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  סקרים ושיטות ניתוח ליניאריות

  זינגר-הדס אוקון' דר, מאיר-יואלה ברבי' דר: ותמרצ

  02-08-2009: תאריך

  'אמועד ' סמסטר ב

  שעתיים וחצי: משך הבחינה

  הכל: חומר עזר מותר

  בחינה לא חסויה

  

הניקוד עבור . עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. שאלות שמונהבמבחן זה 

  .ה מופיע בצידהאלכל ש

   אורך .יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  . שורות4ההסבר לא יעלה על 

  .טופס המבחןעל גבי במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
  

  !בהצלחה
  

  ) נקודות10 (1שאלה 
 נבחנים בשאלון חרדה ובבחינה 13 את הציונים של ותהבאה  מציגמת הפיזור רודיאגהטבלה 

  .  במתמטיקה
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  אם ברצונך למזער את,5 מה יהיה הציון שתנבא לסטודנט שרמת החרדה שלו היא  .א

  ). ' נק7(הסבר ? סכום ריבועי הסטיות מהערכים האמיתיים
ניבוי לפי . בממוצעים מותניםיש להשתמש הטעויות יבועי סכום ר על מנת למזער את

ביא לניבוי י, חציון או שכיח, כגון ממוצע לא מותנהאחר או ניבוי לפי מדד , מודל רגרסיה

הממוצע עבור כל מי שרמת החרדה .  במונחים של סכום ריבועי טעויותפחות מדויק

  68=4/(65+65+72+70) – 5שלהם היא 

 )' נק3( הסבר )נמוך/ גבוה( rxy של יהיה ערכומה , מבלי לחשב ,ל"עבור הנתונים הנ  .ב
המגמה  .בין רמת חרדה לבין הציון במתימטיקה אינו לינארישהקשר ניתן לראות מהגרף 

, ציון במתמטיקה  -ככל שרמת החרדה עולה יש עליה בבערכים הנמוכים , אינה קבועה

 המתאם הלינארי יהיה ו שלרכ ע  ולכן,של חרדה המגמה מתהפכתערכים גבוהים ב

  .נמוך

  
  ) נקודות20 (2שאלה 

להישגים של ) 2x(מעבר למוטיבציה x1) (חוקר רצה לבדוק את התרומה הנקייה של מנת משכל 

על סמך הציון חוקר בנה משוואה לניבוי מנת המשכל ה, לצורך הבדיקה. Y) (תלמידים בתיכון

וניבא באמצעותו  (x1.x2) שב ציון טעותבהתבסס על משוואת ניבוי זו הוא חי. במבחן המוטיבציה

נמצא גם שהמתאם בין ציון  .0.05יה  השגיםילה תהמתאם שהתקבל בין ציון הטעו .םשגיאת ההי

  .0.25  שווהשגיםילה  ובין  מנת המשכל0.51שווה  שגיםיהמוטיבציה לה

מעבר למוטיבציה   (x1)מנת משכל על ידי מוסברה ,)Y( אחוז השונות בהישגים מהו  .א

(x2)  .נקודות7 (.סברה (   
כאשר רוצים לבדוק את אחוז השונות בניקוי משתנה מסויים . 0.25%=100*2^0.05

לפי , X2 בניקוי Y עם X1במקרה זה מתאם החלק של , צריך להסתכל על מתאם החלק

  . 0.05נתוני השאלה הוא 

 ) נקודות7 (.הצג חישוב?  Ry·12מה ערכו של המתאם המרובה   .ב

512.005.051.0 222
2.1

2
2 =+=+= yy rrR  

באמצעות ) x2 ל x1המתאם בין  (r12חישוב . 1: דרך ארוכה יותר אך אפשרית •

חישוב . 3. חישוב הבטאות דרך נוסחאות לחישוב ביטא. 2. נוסחת מתאם חלק

∑ ת הנוסחא מתאם מרובה באמצעו ⋅= βrR2   
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  ) נקודות6 (.הסבר? )חיובי או שלילי ( b1הסימן של מקדם הרגרסיה מה  .ג
b1 ב מייצג את השינויYשינוי ביחידה אחת ב  כתוצאה מ-x1 בניקוי x2) במילים אחרות :

, ימנו של מתאם החלק יהיה זהה לסb1סימנו של , לכן). x2-או מעבר ל,  קבועx2כאשר 

  .כלומר חיובי

  

  ) נקודות01 (3שאלה 
 במבחנים סגל האוניברסיטה חושש כי היכולת החברתית של הסטודנט משפיעה על הצלחתו

 סטודנטים ונמדדו אצלם 100לצורך בדיקת חשש זה נדגמו . יותר מהשתתפותו בשיעורים

  :נמצא כי). Y(והצלחה במבחנים , )x2(השתתפות בשיעורים , )x1(היכולת החברתית 

rY1 = 0  

rY2 = 0.15  

rY2.1 = 0.8  

 והקשר ,בעייתיות כי אכן ישנה , טען'מרצה א. בעקבות הממצאים התעורר ויכוח בין שני מרצים

כי הקשר בין ', מרצה בלעומתו טען . יעורים להצלחה במבחנים מאוד נמוךבין השתתפות בש

  .לטענה של כל אחד מהמרצים הסבר את הבסיס. השתתפות בשיעורים להצלחה במבחנים גבוה
מרצה ב , לעומת זאת. ולכן נראה כי הקשר נמוך, ry2מרצה א מסתכל על המתאם הפשט 

כאשר מנקים  x2לבין  Yהקשר הנקי בין . שבמקרה זה הוא גבוה, מתאם החלקימסתכל על ה

  הוא מדכא-משתנה מדכא  הינו x1,  כלומרX2 . לבין yגבוה מהקשר הפשוט בין . 1Xאת 

 y  ובכך מעלה את הקשר הנקי  בין   y את אותם חלקים שאינם רלוונטים לניבוי x2בשונות של 

  x2לבין 

  
  ) נקודות15 (4שאלה 

  

3.0

8.0

2

1

−=

−=

y

y

r

r
  

n=100  

  

  

  

X1 Y 

X2  
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  ) נקודות5. (הסבר?  Ry·12של המתאם המרובה וסימנו מה ערכו   .א
ערכו , Y שמסביר את X1 מוכל בתוך החלק של Y שמסביר את X2מכיוון שהחלק של 

מתאם מרובה הינו בהכרח . Y – 0.8 - לX1של המתאם המרובה יהיה שווה למתאם בין 

  . חיובי מעצם הגדרה

 כולל ,מבחןנוסחא של ה הצג את הb2 ?באיזה מבחן נשתמש לבדיקת המובהקות של   .ב

 ) נקודות5 (.דרגות החופש
  .b-מבחן מובהקות ה

  

j

j
kn Sb

b
t

0
)1(

−
=−−  

  N-k-1=100-2-1=97ח " ד

  ) נקודותx2.) 5י " מוסבר עYאיזה אחוז מהשונות של   .ג
0.03^2*100=9%  

   

  

  ) נקודות10 (5שאלה 
הוא . 'כוכב נולד'מפיק טלוויזיה בודק מהם המאפיינים על פיהם ניתן לנבא סיכוי קבלה לתוכנית 

, )מדידה של רמת צרידות(צלילות קול , )מספר זיופים בדקה(מודד את המשתנים רמת זיוף 

  .ויכולת מתמטית, חוש הומור, מראה חיצוני

כדי להחליט איזה . המאפייניםשת מחמתוך שלושה לפי רק לנבא מטעמים תקציביים החוקר יכול 

 םסטטיסטיקאיכל אחד מה, להפתעתו. המפיק פונה לשני סטטיסטיקאים, משתנים להכניס למודל

 .  אותו סטטיסטיקאי הניתוח שעשהסתמך עלבה ,הניבוי משתנים אחריםממליץ להכניס למודל 

  .יק מכך כי אחד הסטטיסטיקאים טועהמסהמפיק 

 למרות ,ששני הסטטיסטיקאים צודקיםאו שייתכן מצב , ההאם המסקנה של המפיק נכונ

  .הסבר? מסקנותיהם הסותרות
 לבחירת נה  שוהבשיטכל אחד מהם השתמש  אם ,מצב בו שני הסטטיסטיקאים צודקיםיתכן 

מכיוון שכנראה  . backward -ואילו האחר ב, forward -ל לבחור בולמשל האחד יכ. מנבאים

יתכנו משתנים שבשיטה אחת יבחרו ואילו ,  ואף מולטיקולינאריות מתאמים בין המנבאיםקיימים

  . בהתאם לשיטה ולמתאמים בין המנבאים, באחרת לא
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  ) נקודות01 (6שאלה 
ציון במבחן , חוקר ניסה לנבא את מידת ההצלחה בעבודה בעזרת ציון במבחן אינטליגנציה

  השתמש החוקר נעים ביןבמבחנים בהם הציונים שהתקבלו . גיל ומצב משפחתי, מוטיבציה

 100במחקר השתתפו . מבחן המוטיבציה עבור 1-10ובין , עבור מבחן האינטליגנציה  80-140 

  . או נשואיםרווקים הכוללים ,20-80איש בגילאי 

 ). נקודות 5. (רשום את משוואת הרגרסיה. הסבר כיצד יש לקודד את המשתנים במחקר  .א
x1 –  רציף(אינטליגנציה(  

 x2 –רציף (יה מוטיבצ(  

 x3 –רציף ( גיל(  

X4 – 1 –נשוי   ; 0 - רווק–קידוד דמה ). משתנה קטגוריאלי( מצב משפחתי  

Y’ = b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+a   

  
 מעבר ,החוקר רוצה לבדוק האם המשתנה מוטיבציה מסביר את מידת ההצלחה בעבודה  .ב

בדוק את כיצד יכול החוקר ל. גיל ומצב משפחתי, להשפעת המשתנים אינטליגנציה

  ) נקודות5 ( אין צורך בחישוב.תאר את המבחן כולל נוסחה ודרגות חופש? השערתו
  :ניתן לענות בשתי דרכים

  N-k-1 = 100-4-1 = 95 . ח" דb-למבחן מובהקות . 1

 ובודקים את התוספת של  R2y134 (Old ) מחשבים את  -.מבחן מובהקות התוספת. 2

X2 על ידי חישוב  (New) R2y1234דיקת מובהקות הפער ביניהם וב.   

  1=4-3 –ח מונה "ד

  N-k-1 = 100-4-1 = 95 -ח מכנה "ד

  
  
  
  

( ) ( ) )12/(][1
)12/(])[][(12,12 2

22

−−−
−−

=−−−
kNnewR

kkoldRnewRkNkkF
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   ) נקודות15 (7שאלה 
ר מספ(מודל של רגרסיה מרובה מתאר את הקשר שבין אחוז מקרי הרצח בערים שונות 

 לבין  ) תושבים100,000מקרי הרצח לכל 
  

X1 – תושבים100,000לכל ( מספר השוטרים (  
X2 -  חציון תקופת המאסר של  עבריינים שהואשמו ברצח.  
X3-חציון ההכנסה של התושבים בעיר    
X4 -עור האבטלה בעירי  ש  

  
  

  :הבאיםונוסחת הניבוי הנתונים  ערים התקבלו 100 עבור מדגם של
  

2S     8.7
2S      13
10S      15
30S    100
8Sy         15

48.032.121.0102.030'

x44

x33

x22

x11

==
==
==
==
==

+−−−=

x
x
x
x
y

xxxxy

  
  
ל לכ( שוטרים  10מקרי הרצח בשנה כתוצאה מתוספת של  אחוז בכמה צפוי לקטון   .א

 ) נקודות5  (x2,x3, x4כאשר מחזיקים קבוע את המשתנים )  תושבים100,000
 מקרי X1 -שינוי ביחידה אחת באם מחזיקים קבוע את שאר המשתנים אז עבור כל 

  . 0.2=10*0.02 -הוספת עשרה שוטרים תקטין ב. 0.02  -הרצח יקטנו ב
  ) נקודות5.   (בנה את משוואת הניבוי בציוני תקן  .ב
  

     
075.0

8
30*)02.0(

*

1 −=−=

=

β

β
sy
sxb

  

  .   באופן זהה מחשבים את כל הבטות
  

Zy’ = -0.075Zx1 -0.125Zx2 – 0.3Zx3 + 0.2Zx4 
 5(הסבר ?  yלאיזה מהמנבאים יש את התרומה הנקייה הגבוהה ביותר לניבוי   .ג

 .)נקודות
למשתנה בעל הבטא . הבטאותעל על מנת להשוות בין תרומות נקיות יש להסתכל 

 X3 -ל, במקרה זה.  בערך מוחלט תהיה התרומה הגדולה ביותרהגדולה ביותר
  . התרומה הגדולה ביותר
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  )נקודות 10( 8שאלה 

 לארץ ו שהגיע,שר הקליטה רצה לבחון את מידת שביעות הרצון של העולים החדשים מרוסיה

 בדואר לעולים חדשים תושבי כל אזורי תעברי ב לשם כך שלח השר שאלונים.2005החל משנת 

  .רץהא
  ) נקודות5 (.הסבר? אים לאוכלוסיה הנחקרתהאם אופן העברת הסקר מת. א

,  העבריתחלק מהם תהיה בעיה עם השפהיתכן ול, עולים חדשיםמכיוון שמדובר באוכלוסיה של 

  . ה מועבר השאלוןב

בין עולים חדשים המתגוררים בצפון יתכנו הבדלים במידת שביעות הרצון כי י, השר שיער. ב

