים, המצליח לפתור את כל החידות בתחום.  ג.

צירוף של א' ו-ג’. ד.
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 על איזו טענה מהבאות, קון אינו חולק? 19.

במהפיכה מדעית ישנו תהליך הצברי של ידע. א.

פרדיגמה ישנה היא מקרה פרטי של פרדיגמה חדשה. ב.

במסגרת המדע התקני, יש התקדמות. ג.

אסכולה היא זמנית, ותוחלף באסכולה אחרת בבוא העת בעוד ד.
שפרדיגמה היא קבועה ולא ניתנת להחלפה באחרת. 

 מה היא ביקורת פוזיטיביסטית על הטענה של קון, כי פרדיגמות לא ניתנות להשוואה? 20.

תיאוריות ישנות (כמו של ניוטון) הן לעיתים מקרים פרטיים של תיאוריות א.
חדשות (כמו של אינשטיין) וניתנות לגזירה מהן. 

תיאוריות חדשות (כמו של אינשטיין) הן לעיתים מקרים פרטיים של ב.
תיאוריות ישנות (כמו של ניוטון) וניתנות לגזירה מהן. 

יש פער קומוניקציה בין אסכולות שונות באותו תחום. ג.

יש פער קומוניקציה בין פרדיגמות שונות באותו התחום. ד.

 לדעתו של קון: 21.

נתוני החושים הם בסיס אובייקטיבי להכרעה בין פרדיגמות. א.

נתוני החושים אינם בסיס אובייקטיבי להכרעה בין פרדיגמות. ב.

פרדיגמה חדשה טובה יותר מפרדיגמה ישנה. ג.

פרדיגמה חדשה טובה פחות מפרדיגמה ישנה. ד.

 מה הוא  עקרון הסיבתיות, בתכנית החזקה בסוציולוגיה של הידע, על פי בלור? 22.

האמנה מדעית אינה רציונלית אלא נגזרת מהאמנה סיבתית. א.

האמנה מדעית חייבת בהסבר מדעי הפונה להיסטוריה הסיבתית שלה. ב.

הקשר הגילוי מחייב הסבר סיבתי. ג.

הקשר הצידוק מחייב הסבר סיבתי. ד.
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 עם איזו טענה מבין הבאות, יסכים בלור? 23.

רק אמונות אמיתיות דורשות הסבר סיבתי. א.

אמונות שקריות דורשות הסבר סיבתי בדיוק כמו אמונות אמיתיות. ב.

אמונות אמיתיות אינן דורשות הסבר סיבתי. ג.

אמונות רציונאליות לא דורשות הסבר סיבתי. ד.

 איזו טענה היא הנכונה, על פי הגדרת הידע של בלור? 24.

אין קשר הכרחי בין האמונה בטענה P לבין ידיעת הטענה P. א.

אין קשר הכרחי בין הקרדיביליות של (הסכמה על) הטענה P לבין ידיעת ב.
 .P הטענה

אין קשר הכרחי בין ערך האמת של הטענה P לבין ידיעת הטענה P. ג.

כל התשובות נכונות. ד.

 אחד מההבדלים בין הקשר הצידוק לבין הקשר הגילוי הוא: 25.

הקשר הצידוק סוציולוגי בעוד הקשר הגילוי הוא היסטורי. א.

הקשר הצידוק היסטורי בעוד הקשר הגילוי הוא סוציולוגי. ב.

הקשר הצידוק נורמטיבי בעוד שהקשר הגילוי תיאורי. ג.

הקשר הצידוק תיאורי בעוד שהקשר הגילוי נורמטיבי. ד.
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exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת
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