? של שר הקליטהלהשערתו  מהי שיטת הדגימה המתאימה .דרום הארץו הארץכז מר, הארץ

  ) נקודות5 (.הסבר מדוע

מפני שבדגימה זו מניחים , הדגימה המתאימה ביותר להשערת החוקר היא דגימת שכבות

, צפון(ינה האיזורים יבמקרה זה השכבות תה. גניות בין השכבות והומוגניות בתוך השכבותהטרו

הבדלים בין מ האפקט שיתקבל ינבעכשההנחה היא אין הבדלים בתוך האיזורים ו, )דרום ומרכז

 . האיזורים
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  סקרים ושיטות ניתוח ליניאריות

  זינגר-הדס אוקון' דר, מאיר-יואלה ברבי' דר: ותמרצ

  02-08-2009: תאריך

  'אמועד ' סמסטר ב

  שעתיים וחצי: משך הבחינה

  הכל: חומר עזר מותר

  בחינה לא חסויה

  

הניקוד עבור . עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. שאלות שמונהבמבחן זה 

  .ה מופיע בצידהאלכל ש

   אורך .יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  . שורות4ההסבר לא יעלה על 

  .טופס המבחןעל גבי במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
  

  !בהצלחה
  

  ) נקודות10 (1שאלה 
 נבחנים בשאלון חרדה ובבחינה 13 את הציונים של ותהבאה  מציגמת הפיזור רודיאגהטבלה 

  .  במתמטיקה
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  אם ברצונך למזער את,5 מה יהיה הציון שתנבא לסטודנט שרמת החרדה שלו היא  .א

  ). ' נק7(הסבר ? סכום ריבועי הסטיות מהערכים האמיתיים
ניבוי לפי . בממוצעים מותניםיש להשתמש הטעויות יבועי סכום ר על מנת למזער את

ביא לניבוי י, חציון או שכיח, כגון ממוצע לא מותנהאחר או ניבוי לפי מדד , מודל רגרסיה

הממוצע עבור כל מי שרמת החרדה .  במונחים של סכום ריבועי טעויותפחות מדויק

  68=4/(65+65+72+70) – 5שלהם היא 

 )' נק3( הסבר )נמוך/ גבוה( rxy של יהיה ערכומה , מבלי לחשב ,ל"עבור הנתונים הנ  .ב
המגמה  .בין רמת חרדה לבין הציון במתימטיקה אינו לינארישהקשר ניתן לראות מהגרף 

, ציון במתמטיקה  -ככל שרמת החרדה עולה יש עליה בבערכים הנמוכים , אינה קבועה

 המתאם הלינארי יהיה ו שלרכ ע  ולכן,של חרדה המגמה מתהפכתערכים גבוהים ב

  .נמוך

  
  ) נקודות20 (2שאלה 

להישגים של ) 2x(מעבר למוטיבציה x1) (חוקר רצה לבדוק את התרומה הנקייה של מנת משכל 

על סמך הציון חוקר בנה משוואה לניבוי מנת המשכל ה, לצורך הבדיקה. Y) (תלמידים בתיכון

וניבא באמצעותו  (x1.x2) שב ציון טעותבהתבסס על משוואת ניבוי זו הוא חי. במבחן המוטיבציה

נמצא גם שהמתאם בין ציון  .0.05יה  השגיםילה תהמתאם שהתקבל בין ציון הטעו .םשגיאת ההי

  .0.25  שווהשגיםילה  ובין  מנת המשכל0.51שווה  שגיםיהמוטיבציה לה

מעבר למוטיבציה   (x1)מנת משכל על ידי מוסברה ,)Y( אחוז השונות בהישגים מהו  .א

(x2)  .נקודות7 (.סברה (   
כאשר רוצים לבדוק את אחוז השונות בניקוי משתנה מסויים . 0.25%=100*2^0.05

לפי , X2 בניקוי Y עם X1במקרה זה מתאם החלק של , צריך להסתכל על מתאם החלק

  . 0.05נתוני השאלה הוא 

 ) נקודות7 (.הצג חישוב?  Ry·12מה ערכו של המתאם המרובה   .ב

512.005.051.0 222
2.1

2
2 =+=+= yy rrR  

באמצעות ) x2 ל x1המתאם בין  (r12חישוב . 1: דרך ארוכה יותר אך אפשרית •

חישוב . 3. חישוב הבטאות דרך נוסחאות לחישוב ביטא. 2. נוסחת מתאם חלק

∑ ת הנוסחא מתאם מרובה באמצעו ⋅= βrR2   
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  ) נקודות6 (.הסבר? )חיובי או שלילי ( b1הסימן של מקדם הרגרסיה מה  .ג
b1 ב מייצג את השינויYשינוי ביחידה אחת ב  כתוצאה מ-x1 בניקוי x2) במילים אחרות :

, ימנו של מתאם החלק יהיה זהה לסb1סימנו של , לכן). x2-או מעבר ל,  קבועx2כאשר 

  .כלומר חיובי

  

  ) נקודות01 (3שאלה 
 במבחנים סגל האוניברסיטה חושש כי היכולת החברתית של הסטודנט משפיעה על הצלחתו

 סטודנטים ונמדדו אצלם 100לצורך בדיקת חשש זה נדגמו . יותר מהשתתפותו בשיעורים

  :נמצא כי). Y(והצלחה במבחנים , )x2(השתתפות בשיעורים , )x1(היכולת החברתית 

rY1 = 0  

rY2 = 0.15  

rY2.1 = 0.8  

 והקשר ,בעייתיות כי אכן ישנה , טען'מרצה א. בעקבות הממצאים התעורר ויכוח בין שני מרצים

כי הקשר בין ', מרצה בלעומתו טען . יעורים להצלחה במבחנים מאוד נמוךבין השתתפות בש

  .לטענה של כל אחד מהמרצים הסבר את הבסיס. השתתפות בשיעורים להצלחה במבחנים גבוה
מרצה ב , לעומת זאת. ולכן נראה כי הקשר נמוך, ry2מרצה א מסתכל על המתאם הפשט 

כאשר מנקים  x2לבין  Yהקשר הנקי בין . שבמקרה זה הוא גבוה, מתאם החלקימסתכל על ה

  הוא מדכא-משתנה מדכא  הינו x1,  כלומרX2 . לבין yגבוה מהקשר הפשוט בין . 1Xאת 

 y  ובכך מעלה את הקשר הנקי  בין   y את אותם חלקים שאינם רלוונטים לניבוי x2בשונות של 

  x2לבין 

  
  ) נקודות15 (4שאלה 

  

3.0

8.0

2

1

−=

−=

y

y

r

r
  

n=100  

  

  

  

X1 Y 

X2  
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  ) נקודות5. (הסבר?  Ry·12של המתאם המרובה וסימנו מה ערכו   .א
ערכו , Y שמסביר את X1 מוכל בתוך החלק של Y שמסביר את X2מכיוון שהחלק של 

מתאם מרובה הינו בהכרח . Y – 0.8 - לX1של המתאם המרובה יהיה שווה למתאם בין 

  . חיובי מעצם הגדרה

 כולל ,מבחןנוסחא של ה הצג את הb2 ?באיזה מבחן נשתמש לבדיקת המובהקות של   .ב

 ) נקודות5 (.דרגות החופש
  .b-מבחן מובהקות ה

  

j

j
kn Sb

b
t

0
)1(

−
=−−  

  N-k-1=100-2-1=97ח " ד

  ) נקודותx2.) 5י " מוסבר עYאיזה אחוז מהשונות של   .ג
0.03^2*100=9%  

   

  

  ) נקודות10 (5שאלה 
הוא . 'כוכב נולד'מפיק טלוויזיה בודק מהם המאפיינים על פיהם ניתן לנבא סיכוי קבלה לתוכנית 

, )מדידה של רמת צרידות(צלילות קול , )מספר זיופים בדקה(מודד את המשתנים רמת זיוף 

  .ויכולת מתמטית, חוש הומור, מראה חיצוני

כדי להחליט איזה . המאפייניםשת מחמתוך שלושה לפי רק לנבא מטעמים תקציביים החוקר יכול 

 םסטטיסטיקאיכל אחד מה, להפתעתו. המפיק פונה לשני סטטיסטיקאים, משתנים להכניס למודל

 .  אותו סטטיסטיקאי הניתוח שעשהסתמך עלבה ,הניבוי משתנים אחריםממליץ להכניס למודל 

  .יק מכך כי אחד הסטטיסטיקאים טועהמסהמפיק 

 למרות ,ששני הסטטיסטיקאים צודקיםאו שייתכן מצב , ההאם המסקנה של המפיק נכונ

  .הסבר? מסקנותיהם הסותרות
 לבחירת נה  שוהבשיטכל אחד מהם השתמש  אם ,מצב בו שני הסטטיסטיקאים צודקיםיתכן 

מכיוון שכנראה  . backward -ואילו האחר ב, forward -ל לבחור בולמשל האחד יכ. מנבאים

יתכנו משתנים שבשיטה אחת יבחרו ואילו ,  ואף מולטיקולינאריות מתאמים בין המנבאיםקיימים

  . בהתאם לשיטה ולמתאמים בין המנבאים, באחרת לא
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  ) נקודות01 (6שאלה 
ציון במבחן , חוקר ניסה לנבא את מידת ההצלחה בעבודה בעזרת ציון במבחן אינטליגנציה

  השתמש החוקר נעים ביןבמבחנים בהם הציונים שהתקבלו . גיל ומצב משפחתי, מוטיבציה

 100במחקר השתתפו . מבחן המוטיבציה עבור 1-10ובין , עבור מבחן האינטליגנציה  80-140 

  . או נשואיםרווקים הכוללים ,20-80איש בגילאי 

 ). נקודות 5. (רשום את משוואת הרגרסיה. הסבר כיצד יש לקודד את המשתנים במחקר  .א
x1 –  רציף(אינטליגנציה(  

 x2 –רציף (יה מוטיבצ(  

 x3 –רציף ( גיל(  

X4 – 1 –נשוי   ; 0 - רווק–קידוד דמה ). משתנה קטגוריאלי( מצב משפחתי  

Y’ = b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+a   

  
 מעבר ,החוקר רוצה לבדוק האם המשתנה מוטיבציה מסביר את מידת ההצלחה בעבודה  .ב

בדוק את כיצד יכול החוקר ל. גיל ומצב משפחתי, להשפעת המשתנים אינטליגנציה

  ) נקודות5 ( אין צורך בחישוב.תאר את המבחן כולל נוסחה ודרגות חופש? השערתו
  :ניתן לענות בשתי דרכים

  N-k-1 = 100-4-1 = 95 . ח" דb-למבחן מובהקות . 1

 ובודקים את התוספת של  R2y134 (Old ) מחשבים את  -.מבחן מובהקות התוספת. 2

X2 על ידי חישוב  (New) R2y1234דיקת מובהקות הפער ביניהם וב.   

  1=4-3 –ח מונה "ד

  N-k-1 = 100-4-1 = 95 -ח מכנה "ד

  
  
  
  

( ) ( ) )12/(][1
)12/(])[][(12,12 2

22

−−−
−−

=−−−
kNnewR

kkoldRnewRkNkkF
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   ) נקודות15 (7שאלה 
ר מספ(מודל של רגרסיה מרובה מתאר את הקשר שבין אחוז מקרי הרצח בערים שונות 

 לבין  ) תושבים100,000מקרי הרצח לכל 
  

X1 – תושבים100,000לכל ( מספר השוטרים (  
X2 -  חציון תקופת המאסר של  עבריינים שהואשמו ברצח.  
X3-חציון ההכנסה של התושבים בעיר    
X4 -עור האבטלה בעירי  ש  

  
  

  :הבאיםונוסחת הניבוי הנתונים  ערים התקבלו 100 עבור מדגם של
  

2S     8.7
2S      13
10S      15
30S    100
8Sy         15

48.032.121.0102.030'

x44

x33

x22

x11

==
==
==
==
==

+−−−=

x
x
x
x
y

xxxxy

  
  
ל לכ( שוטרים  10מקרי הרצח בשנה כתוצאה מתוספת של  אחוז בכמה צפוי לקטון   .א

 ) נקודות5  (x2,x3, x4כאשר מחזיקים קבוע את המשתנים )  תושבים100,000
 מקרי X1 -שינוי ביחידה אחת באם מחזיקים קבוע את שאר המשתנים אז עבור כל 

  . 0.2=10*0.02 -הוספת עשרה שוטרים תקטין ב. 0.02  -הרצח יקטנו ב
  ) נקודות5.   (בנה את משוואת הניבוי בציוני תקן  .ב
  

     
075.0

8
30*)02.0(

*

1 −=−=

=

β

β
sy
sxb

  

  .   באופן זהה מחשבים את כל הבטות
  

Zy’ = -0.075Zx1 -0.125Zx2 – 0.3Zx3 + 0.2Zx4 
 5(הסבר ?  yלאיזה מהמנבאים יש את התרומה הנקייה הגבוהה ביותר לניבוי   .ג

 .)נקודות
למשתנה בעל הבטא . הבטאותעל על מנת להשוות בין תרומות נקיות יש להסתכל 

 X3 -ל, במקרה זה.  בערך מוחלט תהיה התרומה הגדולה ביותרהגדולה ביותר
  . התרומה הגדולה ביותר
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  )נקודות 10( 8שאלה 

 לארץ ו שהגיע,שר הקליטה רצה לבחון את מידת שביעות הרצון של העולים החדשים מרוסיה

 בדואר לעולים חדשים תושבי כל אזורי תעברי ב לשם כך שלח השר שאלונים.2005החל משנת 

  .רץהא
  ) נקודות5 (.הסבר? אים לאוכלוסיה הנחקרתהאם אופן העברת הסקר מת. א

,  העבריתחלק מהם תהיה בעיה עם השפהיתכן ול, עולים חדשיםמכיוון שמדובר באוכלוסיה של 

  . ה מועבר השאלוןב

בין עולים חדשים המתגוררים בצפון יתכנו הבדלים במידת שביעות הרצון כי י, השר שיער. ב

? של שר הקליטהלהשערתו  מהי שיטת הדגימה המתאימה .דרום הארץו הארץכז מר, הארץ

  ) נקודות5 (.הסבר מדוע

מפני שבדגימה זו מניחים , הדגימה המתאימה ביותר להשערת החוקר היא דגימת שכבות

, צפון(ינה האיזורים יבמקרה זה השכבות תה. גניות בין השכבות והומוגניות בתוך השכבותהטרו

הבדלים בין מ האפקט שיתקבל ינבעכשההנחה היא אין הבדלים בתוך האיזורים ו, )דרום ומרכז

 . האיזורים
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  סקרים ושיטות ניתוח ליניאריות

  זינגר-הדס אוקון' דר, מאיר-יואלה ברבי' דר: ותמרצ

  31-08-2009: תאריך

  'במועד ' סמסטר ב

  שעתיים וחצי: משך הבחינה

  הכל: חומר עזר מותר

  בחינה לא חסויה

  

הניקוד עבור כל . עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. במבחן זה שבע שאלות

  . ה מופיע בצידהשאל

  .יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  .במחברת המצורפת ולא על גבי המבחן עצמואנא ענו על כל השאלות 

  
  !בהצלחה

  

  ). נקודות51 (1שאלה 
  .הסבר את תשובתך לכל סעיף .אנא ענה על השאלה בדף התשובות

'3825132: נתון xxxy −++=  

 : שווה20- ל10- גדל מx1 כאשר y-השינוי המנובא ל ,x3 ואת x2כאשר מחזיקים קבוע את   .א

  ) נקודות5(

1. 3  

2. 0.3  

3. 30  

4. 300  

B1 ב מייצג את השינוי-Y ביחידה אחת של  לאחר שינויX1, כאשר שאר המשתנים מוחזקים 

בא של  המנוYוביל לשינוי בערך של  יX1 יחידות של 10- שינוי ב,לכן. 3במקרה זה , קבוע

30   : 3*10=30 .  
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 ) נקודות5 (:מתוך משוואת הניבוי ניתן להסיק כי  .ב

1. Ryx3<0 

2. Ryx3.x1<0 

3. 0<2x1x.3Ryx 

 לא ניתן לדעת .4

Bולכן סימנו של ,  מייצג את התרומה הייחודית כאשר שאר המשתנים מוחזקים קבועB3 יהיה 

  .  בניקוי שני המשתנים האחריםY עם X3תואם לסימן של המתאם של 

  

  

 ) נקודותY) : 5ה מבין המנבאים יש את התרומה הנקייה הגדולה ביותר לניבוי לאיז  .ג

1. X2 

2. X3 

3. X1 

   מהנתוניםלא ניתן לדעת .4

מפני שערכיהם הם בהתאם לציוני , B-ולא ניתן להשוות תרומה לפי ה, לא נתונים ערכי הבטאות

  . הגלם וליחידות המדידה

  
   )נקודות 10 (2שאלה 

הסטודנטים  משתמשים לקבלת ,מספר מקומות מצומצםשבה  ,בתוכנית יוקרתית להנדסה

ציון , מבחן מיון בפיסיקה,  ציוניהם במבחן מיון במתמטיקהכוללת אתלתוכנית בנוסחת ניבוי ה

  . וציון בגרות בפיסיקה, בגרות במתמטיקה

 כי , גילה החוקר להפתעתו.חוקר בדק עבור האוניברסיטה את יעילותה של מערכת המיון

 השלא נכלל, ך"הציון של הסטודנט בבחינת הבגרות בתנע הציונים בתואר לבין המתאם בין ממוצ

עם הפשוט היה גבוה יותר מאשר המתאם , י ולכן הסטודנטים לא מוינו על פיהבנוסחת הניבו

  שכן נכללו בנוסחה  המבחנים האחריםארבעת כל אחד מבהציון 

  .הסבר כיצד קרה המצב המתואר בשאלה

שמי שלומד באוניברסיטה הם סטודנטים שציונם נובא מכיוון . וץ תחוםואר הינו קיצתהמצב המ

אז המדגם לא כולל את כל ערכי הציונים האפשריים במבחנים , על פי ציוני המתמטיקה והפיזיקה

הוא נמוך יותר , כאשר מסתכלים על המתאם הפשוט בין כל מבחן לציון התואר, על כן. אלו

ך עם ציון התואר "בחן בתנם נמוך מהמתאם של ציון המ גולכן, מהמתאם האמיתי באוכלוסיה

  . שבו  לא נעשה קיצוץ תחום
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  )נקודות 15 (3שאלה 
. הוא מראה יכולת משחק טובה יותר עם אחרים,  כי ככל שיש לילד יותר אחים, טוען'פסיכולוג א

  . כי אינטליגנציה משפיעה על יכולת המשחק עם אחרים, חושבהפסיכולוג, בנוסף

  ).Y(יכולת משחק עם אחרים , )x2(אינטליגנציה , )x1(מספר אחים : בשאלה הםהמשתנים 

  :נתון

rY1 = 0.5 

rY2 = 0.8  

rY(1.2)=0.5 

rY(2.1)=0.8  

    ) נקודותVENN.) 5צייר את המשתנים באמצעות מעגלי   .א

   ) נקודות7( .הסבר? 1βמה יהיה ערכו של המקדם   .ב

אז ערכו של בטא יהיה זהה לערכו של המתאם ,  הוא אפסX2- לX1ן מכיוון שהמתאם בי

 .0.5 –הפשוט 

 ) נקודות3( . הצג את החישוב? מרובהRשל  מה יהיה ערכו  .ג

94.08.05.0 22

=+ 

  
  )נקודות 10 (4שאלה 

, אינטליגנציה(ם  משתני4מתוך ) הצלחה בתפקיד ניהולי(חוקר אסף נתונים עבור ניבוי משתנה 

למזער את נת  מסטית עליהשתמש בטכניקה סטט החוקר .)מוחצנות וצורך בשליטה, אסרטיביות

  להלן טבלת המתאמים שהתקבלו. מספר המשתנים המנבאים

  Y 

X1  0.3  

X2   0.2  

X3   0.4  

X4   0.8  

  

  . למרות שהיה המשתנה הראשון שנכנס למודל,  לא נמצא במודל X4בסוף התהליך

Y X2 X1 
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 נמק ותאר את האופן שבו ?יר שהחוקר השתמש לבחירת המנבאיםיזו שיטה סבבא  .א

  ). נקודות5 (.פועלת השיטה

 Forward stepwise . מכיוון שמשתנים שהוכנסו תחילה הוצאו אחר כך ברור שמדובר

ולא כל המשתנים בבת ) X4(מכיוון שהוכנס רק משתנה אחד בהתחלה . stepwise -ב

   .forwardאחת הרי שמדובר על 

נכנס ראשון ובשלב מאוחר  X4בו , המתוארהמצב מבחינה סטטיסטית תכן יסבר כיצד יה  .ב

  ) נקודות5 (.יותר הוצא מהמשוואה

אך , Yהמשתנה הראשון המוכנס הוא זה בעל המתאם הפשוט הגבוה ביותר עם 

, ים היא בהתאם למתאמי החלקתנבהמשך ההחלטה לגבי הכנסה או הוצאה של מש

. כלומר לתרומות הייחודיות של המשתנים בניקוי המשתנים האחרים שנמצאים במודל

 יגרום,  מתאם גבוה אם אחד המשתנים האחריםX4-בו ל,  מולטיקוליאריותמצב של, לכן

   .מכיוון שמתאם החלק שלו בניקוי המשתנה הזה הוא קטן,  מהמודלX4להוצאת 

  
  )דות נקו20 (5שאלה 
לבין סטודנטים ,  כי יש הבדל מהותי בין סטודנטים בפקולטה למדעי הבריאות,משערחוקר 

לצורך בדיקת . פקולטה למדעי החיים והחברה ובפקולטה למדעי הרוחב, להנדסה הולטבפק

,  מהפקולטה להנדסה,סטודנטים מהפקולטה למדעי הבריאות הוא דגם מקרית השערתו

ובדק את הקשר שבין הפקולטה ,  ומהפקולטה למדעי החיים והחברהמהפקולטה למדעי הרוח

  .שבה לומד הסטודנט לבין ממוצע התואר שלו

  

  :BAלהלן הממוצעים וסטיות התקן של ממוצע ה 

 סטיית תקן    ממוצע  פקולטה
  5  70  מדעי הבריאות

  6  75  הנדסה
  7  85  מדעי הרוח
  6  82  מדעי החיים

  

 ,a( כולל חישוב כל המקדמים נתן הפקולטהי בה BA -לניבוי ממוצע המשוואה ה את בנה  .א

b() 7 ודותנק(.    

  . קבוצת הביקורת הינה מדעי הבריאות, בהתאם לשאלת המחקר

a=70 ;b(engineer)=75-70=5 ;b(social)=85-70=15;  b(life)=82-70=12  

Y=5X1+15X2+12X3+70  
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 מנת שהניבוי  עלמה הציון הממוצע בתואר שתנבא לסטודנט שלומד בפקולטה להנדסה  .ב

   )ודותנק 7( .הסבר מדוע . יהיה מדויק ככל הניתן

כך שתהינה כמה שפחות , SSRESכדי שהציון יהיה המדוייק ביותר יש למזער את 

ננבא את ממוצע , כלומר. יש צורך לנבא באמצעות ממוצע מותנה, לכן. טעויות בניבוי

  .75 –הפקולטה למדעי הנדסה עבוד סטודנט הלומד בפקולטה זו 

 וגם את אזור מגוריו החוקר החליט להוסיף למשוואת הניבוי גם את הגיל של הסטודנט  .ג

 המשותפתאת התרומה הנקייה כיצד ניתן לבדוק . )צפון,מרכז,דרום(לפני האוניברסיטה 

   )נקודות 6(? פקולטה בה לומד הסטודנטבניקוי הושל אזור מגוריו של הגיל 

תנה הפקולטה נמצא שלאחר שמ. ות התוספתיש לבצע רגרסיה היררכית ומבחן מובהק

ולבדוק אם התוספת שלהם , צריך להכניס את המשתנים גיל ואיזור מגורים ביחד, במודל

 . מובהקת
  

  ) נקודות20 (6שאלה 
 :ב ושכלל את המשתנים הבאים"בניתוח רגרסיה שנערך על מדינות שונות בארה

Y - אחוז האנשים שמשתמשים באינטרנט  

X1 -באלפי דולרים(י לנפש  תוצר לאומ(  

X2 -ריא אחוז האנשים שמשתמשים בטלפון סלול  

  

  :נמצא

Sig T SD B  
 קבוע  3.601- 0.159-1.442.506
0.0014.740.2703 1.2799 X1 
0.2641.130.0900 0.1021 X2 

  
  

 
 
 

  
  

  ) נקודות5. (כתוב את משוואת הניבוי  .א

Y=1.2799X1+0.1021X2-3.601 

Sum of squares (SS)  
Regression 10316.8 
Residual Error 2642.5 
Total 12959.3 
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-ו $ 10,000מהו השימוש באינטרנט שננבא למדינה שבה התוצר הלאומי לנפש הוא   .ב

 ) נקודות5. (הצג חישוב. ריא משתמשים בטלפון סלול50%

Y=1.2799*10+0.1021*50-3.601=14.303 

טרנט לא ניתן לניבוי על סמך התוצר איזה חלק מהשונות באחוז המשתמשים באינ  .ג

 ) נקודות5. (הצג חישוב. הלאומי ואחוז האנשים המשתמשים בטלפון סלולארי

SSres/SStotal=2642.5/12959.3=0.2039    20.39%לא מוסבר . 

  ) נקודות5(נמק . Yלאיזה מהמשתנים יש תרומה ייחודית מובהקת לניבוי . ד

   .p<0.05 – תרומה מובהקת X1-ל

  
  ) נקודות10 (7ה שאל

). אותן מחלקות בכל סניף( מחלקות 30בכל סניף קיימות .  סניפים בארץ20לחברת אינטל 

לשם כך ביקש מסטודנט . רצה לבחון האם עובדיו מרוצים מתנאי השירות, ל החברה"מנכ, איציק

קר  כי שביעות הרצון של העובדים תלויה בעי,איציק מניח. לרגרסיה לערוך סקר בקרב העובדים

  .בסניף שבו הם עובדיםבמחלקה שבה הם עובדים ולא 

הצע שיטת דגימה מתאימה לבחינת שביעות הרצון של , יש הגבלה תקציביתשבהנחה 

  .נמק.העובדים

בכל סניף ). עקב בעיה תקציבית לא ניתן להשתמש בכולם(אשכולות = יש לדגום מספר סניפים 

ל מחלקה והטרוגניות יש הומוגניות בתוך כההנחה היא ש. יש לבצע דגימת שכבות של המחלקות

   .בין המחלקות
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  62.2.6202תאריך הבחינה:  

 מאייר, -דר' יואלה ברבישם המרצות: 
 דר' קרני שלף, דר' יעל פוזננסקי 

רגרסיה ושיטות ניתוח  מבחן ב:
 רב משתניות

 081-0-020מס' קורס:     
 א'מועד:    ב'סמ':   תש"עשנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 
 מותרחומר עזר: 

 מבחן לא חסוי
 

ת. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל במבחן זה שבע שאלו

 שאלה מופיע בצידה.

 בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים. אורך 

 שורות. 4ההסבר לא יעלה על 

 אנא ענו על כל השאלות במחברת המצורפת ולא על גבי טופס המבחן.

 בהצלחה!

 

 נק' לכל סעיף. הסבר את תשובתך לכל סעיף( 1נקודות:  01) .0

בנות(. החוקר  12בנים ו  12סטודנטים בתואר ראשון ) 022חוקר ערך מחקר על  .א

התעניין בקשר שבין המין של סטודנט ליכולת ויסות רגשות. היכולת נמדדה על סולם בין 

 .  התקבלו הנתונים הבאים:0-1

,  ממוצע יכולת ויסות הרגשות של הגברים 5.1ם: ממוצע יכולת ויסות הרגשות של הנשי

 0  -, שונות יכולת ויסות רגשות של המדגם כולו 5.1

 מכאן שאחוז השונות המוסברת של ויסות רגשות באמצעות המין שווה: 

0. 2.1% 

6. 61% 

5. 12% 

5. 022% 

 

 5ממוצע יכולת ויסות הרגשות של כלל המדגם: א.

100100*1,2  sstot
n

sstot
s 

   2)~( yySSreg
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 אצל הבנים: 

 צל הבנות: א

 

   ssreg= 12.5+12.5=25-כך ש

25.0השונות המוסברת: 
100

25


SStot

SSreg
  , 

 61%=022*2.61אחוז השונות המוסברת 

 

 היחס ביניהם יהיה :  R2ואת  6ηעבור הנתונים בסעיף א'  אם נחשב את  .ב

0.  6η< R2 

6. 6η > R2 

5. 6η= R2 

  6Rחסרים נתונים לחישוב  .5

 

 .ערך       יהיה שווה לערך         -שתנה קטגוריאליב. כאשר הרגרסיה כוללת רק מ

 כאשר הרגרסיה כוללת משתנה קטגוריאלי מנבאים את הממוצע המותנה ולכן        

    שהינה מדד לטיב הניבוי באמצעות ממוצעים מותנים. שווה ל      

 

ס חוקר בנה משוואת רגרסיה בציוני תקן לניבוי תפיסת סיכון על סמך עוצמת הכע .ג
 .  מכאן ש:Xהמדווחת. החוקר מצא קו ניבוי מקביל  לציר ה 

 
  
 0.  המתאם בין תפיסת הסיכון לעוצמת הכעס שווה 1
2  .b=1 

        3  .r=0 
4  .2.1=r  
 

(, ומאחר ובמשוואת x -)קו הרגרסיה מקביל לציר ה 2ג. מאחר והשיפוע של קו הניבוי הוא 
 .2למתאם הפשוט, המתאם בין המשתנים הוא  רגרסיה פשוטה בציוני תקן השיפוע שווה

 
 

 נקודות( 1.  )6

)טורניר הפוקר המפורסם והיוקרתי בעולם( החליטו לבדוק האם ניתן לנבא מידת  Wsop-ראשי ה

(, אשר נמדדה על ידי כמות הזכיות בטורנירים בשנה האחרונה, על ידי Yהצלחה בפוקר )

-בינה. לשם כך, החליטו ראשי ה-טנפורד(, אשר נמדדה באמצעות מבחן סXאינטליגנציה )

5.12)45.4(*)~( 22  nyy

5.12)45.3(*)~( 22  nyy

2 2R

2R
2
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Wsop  השחקנים שזכו בהכי הרבה טורנירים ולבדוק את האינטליגנציה שלהם.  62לקחת את

שחקנים שלא זכו באף טורניר השנה. בקרב  62לאחר מכן הם בדקו את האינטליגנציה של 

צה השנייה נמצא הקבוצה הראשונה נמצא כי רובם ככולם בעלי אינטליגנציה גבוהה, ובקרב הקבו

כי קיימים גם שחקנים בעלי אינטליגנציה גבוהה וגם שחקנים בעלי אינטליגנציה מאוד נמוכה.  

. האם הם צודקים? Xבאמצעות  Yכי לא ניתן לנבא את  Wsop-בעקבות כך, החליטו ראשי ה

 נמק/י!

    

שונה  y-הטרוסקדסטיות. השונות ב -הם צודקים מאחר וקיימת הפרה של הומוסקדסטיות

, Yיש גם ערכים גבוהים וגם ערכים נמוכים של  X.  בערכים הגבוהים של  xבערכים השונים של 

 . Yיש ערכים נמוכים של  Xואילו בערכים הנמוכים של 

 

שחקנים, ובדקו את מידת ההצלחה שלהם בפוקר  06לקחו מדגם של  Wsop-ראשי ה .5

סולם רווח(, ואת מידת  -0Xן )(, את ההימנעות מלקיחת סיכוYכפי שהוגדרה בסעיף א' )

 סולם רווח(. להלן הממצאים מסודרים בגרף: -X2יכולתם לקרוא נכון פרצופים )
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האם יהיה נכון על סמך הגרף להסיק כי המתאם הפשוט בין הימנעות מלקחת סיכונים  .א

 נק'( 1לבין מידת ההצלחה בפוקר הוא שלילי? הסבר )

עלייה  –הינו שלילי היות והמגמה של ענן הנקודות הינה שלילית  yל x1אם בין המת. נכון .א

  .Yמובילה לירידה ב  X0ב 

 

החוקר החליט לבנות משוואת ניבוי להצלחה בפוקר על סמך היכולת לקרוא נכון פרצופים  .ב

עבור  b)מה יהיה הסימן של מקדם הרגרסיה ) של השחקן. והנטייה להימנע מסיכון

 נק'( 1עות מלקיחת סיכון )המשתנה הימנ

יהיה חיובי, מאחר וניתן לראות כי תחת כל רמה של  x1הסימן של מקדם הרגרסיה עבור 

   .בנפרד( x2כל רמה של בעולה )צריך להסתכל  yעולה גם  x1, ככל שx2המשתנה 

מקדם הרגרסיה עבור המשתנה ערכו של במשוואת הניבוי בסעיף הקודם )ב( מה יהיה  .ג

 נק'( 1פרצופים?  )יכולת קריאת 

עבור  X6כפונקציה של שינוי ביחידה אחת ב  Yכאשר מסתכלים על השינוי ב . b=2הערך של 

X0  נתון, ניתן לראות שY  יחידות. 6עולה ב 

מחקר בדק את הקשר שבין מוטיבציה להישגים לבין יכולת העברה של למידה.   .5

בלתי תלויים: מוטיבציה מוטיבציה להישגים נמדדה ע"י שאלון שבודק שני מרכיבים 

יכולת העברה נמדדה ע"פ  .0-02דה. כל מרכיב נמדד על סולם לביצוע ומוטיבציה ללמי

 .  2-1העברה של אסטרטגיות שנלמדו לקונטקסט חדש ונמדדה על סולם 

החוקרים שיערו כי ימצא קשר חיובי בין המוטיבציה ללמידה ויכולת העברה, וקשר שלילי 

עוד שיערו החוקרים כי הקשר השלילי בין . ליכולת העברהבין מוטיבציה לביצוע 

מוטיבציה לביצוע ליכולת העברה ימצא אצל בעלי תפיסת יכולת נמוכה, אך לא אצל בעלי 

 תפיסת יכולת גבוהה.

 

 נק'( 7הצג משוואת רגרסיה שתאפשר לחוקר לבדוק את השערותיו.  )  .א

 Yיכולת העברה = 

X0מוטיבציה לביצוע = 

X6ללמידה = מוטיבציה 

X5-  תפיסת יכולת 

X0*X5 -  אינטראקציה מוטיבציה לביצוע ותפיסת יכולת 
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  axxbxbxbxby  314332211
~ 

 

האחרונה )כי הקשר השלילי בין מוטיבציה לביצוע  לבדוק את ההשערה דרךהצע  .ב

ליכולת העברה ימצא אצל בעלי תפיסת יכולת נמוכה, אך לא אצל בעלי תפיסת יכולת 

 (.'נק 8גבוהה(  )

 
כלומר, לבצע רגרסיה אחת עבור בעלי יכולת נמוכה  -יש לבדוק את האפקטים הפשוטים

 בנפרד ועבור גבוהה בנפרד

axbxby ושתכלול את המשתנים:  2211
~ 

 ,שלילי ומובהק   b1-הציפייה היא ש עבור בעלי יכולת נמוכה

 הקלא יהיה מוב  -  b1הציפייה היא ש ועבור בעלי יכולת גבוהה,

 

חוקר רצה לנבא את הציון של קורס בסקר הוראה )הערכה( כפונקציה של מיומנות  .1

הציון המצופה,  ההוראה של המרצה )מיומנות הוראה( איכות הבחינה, הידע של המרצה,

 ומספר הסטודנטים בקורס.  

                
 לפנים.  Stepwiseהפלטים הבאים התקבלו בניתוח רגרסיה בשיטת ה              

 
 

Correlations 

 
 nהערכה

 מיומנות 

 הוראה

 איכות 

 בחינה

ידע של 

 ציון מצופה המרצה

מספר 

 סטודנטים

 010.- 301. 682. 719. 804. 1.000 הערכה 

 237.- 469. 526. 710. 1.000 804. מיומנות הוראה

 192.- 479. 522. 1.000 710. 719. איכות מבחן

 133. 224. 1.000 522. 526. 682. ידע של המרצה

 278.- 1.000 224. 479. 469. 301. ציון מצופה

 1.000 278.- 133. 192.- 237.- 010.- מספר סטודנטים

 

 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .154 .366  .421 .676 

 000. 9.363 804. 099. 927. מיומנות הוראה

2 (Constant) -1.298 .477  -2.720 .009 

 000. 7.021 616. 101. 710. מיומנות הוראה

 000. 4.082 358. 132. 538. ידע של המרצה

a. Dependent Variable: הערכה 

Excluded Variablesc 

Model Beta In T Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

 298a 2.591 .013 .354 2.5111. איכות מבחן 1

 358a 4.082 .000 .512 .723. ידע של המרצה

 098a -1.007 .319 -.145 .780.- ציון מצופה

 191a 2.250 .029 .312 .944. מספר סטודנטים

 204b 1.920 .061 .272 .466. איכות מבחן 2

 088b -1.037 .305 -.151 .779.- ציון מצופה

 103b 1.289 .204 .187 .852. מספר סטודנטים

a. Predictors in the Model: (Constant), מיומנות הוראה 

b. Predictors in the Model: (Constant), ידע של המרצה ,מיומנות הוראה 

 

 המנבאים:  מיומנות ההוראה וידע המרצה. בסוף תהליך בחירת המנבאים נותרו במשוואה שני 

מדוע המשתנה איכות מבחן לא נכנס למשוואה למרות שהמתאם שלו עם הערכה היה  .א

, מתאם גבוה מהמתאם של ידע המרצה עם הערכה שכן נכנס למשוואה 2.701

 נק'( 1(? הסבר תוך התייחסות לצעדי הרגרסיה )2.286)

 -לו מתאם פשוט הגדול ביותר מבין המשתניםהמשתנה שנכנס ראשון הוא המשתנה שיש א. 

"ידע  -עם המנבאהכי גדול  מכן, ייכנס המשתנה לו מתאם החלק "מיומנות הוראה". לאחר

של המרצה". למשתנה "איכות המבחן" אומנם מתאם פשוט גבוה יותר עם המנבא מהמתאם 
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ראה שלמשתנה של "ידע המרצה", אך בניקוי המשתנים האחרים, יש לו מתאם נמוך יותר. כנ

נמוך יותר  "איכות הוראה" יש חפיפה גדולה יחסית עם שאר המשתנים ועל כן מתאם חלק

 מזה של ידע של המרצה.עם הקריטריון, 

 

הערך של הטולרנס של המשתנה איכות מבחן בטבלה של המשתנים שלא הוכנסו למודל  .ב

(Excluded variables)  נק'(. 1ה ). הסבר משמעות ערך ז2.522במודל השני שווה 

הטולרנס במקרה זה מראה באיזו מידה המנבא מתואם עם המנבאים שבתוך המשוואה 

)טולרנס גבוה מראה שהמשתנה פחות מתואם עם האחרים(. ניתן לראות כי למשתנה 

"איכות מבחן" טולרנס נמוך יותר משאר המנבאים, כך שהוא בעל המתאם הגבוה ביותר 

 עם שאר המשתנים שכבר במשוואה.

 

 1לרנס החסר של המשתנה איכות מבחן במודל הראשון באותה טבלה )וחשב את ערך הט. ג

 נק'(.

הטולרנס של המשתנה "איכות מבחן" יראה כאמור את המידה בה הוא מתואם עם  .ג

המנבאים שבתוך המשוואה. מאחר ובמודל הראשון, רק המשתנה "מיומנות הוראה" 

 בריבוע המתאם  מינוס 0יה בתוך המשוואה, הטולרנס של "איכות מבחן" יה

 (1-0.7102)  2.5111 -בין שני המשתנים

 

 נק'( 02איזה אחוז מהשונות בהערכה מסבירים שני המנבאים שנשארו במשוואה ?  ) .ד

 בריבוע. ניתן להציב בנוסחא הבאה: Rצריך למצוא את ד. 

2211

2

12 yyy rrR   ,73942.0682.0*358.0804.0*616.02

12 yR 

 .75.156% -ידי המודל אחוז השונות המוסברת על

 

חוקר מעוניין לבחון האם ניתן לנבא אם אדם כן או לא יפנה לטיפול פסיכולוגי באמצעות  .2

(, וגובה המשכורת 0Xשני מנבאים:  מספר החברים של אותו אדם שנמצאים בטיפול )

 .58( Y=1נבדקים. מתוכם פנו לטיפול ) 22, באלפים(. סה"כ נדגמו 6Xשלו )

 

 ת המחקר:להלן חלק מתוצאו
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Variables in the Equation

.566 .186 9.260 1 .002

-.620 .201 9.503 1 .002

1.893 1.011 3.503 1 .061

friends

salary

Constant

Step

1
a

B S.E. Wald df Sig.

Variable(s) entered on step 1: friends, salary.a. 

 

 נק'( 1באיזו שיטת ניתוח היית ממליץ לו להשתמש, ומדוע? ) .א

א. עליו להשתמש בשיטת ניתוח של רגרסיה לוגיסטית, שכן המשתנה התלוי הינו משתנה 

 קטגוריאלי )יפנה לטיפול/לא יפנה לטיפול(.

 

 נק'( 1) את משוואת הרגרסיה המלאה כתוב .ב

log)(893.1620.0566.0ב.  21  xxyodds 

 

( לפנות לטיפול כפונקציה של שינוי ביחידה אחת בשכר? oddsבסיכויים ) ימהו השינו .ג

 נק'( 1הסבר במילים את משמעות התוצאה שקיבלת )

)עליה  log oddsעל  Xשינוי ביחידה אחת ב פנינו מראה את ההשפעה של אשר נתון ב b -ג. ה

 -מהו השינוי ב(. על מנת לדעת log odds -ב 2.262ביחידה אחת בשכר מובילה לירידה של 

odds ולא ב(- log oddsכפונקציה של שינוי ביחידה אחת ב )x2 נעלה את ,e  בחזקתb-  

5379.0620.0  eeb. 

כך שזה יוביל . 2.1571 -( בoddsעל כן, שינוי ביחידה אחת בשכר, מובילה להכפלת הסיכויים )

 .לירידה בסיכויים

 

 

רושים או אלמנים מביעים יותר שביעות רצון מהחיים . חוקר רצה לבדוק האם גברים רווקים, ג7

לעומת גברים נשואים. החוקר מודע לכך שאנשים יותר שבעי רצון ככל שיש להם יותר כסף ולכן 

 הכניס גם את המשתנה רמת הכנסה למודל.

 

א. פרט את המשתנים במחקר ובצע קידוד בהתאם להשערת החוקר. כתוב משוואת רגרסיה 

 נק'( 1בהתאם. )

 

 שביעות רצון -      y א.

         x1 – .רמת הכנסה 
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 x2,x3,x4        – .)קידוד משתני דמה: מצב משפחתי  )משתנה קטגוריאלי 

X4 X3 X2  

 נשואים 2 2 2

 רווקים 0 2 2

 גרושים 2 0 2

 אלמנים 2 2 0

 

axbxbxxbyמשוואת הרגרסיה:       44332211 .b~ 

 

תרומה של מצב משפחתי מעבר להכנסה לניבוי שביעות הרצון. ב.החוקר מעוניין לבדוק את ה

כיצד יכול החוקר לבדוק את השערתו? תאר את המבחן כולל נוסחה ודרגות חופש. אין צורך 

 נק'( 1בחישוב )

 

משתני הדמה שמייצגים את המשתנה "מצב  5ב. על החוקר לבצע מבחן מובהקות התוספת של 

 המשתנה "רמת הכנסה". משפחתי", כאשר בתוך המשוואה נמצא

 

 3=4-1ד"ח: 

    100-4-1=95                
 

  )12/(][1

)12/(])[][(
12,12

2

22






kNnewR

kkoldRnewR
kNkkF
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  01.2.2201תאריך הבחינה:  

 מאייר, -דר' יואלה ברבי: ותשם המרצ

  דר' קרני שלף, דר' יעל פוזננסקי

 רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות מבחן ב:

 281-2-2.2מס' קורס:     

 'במועד:    'בסמ':   "עתששנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 

 מותר חומר עזר:

 חסוילא מבחן 

 

 

 

 

. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עם סעיפים תשאלו 5במבחן זה 

 עבור כל שאלה מופיע בצידה.

 אורך  בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים.

 שורות. 4ההסבר לא יעלה על 

 על גבי טופס המבחן.במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 

 !לחהבהצ

 

 

 הסבר את תשובתך לכל סעיף. (נק' לכל סעיף 5: נקודות 15) .1

 

 יהיה  Xע"י  Yקטן יותר, כך הניבוי של  Xל  Yברגרסיה פשוטה ככל  שהמתאם בין  .א

 Yא. קרוב יותר לממוצע של 

 Yב. רחוק יותר מהממוצע 

 ג. לא ישתנה 

 Xד. קרוב יותר לממוצע של 

ZxryZ -ציוני תקןניתן לראות זאת על פי נוסחת הרגרסיה ב *~  ,ככל שהמתאם קטן יותר ,

 (0, כלומר ציון קרוב יותר לממוצע  )ממוצע ציוני תקן=ציון תקן קטן יותר yלינובא 

 וינובא כך תרומתו של המשתנה המנבא לניבוי קטנהקטן יותר, בין שני המשתנים ככל שהמתאם 

 הקרוב יותר לממוצע.ערך 
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, אם מוציאים משתנה באוכלוסיהקיימת את ההנחות הנדרשות ברגרסיה מרובה שמ .ב

 מהמודל:מנבא 

 גדלהשונות המוסברת ת .א

 או תישאר זהה גדלהשונות הלא מוסברת ת .ב

 תקטן (SSTotal)השונות הכללית  .ג

 יגדל R .ד

תקטן )במידה ונוכחות המשתנה שתנה מהמשוואה השונות המוסברת מ כאשר מוציאים

או שלא תשתנה )במידה ונוכחות המשתנה במשוואה לא במשוואה תרמה לשונות המוסברת( 

תרמה לשונות המוסברת(, אך אינה יכולה לעלות. על כן, השונות הלא מוסברת, שכאמור 

 משלימה את השונות המוסברת, תגדל או תישאר זהה.

ליטול  שלונטייה בין ה( ל1-7לכעוס )סולם  חוקר מדד את הקשר בין הנטייה של אדם  .ג

ומצא קשר בינוני בין המשתנים.  הוא נבדקים  00דגם החוקר   .(1-7)סולם  ניםסיכו

השונות. את  ולכן החליט להגדיל אתמידי חשש שהשונות של הנטייה לכעוס קטנה 

קובייה עבור כל נבדק והוספת הערך שהתקבל לנטייה  הטלת ל ידיההגדלה יצר ע

אצל  5הכעס הייתה והמדידה של עבור  0לכעוס. לדוגמא: אם הקוביה נפלה על הערך 

 בעקבות השינוי המתאם .  7ל  5שינה את הנטייה לכעוס מ  נבדק מסוים החוקר

 יגדל .א

 יקטן .ב

 לא ישתנה  .ג

 לא ניתן לדעת  .ד

בהוספת ערך דרך הטלת קובייה, הוסיף החוקר שונות מקרית למערך. אותה שונות מקרית, 

הוספת השונות המקרית , על כןאינה נמצאת כמובן במתאם עם הנטייה של אדם לקחת סיכונים. 

 צפויה להוביל לירידה במתאם בין שני המשתנים. 

 

 

 

 

 

 

 

35

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



במתמטיקה משאר התלמידים  טובים יותרחוקר רצה לבדוק אם השמועות כי תלמידים יפנים . 0

העביר מבחן בינלאומי מוכר לבדיקת כישורים  הנושא הואבעולם נכונות. לצורך בדיקת 

של נים . הטבלה מציגה את ממוצע הציומלבד יפןנות במתמטיקה לתלמידים משלוש מדי

 ( ואת סטיות התקן.0-100התלמידים )

 

 סטיית תקן   ממוצע מוצא ארץ

 5 70 יפן

 6 00 סין

 7 65 צרפת

 6 00 ארה"ב

 

 פרט את המשתנים בנה משוואת רגרסיה מלאה אשר תתאים לבדיקת השערת החוקר ) .א

  נק'a, b.)   (10 )מקדמים  וחשב את המקדמים

 ציון במתמטיקה -      y א.

X1,X2,X3        – קידוד משתני דמה: )משתנה קטגוריאלי(.  ארץ מוצא 

 

 

 

X3 X2 X1  

 יפן 0 0 0

 סין 1 0 0

 צרפת 0 1 0

 ארה"ב 0 0 1

 

axbxxbyמשוואת הרגרסיה:       332211 .b~ 

a = 70  ,b1=80-70=10  ,b2=65-70=-5  ,b3=90-70=20. 

70205.-10~
321  xxxy

 

ציוני בין ציוני התלמידים מצרפת ל לבדוק האם יש פער מובהקגם מעוניין החוקר  .ב

 לצורך כך שינה החוקר את צורת הקידוד וקבע את סין כקבוצת הבסיס.התלמידים מסין. 

המוצא בהשוואה ליכולת  ארץהמשתנה האם השינוי עשוי לשנות את יכולת הניבוי של 

 (נק' 5)   ? הסבר.וואה בסעיף א'משב שלוהניבוי 
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ארץ מוצא. יתכן הבדל בערך המקדמים את יכולת הניבוי של המשתנה לא ישנה השינוי 

 ובמובהקות של חלק מהם, אך השונות המוסברת הכוללת של המשתנה לא תשתנה.

מספר שעות  הואמנבא את הכישורים המתמטיים ש שהמשתנה החוקר העלה השערהג. 

 נק'( 10) לא ארץ המוצאו מתמטיקה הוראת

 כיצד היית ממליץ לחוקר לבדוק את השערתו )תאר את שיטת הניתוח(?  

   חוקר?הבטענתו של  ות שתומךתוצאפוס דאיך יראה 

)שהתקבלה כאשר רק  המובהקות של משתנה ארץ המוצאעל אף החוקר רוצה להראות ש

 הקריטריון, אלא קייםבמשוואה(, משתנה זה אינו באמת מנבא את בלבד נמצא משתנה זה 

את  הוכיחעל מנת למנבא את הכישורים המתמטיים. אשר  , מספר שעות לימוד, משתנה אחר

למשוואה ולבחון את מובהקות המשתנים  את המשתנה שעות לימודעליו להכניס גם טענתו 

 כאשר שניהם במשוואה:

axbxbxxby -משוואת ניבוי שתאפשר לבדוק השערה זו  44332211 .b~שר , כאx4  זהו

 מספר שעות הוראת מתמטיקה. -המשתנה החודש שנוסף למשוואה

בתוך  x4. כאשר x4על מנת לבדוק את השערתו, החוקר צריך להכניס תחילה למשוואה את 

 המשוואה, עליו לבחון את מובהקות התוספת של שלושת משתני הדמה.

תהיה  לאדמה שהתוספת של משתני הלהראות צריך החוקר  -על מנת שהשערתו תאושש

 . המשתנים במשוואה( מובהק)כאשר שאר  x4של  b-מובהקת, ושערך ה

 

 

 

 נק' ( 35)   .3

 -1X(( לפי חוזק הקלפים שלו Yיהמר )פוקר לנבא את כמות הכסף ששחקן  מעוניין חוקר

שחקניות  6ים של . הגרף הבא מתאר את הנתונ(x2)והמין שלו  (0ל  0נמדד בסולם בין 

 שחקני פוקר  6ו 
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X1- חו ק קלפים

נשים  
x2=

גברים  
x2=

 (1,1של הנשים מתלכדת עם הנקודה של הגברים ב  ) ראשונההנקודה ה* 

 

  החוקר ערך ניתוח רגרסיה וקיבל את התוצאות הבאות: 

 

Regression Summary for Dependent Variable: y R= .95793896 R²= .91764706 

F(2,9)=50.143 p<.00001 Std.Error of estimate: .49301

N=12

Beta Std.Err.

of Beta

b Std.Err.

of b

t(9) p-value

Intercept

x1

x2

0.87500 0.354371 2.46916 0.035619

0.860916 0.095657 0.75000 0.083333 9.00000 0.000009

------------- 0.095657 -1.25000 0.284638 -4.39155 0.001742

 

 וטבלת המתאמים בין המנבאים:  

Correlations 

Variable x1 x2 y

x1

x2

y

1.000000 0.000000 0.860916

0.000000 1.000000 -0.420084

0.860916 -0.420084 1.000000 
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  נק'( 5)  בטבלה  החסר   x2של  Betaהערך השלם את  .א

42.02   , הבטה שווה למתאם בין המנבא ל0מאחר והמתאם בין המנבאים הוא ,-y. 

  נקx1( ?5 )מה יהיה ערך הטולרנס של  .ב

101.1 2

2

1  RTolerance, 1-כך שהטולרנס שווה ל 0המתאם בין המנבאים הוא. 

  נק'( 5) הסבר ? Yגדולה יותר לניבוי רומה לאיזה משני המנבאים יש ת .ג

)מאחר ובין  x2, שכן יש לו בטה גדולה יותר מזו של yתרומה גדולה יותר לניבוי  -x1ל

  (.x1 לשהמנבאים אין מתאם, גם המדדים האחרים יראו תרומה גדולה יותר 

 (נק' 5) ?המודלע"י  ת מוסבר Yאיזה אחוז מהשונות של  .ד

2211

2

12 yyy rrR       ,916.0)42.0(86.0 222

12 yR ,01.6% בנוסף, ה(R  בריבוע

 נתון בטבלה וניתן היה להגיע אליו גם דרך הטבלה(.

 האם הכנסת גורם אינטראקציה למשוואת הניבוי עשויהלאור הנתונים שמוצגים בגרף  .ה

  נק'( 5? הסבר  )משוואת הניבוילשפר את 

ניתן לראות  . לשפר את יכולת הניבוי העשוינסת גורם אינטראקציה למשוואה נראה שהכ

הקשר בין  -הנשים עבורהגברים שונה מהשיפוע ף שקיימת אינטראקציה )השיפוע עבור בגר

x1  לביןy משתנה ברמות השונות של ,x2.) 

 נק'( 5של האינטראקציה? ) bמה יהיה ערך ה  .ו

  1, נשים=0כאשר גברים=

, השיפוע יורד בחצי )הופך להיות x2=1 -ל - x2=0., במעבר מ1השיפוע הוא  x2=0כאשר 

15.0  -חצי(. ועל כן 2  xslopeb 

  -, ניתן למצוא כיy-ל x2כמו כן, בעזרת הקשר בין 

 על כן:

 

, המקדם יהיה 0, נשים=1)במידה והקידוד הוא: גברים= -0.5כך שמקדם האינטראקציה = 

0.5.) 

קדימה האם משוואת הניבוי  אילו החליט החוקר לבצע את הרגרסיה בשיטת הבחירה .ז

 נק'( 5) שהיה מקבל עשויה הייתה להשתנות?

קדימה, שיטת הבחירה הרגרסיה בהמשוואה לא הייתה צפויה להשתנות. במידה והיה מבצע את 

. לאחר מכן, x1 -היה מכניס תחילה את המשתנה בעל המתאם הגדול ביותר עם המנובאהחוקר 

מובהק )כאשר שני  b2ובהקת ליכולת הניבוי. מאחר ותוסיף בצורה מ x2היה בודק אם הכנסת 

25.00ntercept xiYa 

2121

2121

5.05.0

)5.00()15.0(~

xxxx

xxxbxay
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היה נכנס למשוואה. על כן, שני המשתנים היו בתוך  x2ניתן לראות שגם המשתנים במשוואה( 

 המשוואה גם אם היה עושה שימוש בשיטת הבחירה קדימה.

 

. חוקר בדק האם אפשר לנבא רמות תיאבון לפי מידת הלחץ של מטופל. כדי לנטרל משתנים 4

אחרים שאולי יכולים להסביר את הקשר בין מידת הלחץ לתיאבון הוא מכניס למשוואת הרגרסיה 

 את המשתנים: משקל הנבדק, גיל הנבדק, מין הנבדק ומספר שעות עבודה בשבוע.

85.02נמצא ש  R . 

ר אפסי לו להוציא את המשתנה "מספר שעות עבוד בשבוע" כיוון שלמשתנה זה קש הציעחברו 

של המודל ירד  R2, כשהוריד את המשתנה "מספר שעות עבודה" עם מידת התיאבון. להפתעתו

  נק( 10יתכן מצב כזה?  ). כיצד  0.70 -ל

במצב בו קיים משתנה מדכא. המשתנה "מספר שעות עבודה בשבוע" הוא נראה כי מדובר 

האחרים במשוואה. ים נמצא במתאם עם המנבאאך , yמשתנה מדכא, אשר אינו מתואם עם 

 רגרסיה מנקה את החלק הלא רלוונטי בשונות שלמשוואת הההכנסה של המשתנה המדכא ל

. לעומת זאת, הוצאתו Y-שאר המנבאים לשבין הנקי , ומגדילה את הקשר Yעם  שאר המנבאים

שאר  את המתאם של המפחית שאר המנבאים ובכךשונות לא רלוונטית ל פהסימומהמשוואה 

 .Yעם המנבאים 

 

חוקרים בחנו את המאפיינים שעשויים לנבא את הביצוע של חניכים במבחן הסיום בקורס . 5

המשתנים הבלתי תלויים כללו: ופקחי טיסה. הביצוע במבחן נמדד על סולם של הצלחה/כישלון 

 ( 1-7לא ריאלית( ביצוע במהלך הקורס ) 1 ריאלית/ 0נקבה(, השכלה קודמת )-0זכר,  -1מין )

 

  :אות ניתוח הרגרסיה להלן תוצ.

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 20.982 3 .000 

Block 20.982 3 .000 

Model 20.982 3 .000 

 

 

Model Summary 
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Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 17.209
a
 .503 .699 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 85.161 089. 1 2.897 2.611 4.445 מין 

 864. 943. 1 005. 2.054 146.- השכלה קודמת

לך הקורסביצוע במה  2.283 .944 5.846 1 .016 9.810 

Constant -19.284 8.056 5.731 1 .017 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: ביצוע במהלך הקורס ,השכלה ,מין 

 

  נק'( 5)  כתוב את משוואת הניבוי .א

284.19283.2146.0445.4)(log 321  xxxyodds 

ים השכלה קודמת עבור המשתנ ושהתקבל  ( (b מיםהסבר את המשמעות של המקד .ב

 נק'( 7) התייחס בהסבר לעובדה שהסימן של המקדמים שונה.  ביצוע במהלך הקורס.וה

עלייה ביחידה כאשר שאר המשתנים קבועים, משמעו  -המשתנה השכלה קודמתהמקדם של 

עליה ביחידה    odds.  במונחים של Yשל  log oddsב  146.מובילה לירידה של אחת בהשכלה 

  -ב odds-להכפלה של ה בילהומאחת בהשכלה 
146.0e (0.064)שווה 

ועל כן הדבר יוביל לירידה בסיכויים  1-מאחר והמקדם שלילי, הסיכויים יוכפלו במספר הקטן מ

 להצלחה בקורס.

 

עלייה כאשר שאר המשתנים קבועים, משמעו   -ביצוע במהלך הקורס המשתנההמקדם של 

   oddsבמונחים של  Y.של  log oddsב   0.003ובילה לעליה של מ משתנה זהביחידה אחת ב

  -ב odds-להכפלה של ה ובילהמעליה ביחידה אחת בביצוע במהלך הקורס 
283.2e מאחר וכאן .

 .(0.010)הכפלה בהסיכויים יעלו ולכן  1מספר גדול מהסיכויים יוכפלו ב המקדם חיובי,
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 (נק 3)לושת המנבאים יש יכולת הסבר משמעותית?  האם למודל שכולל את ש .ג

982.20ה כן, ניתן לראות בטבלאות כי 
2

)3(  .מובהק 

 

 המודל אשר כולל את שלושת המנבאים מובהק:כלומר, 

 

 

 

 

Model 20.982 3 .000 
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    201011.7.:  תאריך הבחינה
  , מאייר-יואלה ברבי' דר: ותשם המרצ

   יעל פוזננסקי' דר, קרני שלף' דר
  רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות  :מבחן ב

  189-1-101:     קורס' מס
  'ב:    מועד'ב: '  סמע"תש: שנה

  שעתיים וחצי: משך הבחינה
  מותר :חומר עזר

  חסוילא מבחן 
  

  

  

  

הניקוד עבור כל . עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. ות שאל 6במבחן זה 

  .שאלה מופיע בצידה

   אורך .יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  . שורות4ההסבר לא יעלה על 

  .על גבי טופס המבחןבמחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
  !בהצלחה

  
  

 הסבר את תשובתך לכל סעיף. לכל סעיף'  נק5:  נקודות15( .1

 

  יהיה Xי " עYכך הניבוי של ,  קטן יותרX ל Yברגרסיה פשוטה ככל  שהמתאם בין   .א

  Yקרוב יותר לממוצע של . א

  Yרחוק יותר מהממוצע . ב

  לא ישתנה . ג

  Xקרוב יותר לממוצע של . ד

  

אם מוציאים משתנה , וסיהבאוכלברגרסיה מרובה שמקיימת את ההנחות הנדרשות   .ב

 :מהמודלמנבא 

  גדלהשונות המוסברת ת  .א

  או תישאר זההגדלהשונות הלא מוסברת ת  .ב

 תקטן (SSTotal)השונות הכללית   .ג
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  יגדלR  .ד

 ליטול שלונטייה בין הל) 1-7סולם ( לכעוס חוקר מדד את הקשר בין הנטייה של אדם  .ג

הוא .  ני בין המשתניםומצא קשר בינו נבדקים 20דגם   החוקר .)1-7סולם  (ניםסיכו

את .  השונותולכן החליט להגדיל אתמידי חשש שהשונות של הנטייה לכעוס קטנה 

קובייה עבור כל נבדק והוספת הערך שהתקבל לנטייה   הטלתל ידיההגדלה יצר ע

אצל  5והמדידה של הכעס הייתה עבור  2אם הקוביה נפלה על הערך : לדוגמא. לכעוס

 בעקבות השינוי המתאם .  7 ל 5ת הנטייה לכעוס מ שינה א נבדק מסוים החוקר

 יגדל  .א

 יקטן  .ב

  לא ישתנה  .ג

  לא ניתן לדעת  .ד

  

  

  

 במתמטיקה משאר התלמידים טובים יותרחוקר רצה לבדוק אם השמועות כי תלמידים יפנים . 2

 העביר מבחן בינלאומי מוכר לבדיקת כישורים הנושא הואלצורך בדיקת . בעולם נכונות

של נים הטבלה מציגה את ממוצע הציו. מלבד יפן משלוש מדינות במתמטיקה לתלמידים

  .ואת סטיות התקן) 0-100(התלמידים 

  

 סטיית תקן   ממוצע   מוצאארץ

  5  70  יפן

  6  80  סין

  7  65  צרפת

  6  90  ב"ארה

  

 פרט את המשתנים (בנה משוואת רגרסיה מלאה אשר תתאים לבדיקת השערת החוקר   .א

  )' נקa, b.()   10 מקדמים וחשב את המקדמים
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ציוני  בין ציוני התלמידים מצרפת ללבדוק האם יש פער מובהקגם מעוניין החוקר   .ב

 .לצורך כך שינה החוקר את צורת הקידוד וקבע את סין כקבוצת הבסיס. התלמידים מסין

 המוצא בהשוואה ליכולת ארץהמשתנה האם השינוי עשוי לשנות את יכולת הניבוי של 

  )' נק5  ( .הסבר? 'ואה בסעיף אמשו בשלוהניבוי 

 מספר שעות הואמנבא את הכישורים המתמטיים ש שהמשתנה החוקר העלה השערה. ג

  )' נק10 ( ולא ארץ המוצא מתמטיקההוראת

  ?  )תאר את שיטת הניתוח(כיצד היית ממליץ לחוקר לבדוק את השערתו 

    ?חוקרה בטענתו של ות שתומךתוצאפוס דאיך יראה 

  

  

 

  )' נק35(   .3

 -1X(לפי חוזק הקלפים שלו ) Y(יהמר פוקר  לנבא את כמות הכסף ששחקן מעוניין חוקר

 שחקניות 6ים של הגרף הבא מתאר את הנתונ. (x2) והמין שלו )9 ל 0נמדד בסולם בין 

   שחקני פוקר 6ו 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0 1 2 3 4 5 6 7

Y 
מר
הי
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ות
כמ

X1‐ חוזק קלפים

נשים  
x2=

גברים  
x2=

  )1,1( של הנשים מתלכדת עם הנקודה של הגברים ב  ראשונההנקודה ה* 
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   : החוקר ערך ניתוח רגרסיה וקיבל את התוצאות הבאות

  

Regression Summary for Dependent Variable: y R= .95793896 R²= .91764706 
F(2,9)=50.143 p<.00001 Std.Error of estimate: .49301

Beta Std.Err.
of Beta

b Std.Err.
of b

t(9) p-value
N=12
Intercept
x1

0.87500 0.354371 2.46916 0.035619
0.860916 0.095657 0.75000 0.083333 9.00000 0.000009
------------ 0.095657 -1.25000 0.284638 -4.39155 0.001742x2

  
  :  וטבלת המתאמים בין המנבאים

Correlations 
Variable x1 x2 y
x1
x2

1.000000 0.000000 0.860916
0.000000 1.000000 -0.420084

y 0.860916 -0.420084 1.000000  
  

  )' נק5(   בטבלה החסר   x2 של Betaהערך השלם את   .א

  ) נקx1 ?)5יה ערך הטולרנס של מה יה  .ב

  )' נק5 ( הסבר ?Yגדולה יותר לניבוי לאיזה משני המנבאים יש תרומה   .ג

 )' נק5 (?המודלי " עת  מוסברYאיזה אחוז מהשונות של   .ד

 האם הכנסת גורם אינטראקציה למשוואת הניבוי עשויהלאור הנתונים שמוצגים בגרף   .ה

  )' נק5(הסבר  ? משוואת הניבוילשפר את 

 )' נק5(?  של האינטראקציהbה יהיה ערך ה מ  .ו

אילו החליט החוקר לבצע את הרגרסיה בשיטת הבחירה קדימה האם משוואת הניבוי   .ז

 )' נק5( ?שהיה מקבל עשויה הייתה להשתנות

  

כדי לנטרל משתנים . חוקר בדק האם אפשר לנבא רמות תיאבון לפי מידת הלחץ של מטופל. 4

 הקשר בין מידת הלחץ לתיאבון הוא מכניס למשוואת הרגרסיה אחרים שאולי יכולים להסביר את

  .מין הנבדק ומספר שעות עבודה בשבוע, גיל הנבדק, משקל הנבדק: את המשתנים

85.02  . נמצא ש  =R
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כיוון שלמשתנה זה קשר אפסי " מספר שעות עבוד בשבוע" לו להוציא את המשתנה הציעחברו 

 של המודל ירד R2" מספר שעות עבודה"כשהוריד את המשתנה , עתולהפת. עם מידת התיאבון

   ) נק10(?  יתכן מצב כזהכיצד  . 0.70 -ל

  

חוקרים בחנו את המאפיינים שעשויים לנבא את הביצוע של חניכים במבחן הסיום בקורס . 5

 :כישלון והמשתנים הבלתי תלויים כללו/הביצוע במבחן נמדד על סולם של הצלחה. פקחי טיסה

  ) 1-7(ביצוע במהלך הקורס ) לא ריאלית 1 /ריאלית 0(השכלה קודמת , )נקבה-0,  זכר-1(מין 

  
   :להלן תוצאות ניתוח הרגרסיה .
  

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 20.982 3 .000

Block 20.982 3 .000

Step 1 

Model 20.982 3 .000

  
  

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 17.209a .503 .699

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

4.445 מין 2.611 2.897 1 .089 85.161

146.- השכלה קודמת 2.054 .005 1 .943 .864

2.283 ביצוע במהלך הקורס .944 5.846 1 .016 9.810

Step 1a 

Constant -19.284 8.056 5.731 1 .017 .000

a. Variable(s) entered on step 1: ביצוע במהלך הקורס ,השכלה ,מין 

 

  )' נק5  (ת הניבויכתוב את משווא  .א
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284.19283.2146.0445.4)(log 321 −+−= xxxyodds 

ים השכלה קודמת  עבור המשתנו  שהתקבל) (b מיםהסבר את המשמעות של המקד  .ב

 )' נק7 (.  התייחס בהסבר לעובדה שהסימן של המקדמים שונה.ביצוע במהלך הקורסוה

  

  

 

 ) נק3(?  האם למודל שכולל את שלושת המנבאים יש יכולת הסבר משמעותית  .ג

  

  

  

  

Model 20.982 3 .000
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 41/44/41תאריך הבחינה:  
 מאייר, -דר' יואלה ברבישם המרצות: 

 דר' קרני שלף, דר' יעל פוזננסקי 
רגרסיה ושיטות ניתוח  מבחן ב:

 רב משתניות
 481-4-414מס' קורס:     

 'גמועד:    ב'סמ':   תש"עשנה: 
 שעתיים וחצימשך הבחינה: 

 מותרחומר עזר: 
 מבחן לא חסוי

 

. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. סעיפים עם שאלות ששבמבחן זה 

 ה מופיע בצידה.הניקוד עבור כל שאל

 אורך  בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים.

 שורות. 4ההסבר לא יעלה על 

 טופס המבחן.על גבי במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 

 !בהצלחה

 

 (הסבר את תשובתך לכל סעיף. נק' לכל סעיף 5: נקודות 45) .4

 

 יהיה: Zy-במידה ושני משתנים מתואמים לחלוטין, הניבוי הטוב ביותר ל .א

 Yהממוצע של   .4

 Xהממוצע של  .2

3. 4 

1. Zx 

 

 .Zy=Zx , על כןr=1. ידוע כי Zy=r*Zx נוסחת הניבוי בציוני תקן תהיה: 

 

 :ניהם יהיההיחס בי R2ואת  2η'  אם נחשב את אבסעיף  .ב

4.  2η< R2 

2. 2η > R2 

3. 2η= R2 

  2Rחסרים נתונים לחישוב  .1
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מוסברת ע"י ההשתנות  yמהשונות של  411% -המשמעות היא ש, 4-כאשר המתאם שווה ל

 .2η, שזאת המשמעות של xשל 

 

 .הצלחה בקורסעל סמך מוטיבציה  לניבויבציוני תקן חוקר בנה משוואת רגרסיה  .ג

 :. מכאן ש1וה כי מקדם הרגרסיה שו החוקר מצא

4. 4r= 

2. b=1 

3. r=0 

1. 1.5=r   

 

מקדם הרגרסיה שווה למתאם, ועל כן אם מקדם הרגרסיה  ,ציוני תקןמשוואת רגרסיה בב  

 .4-, גם המתאם שווה ל4-שווה ל

 

 

  ,שלהם בקורסמידת ההצלחה  ועבורם נבדקו: חניכים 31מדגם של לקחו  פקחי טיסהבקורס . 2

 כל המשתנים נמדדו בסולם רווח. -קת קשבחלוו חשיבה אנליטית ,ראייה מרחבית

 

הקשר שבין חלוקת קשב החוקר משער כי ככל שהראיה המרחבית טובה יותר כך  .4

 יותר.   חלשהצלחה בקורס ל

מעבר לראיה המרחבית על ההצלחה  תייחודיהחוקר משער כי לחלוקת קשב יש תרומה   .2

 בקורס. 

עבר לחלוקת קשב על ההצלחה מ תייחודיהחוקר משער כי לראייה מרחבית יש תרומה   .3

 בקורס.  

 

 'נק 8 הצג את משוואת הניבוי שעל החוקר לבנות כדי לבדוק את השערותיו )הסבר(  .א

 

2132211~ xxbxbxby  

x1ראיה מרחבית = 

x2לוקת קשב= ח 

y =.הצלחה בקורס 
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יכולת ניבוי מצב בו החוקר לא אושש את השערותיו אולם למשוואה כולה יש האם יתכן  .ב

 נק' 5 (הסבר)ובהקת? מ

, אולם לכל תורם מעט שלא מספיק למובהקותמהמנבאים כל אחד מצב שכזה ייתכן במידה ו

 לניבוי המשתנה המנובא. תרומה מובהקת המנבאים ביחד יש

 

על מבחן שבדק יכולת מילולית של כל מועמד, אולם היות והמתאם גם לחוקר יש נתונים  .ג

היה נמוך החוקר לא הכניס את המשתנה בין יכולת זו להצלחה בקורס הפשוט 

 (נק' 7) למשוואה.  מה דעתך על החלטה זו?

 .)+הסבר( משתנה מדכא המשתנה יכולת מילולית הינוהחוקר לא לקח בחשבון את האפשרות ש

 

 

חוקר התעניין בגורמים שמשפיעים על הנכונות של אנשים לתרום לאנשים במצוקה.  הוא שיער  .1

מנבאים את )סולם רווח( יה כלפי הקרבן תהאמפרגש זוהה/לא מזוהה( ושל הקורבן )מוי כי הזיה

סטודנטים. למחציתם נתן תיאור של ילד  411. לצורך בדיקת השערתו החוקר דגם גובה התרומה

רבן מזוהה( ולחצי האחר נתן את אותו ושזקוק לתרומה וכלל בתיאור את שם הילד וגילו )ק

ריכים להחליט כמה כסף הם מוכנים לתרום. בנוסף, הנבדקים היו צוהגיל. התיאור בלי השם 

החוקר בנה משוואת רגרסיה לניבוי  החוקר מדד את רגש האמפתיה של הנבדקים כלפי הקרבן.

הפלט הבא מתאר את תוצאות  .אמפתיהרגש ו התרומה על סמך המשתנים קרבן מזוהה )כן/לא(

 הניתוח:

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .267
a
 .071 .057 6.303 

a. Predictors: (Constant), אמפתיה, זיהוי 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 392.140 2 196.070 4.935 .009
a
 

Residual 5125.580 129 39.733   

Total 5517.720 131    

a. Predictors: (Constant), אמפתיה, זיהוי 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .267
a
 .071 .057 6.303 

b. Dependent Variable: תרומה 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.921 2.187  2.250 .026 

 007. 2.757 235. 1.103 3.042 זיהוי

 194. 1.305 111. 376. 490. אמפתיה

 

Dependent Variable: תרומה 

 

 ?לזיהוי של הקרבןיש תרומה משמעותית לניבוי מעבר  לאמפתיה שחש הנבדקהאם   .א

 נק( 5) הסבר

 של המשתנה אמפתיה איננו מובהק. b-ניתן לראות כי הלא. 

 

 נק( 3) הסבר לאיזה מבין המשתנים יש את התרומה הגדולה ביותר לניבוי? .ב

 משתנה זיהוי התרומה הגדולה ביותר לניבוי, הוא המשתנה המנבא היחיד שמובהק.ל

 

 נק( 5)הסבר מסבירים?  לא המשתנים במודלבתרומה השונות מ % איזה .ג

12.1% 

071.02 R  ,929.0071.011 2  R  ,9.92100*929.0 . 

 

טרנספורמציה למשתנה האמפתיה כך החליט החוקר לערוך  ,לאור התוצאות שקיבל .ד

כיצד תשתנה נוסחת הניבוי  רמות בלבד: אמפתיה נמוכה/בינונית/גבוהה. 3שיכלול 

 נק( 7) הצג את הנוסחה החדשהשהחוקר צריך לבדוק? 

 :x1, x2שני משתני דמה:  , כך שייוצג על ידיאת המשתנה אמפתיה מחדשיש לקודד 
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X2 X1  

 אמפתיה גבוהה 1 0

 ה בינוניתאמפתי 0 1

 אמפתיה נמוכה 0 0

 

 

x3= .זיהוי 

332211~ xbxbxby  

 

להסבר השונות בתרומה , התרומה של המשתנה אמפתיה 1ף יהאם בעקבות השינוי בסע .ה

 נק( 5) נמק לקורבן עשויה לגדול?

ועכשיו  ,אריילא לינהוא קשר בן הקשר בין אמפתיה לתרומה לקור במקורייתכן. במידה ו

ם את משתנה האמפתיה כמשתנה דמה מבלי להניח לינאריות, התרומה אנו מכניסי

 להסבר השונות יכולה לעלות.

 

 

  :ידוע כי y -ו  x1 ,x2 ,x3עבור   .5

2

3

2

)1.2(

2

1

2

123 yyyy rrrR  

 נקy  (41   .) -ו  x1, x2 ,x3את היחסים בין  VENצייר במעגלי          

 

 .x2 -ל x1אך יש חפיפה בין  ,בין שאר המנבאיםל x3אין חפיפה בין  הםב יםמעגל

 

 

 . D-ו A ,B ,Cכפונקציה של המנבאים  Yחוקר רצה לנבא את הציון של  .6

 הפלטים הבאים התקבלו בניתוח רגרסיה: 
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Model Summary

.438a .192 .157 9.86954 .192 5.411 4 91 .001

.438b .192 .165 9.81772 .000 .036 1 91 .849

.436c .190 .173 9.77452 -.002 .183 1 92 .670

Model

1

2

3

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), D, C, A, Ba. 

Predictors: (Constant), C, A, Bb. 

Predictors: (Constant), A, Bc. 

 
 

ANOVAd

2108.133 4 527.033 5.411 .001a

8864.106 91 97.408

10972.240 95

2104.581 3 701.527 7.278 .000b

8867.659 92 96.388

10972.240 95

2086.911 2 1043.456 10.922 .000c

8885.328 93 95.541

10972.240 95

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model

1

2

3

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), D, C, A, Ba. 

Predictors: (Constant), C, A, Bb. 

Predictors: (Constant), A, Bc. 

Dependent Variable: Yd. 

Coefficientsa

78.001 9.800 7.959 .000

2.407 1.336 .199 1.802 .075

.337 .126 .297 2.672 .009

-.069 .162 -.040 -.426 .671

-.001 .007 -.018 -.191 .849

77.564 9.479 8.183 .000

2.380 1.321 .197 1.802 .075

.340 .124 .300 2.745 .007

-.069 .161 -.040 -.428 .670

73.693 2.834 26.008 .000

2.327 1.309 .193 1.777 .079

.346 .123 .306 2.821 .006

(Constant)

A

B

C

D

(Constant)

A

B

C

(Constant)

A

B

Model

1

2

3

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Excluded Variablesc

-.018a -.191 .849 -.020 .976

-.018b -.191 .849 -.020 .976

-.040b -.428 .670 -.045 .986

D

D

C

Model

2

3

Beta In t Sig.

Partial

Correlation Tolerance

Collinearity

Statistics

Predictors in the Model: (Constant), C, A, Ba. 

Predictors in the Model: (Constant), A, Bb. 

Dependent Variable: Yc. 

 
 

 נק'( 5פי פלט זה? הסבר )-באיזה מבין השיטות של בחירת מנבאים נעשה שימוש על .א

תחילה  ראות לפי הטבלאות כיניתן ל -Backwardהשיטה בה נעשה שימוש היא שיטת 

  להוציא משתנה מהמודל.האם כדאי כל המשתנים היו בתוך המודל, ובכל שלב נבחן 

 

 המודללאחר שהוצא מירדה בצורה משמעותית  השונות המוסברתעל פי הפלט האם  .ב

 ?נק'C(5 )המנבא 

ניתן  -מהמודל Cלאחר הוצאת המשתנה  בצורה משמעותית הלא ירדהשונות המוסברת 

 .(p=0.670איננו מובהק )C (1.112- )לאחר הוצאת   F-אות בפלט שהשינוי בלר

 

מובהק? הצג את ערך המבחן הסטטיסטי  A ,Bהאם המודל הסופי, שכולל את המנבאים  .ג

  נק'( 5וערך המובהקות )

 , מובהק.B -ו Aהמודל הסופי שכולל את המנבאים  

 p=0.000 וא:. ערך המובהקות הF=10.922ערך המבחן הסטטיסטי הוא: 

 

 

)טיפול  PEחוקר רצה לבחון את המאפיינים שעשויים לנבא אם אדם שהיה בטיפול מסוג  .7

טראומה( יראה שיפור בסימפטומים -קצר מועד שנועד לעזור לאנשים הסובלים מפוסט

(. 1 - (, או שלא יראה שיפור )כשלון הטיפול4 - לאחר הטיפול )הצלחת הטיפול

: מספר סימפטומים מהם סבל המטופל לפני תחילת הםהמשתנים המנבאים שהוא בדק 

אין  -1נקבה(, וקיומה או העדרה של הפרעת אישיות )-4זכר /-1(, מין )4-8הטיפול )

 יש הפרעת אישיות(.   – 4הפרעת אישיות / 

 

  להלן תוצאות ניתוח הרגרסיה :.
 

67

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



Omnibus Tests of Model Coefficients

13.760 3 .003Model

Chi-square df Sig.

 
 

Variables in the Equation

.193 .172 1.263 1 .261

-.749 .604 1.537 1 .215 .473

-2.065 .653 10.003 1 .002 .127

.395 .870 .206 1 .650 1.484

סימפטומים

מין

הפרעת אישיות

Constant

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

a. 

 
 

  נק'( 5כתוב את משוואת הניבוי  ) .א

Logodds(tipul) = 0.395 +0.193(symptom) -0.749(sex) -2.065(PD) 

 

להצלחת הטיפול כפונקציה של קיומה של  LOGODDS-וב ODDS-מהו השינוי ב הסבר .ב

 נקודות( 6הפרעת אישיות? )

  .של ההצלחה בטיפול logodds -ב 2.165של  לירידהקיומה של הפרעת אישיות מובילה 

להצלחה בטיפול פי  (ODDSהסיכויים ) להכפלתקיומה של הפרעת אישיות מובילה 

1.427. 

 

 נק'( 1להצלחת הטיפול כפונקציה של מס' הסימפטומים ) ODDS -את השינוי ב חשב .ג

21.1193.0  eeb 
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    1.2016.91:  תאריך הבחינה
  , מאייר-יואלה ברבי' דר: ותשם המרצ

   נועם וינבך, קרני שלף' דר
רגרסיה ושיטות ניתוח רב   :מבחן ב
  משתניות

  189-1-101:     קורס' מס
  'א:    מועד'ב: '  סמא"עתש: שנה

  שעתיים וחצי: משך הבחינה
  מותר :חומר עזר

  חסוילא מבחן 
  

  

. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. עיפים עם ס שאלות 5במבחן זה 

  .הניקוד עבור כל שאלה מופיע בצידה

 .יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  . שורות6ההסבר לא יעלה על  אורך

  .על גבי טופס המבחןבמחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
  !בהצלחה
 

 )' נק15( תשובה ללא נימוק לא תתקבל. יש לנמק כל תשובה. לא נכון/אלות נכוןש .1

 וניםהוא מצא כי ממוצעי הנטייה ליטול סיכ.  לנטייה ליטול סיכוניםגובהחוקר בדק את הקשר שבין   .א

החוקר הסיק כי מתקיים קשר לינארי מושלם בין שני .  נופלים על קו הניבויאנשים בגבהים שוניםעבור 

  .(r=1)ם המשתני

 המשמעות היא שהנחת הלינאריות אודות  מאחר והממוצעים המותנים נופלים על קו ישר-לא נכון

שמתבטא , בה הקשר הלינאריגו.  הו תנאי הכרחי אך לא מספיקז.  הקשר בין המשתנים מתקיימת

 קשר . לליפיזור הכהנקודות על קו הניבוי והפיזור הינו פונקציה של היחס בין ,  רסוןבגודל מתאם פ

 .ליניארי מושלם היה מתקבל אם כל התצפיות היו נופלות על קו ישר וזה לא מה שמתואר

 

הוא מצא במטריצת המתאמים כי .  משתנים מנבאים ומשתנה מנובא4חוקר בחן נתונים לגבי   .ב

 עם כלשהו מתאם מהם אחד לכל וכי השני עם אחד במתאם כלל נמצאים אינם המנבאים המשתנים

 גבוהה הכי המוסברת לשונות שיביאו המנבאים מינימום יהיה מה לבחון רצה הוא .ובאהמנ המשתנה

 מצא, )forward selection (לפנים בחירה עשה כאשר -מנבאים לבחירת שיטות שתי עם לעבוד ובחר

גילה , )backward selection (כאשר עשה בחירה לאחורו, X1 היה למודל שנכנס הראשון המשתנה כי

 .החוקר הסיק כי הדבר ייתכן. X1הראשון שיצא מהמודל היה גם כן כי המשתנה 

המשתנה עם המתאם הפשוט הכי גבוה , אם אין מתאם בין המנבאים. הדבר איננו ייתכן -לא נכון

יהיה גם בעל התרומה הייחודית הכי גבוהה ועל כן לא ייצא ראשון , )שייכנס ראשון בבחירה לפנים(

  .בשיטה של בחירה לאחור
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יהיה את ערך הבטה הכי  גבוה הכי Tolerance -ה ערך בעל מנבאל, מרובה ברגרסיה ניבוי וואתבמש  .ג

 ).בערך מוחלט(גבוה 

דהיינו ,  הכי גבוהTolerance - ההיגד איננו בהכרח נכון שכן ייתכן כי המנבא בעל ערך ה-לא נכון

כך שהבטה , נובאלא יהיה במתאם גבוה עם המ, המנבא שהכי פחות מתואם עם המנבאים האחרים

  .שלו תהיה נמוכה

  

 :נתונה מטריצת המתאמים הבאה .2

X3 X2 X1 Y  

0.5 0  0.6  1  Y 

0  0.4 1 0.6 X1 

0 1 0.4 0 X2 

1 0 0 0.5 X3 

 

 ) נק5(. שרטט דיאגרמת וון מתאימה  .א

 

  
 

 )' נקry(1.2) ?)5 לry1.2מה ניתן לומר על היחס בין   .ב

  Y ,=ry1.2 ry(1.2) לבין x2מאחר ואין מתאם בין 

R2y12=r אפשר להסיק ש r2y2=0חוקר טען כי כיוון ש   .ג
2
y1 .נק5(. הסבר? האם הוא צודק '( 

 השונות המוסברת גבוהה יותר x2במודל שכולל גם את , y איננו במתאם עם x2 -למרות ש. הוא טועה

 x1 מדכא שונות שאיננה רלוונטית ב- מהווה משתנה מדכאx2מאחר ו) x1ביחס למודל שכולל רק את (

  .yלניבוי 

 תשובה הצג? איזה מהמודלים עדיף. X3 ו X2  לפי Y ומודל לניבויx3 וx1 לפי  Yחוקר בנה מודל לניבוי  .ד

 )' נק5(. מספרית

  :x3 וx1 לפי Yאת השונות המוסברת במודל לניבוי נחשב 

5.0
01

)0*6.0(5.0

1 2
13

1313
)1.3( =

−

−
=

−

−
==

r

rrr
r yy

y
             61.05.06.0 22

)1.3(
2

1
2
13

2 =+=+= yy ryrR

  :x3 וx2 לפי Yל לניבוי נחשב את השונות המוסברת במוד
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5.0
01

)0*0(5.0

1 2
23

2323
)2.3( =

−

−
=

−

−
==

r

rrr
r yy

y

            25.05.00 22
)2.3(

2
2

2
23

2 =+=+= yy ryrR

  . הינו עדיףx3 וx1פ " עyהמודל לניבוי 

  

 )ציהאקספלור(טייה לבחון אסטרטגיות חדשות והנ תפיסת סיכון ,חוקר בדק את הקשר שבין מגדר .3

ה כפונקציה של מגדר ותפיסת ציורלהרגרסיה לניבוי מידת האקספלהלן ניתוח . בקבלת החלטות

  .סיכון

  

  :)1=נשים , 0=גברים: קידוד המשתנה מגדר ( הבאהנתונה טבלת הממוצעים

שימו לב כי בטבלה מופיעים גם הממוצעים של הנטייה לאקספלורציה כפונקציה של מגדר מעבר 

  .  למגדרוגם הנטייה לאקספלורציה כפונקציה של תפיסת הסיכון מעבר , לתפיסות הסיכון השונות

תפיסת 
  סיכון

 - אקספלורציה
 מגדר N  ממוצע

8 2.87  1  0 
6 5.33 2 0 
3 9.00 3 0 
3 8.66  4 0 
2 2.50  1 1  
4 5.50 2 1 
7 5.43  3 1 
7 5.86 4  1  

20 5.40  0  
20 5.30  1 
10 2.80 1   
10 5.40 2   
10 6.50 3   
10 6.70  4   

  

התוצאות  להלן . ורציה כפונקציה של מגדרבשלב הראשון החוקר ניבא את הנטייה לאקספל

  :שהתקבלו

  

  

Regression Summary for Dependent Variable אקספלורציה  
R= .02028185 R²= .00041135 F(X,X)=.01564  

 β  Std.Err. - of β  b Std.Err. - of b t(38) p-value 

Intercept   5.400000 0.565453 9.549869 0.000000 
 XXXX 0.162188 XXXX 0.799671 XXXX 0.901142 מגדר

 )' נקF,β ,b ,t  ()15ח מכנה "ד, Fח מונה "ד (השלם את הנתונים החסרים בטבלה  .א

  K=1=ח מונה"ד

  N‐K‐1=38=ח מכנה"ד

02.0−== rβ     1.04.53.5 −=−=b     12.079.0/1.0/ −== sebbt  = −
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להלן תוצאות .  למשתנה מגדרבנוסף תפיסת הסיכוןהחוקר החליט להכניס למשוואת הניבוי גם את 

  . תפיסת סיכוןהרגרסיה עבור מידת האקספלורציה כפונקציה של מגדר ו

Regression Summary for Dependent Variable אקפלורציה  
R= .64337045 R²= .41392554 F(2,37)=13.066  

 β  Std.Err. - of β b Std.Err. - of b t(37) p-value 

Intercept   2.22470 0.760755 2.92433 0.005863 
1.49403- 0.137484 0.303018- מגדר 0.677869 -2.20401 0.033824 

1.54893 0.137484 0.702463 תפיסת סיכון 0.303152 5.10940 0.000010 
 מעבר לאחוז ,י תפיסת סיכון"איזה אחוז מהשונות בנטייה לאקספלורציה מוסבר ע  .ב

 )' נק5 (.הסבר? י המשתנה מגדר"השונות המוסבר ע

  :י מגדר בלבד"יש להחסיר מהשונות המוסברת במודל החדש את השונות המוסברת ע

41351.000041.041392.02
1

2
12 =−=− yy RR  

הוא טוען  : שר בין מגדר לאקפלורציה תלוי בתפיסת הסיכוןהקכי משער חוקר אחר   .ג

ואילו ברמות , שברמות הגבוהות של סיכון גברים נוטים יותר לאקפלורציה מנשים

 . .אין קשר בין מגדר לאקספלורציה, הנמוכות של תפיסת סיכון

 )' נק5(? וכיצד ניתן לבדוק אותה,  על איזו השערה משער החוקר .1

על מנת לבדוק את השערתו עליו להכניס . ראקציההחוקר משער על אינט

  .x1x2,  מכפלה של המשתנים המנבאים–למשוואה גורם אינטראקציה 

 )' נק5.(הסבר ? האם לאור הנתונים בטבלת הממוצעים יש בסיס לטענתו .2

משתנה , על פי הנתונים בטבלה ניתן לראות כי השיפוע של משתנה המגדר

) 1,2(ברמות הנמוכות של תפיסת סיכון  -ברמות השונות של תפיסת הסיכון

כך . של תפיסת סיכון השיפוע גדול) 3,4(בעוד ברמות הגבוהות , השיפוע קטן

עליו לבדוק אם אכן ברמות נמוכות , יחד עם זאת. שנראה שיש בסיס לטענתו

ברמות אם ו, השיפוע של משתנה המגדר איננו מובהק, של תפיסת סיכון

 .פוע של משתנה המגדר מובהקהגבוהות של תפיסת סיכון השי

האם המשתנה תפיסת סיכון יכול להוות משתנה מתווך , לאור התוצאות שהתקבלו  .ד

 ) ' נק5(? לקשר שבין מגדר לנטייה לאקפלורציה

על מנת להראות מודל של תיווך בשלב הראשון יש לבחון כי המתאם הפשוט בין המשתנה הבלתי 

ניתן לראות כי המתאם המדובר . הינו מובהק) ורציהנטייה לאקפל(והמשתנה התלוי ) מגדר(תלוי 

על כן המשתנה תפיסת ). במודל הראשון רק המגדר במשוואה והמתאם איננו מובהק(איננו מובהק 

  .סיכון לא יכול להוות משתנה מתווך לקשר שבין מגדר לנטייה לאקפלורציה
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ת הפיזור הבאות מציגות את דיאגרמו. ין מוטיבציה לשכר בשני ארגוניםחוקר בדק את הקשר שב
.   קווי הרגרסיה לניבוי השכר כפונקציה של המוטיבציה בכל ארגון  

4 .
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  )' נק5( 'ארגון אהצג את משוואות הניבוי עבור   .א

xy 000,1000,3~ += 

לפי שער  (ל ולשם כך שינה את המטבע משקלים לדולרים"חליט להציג את הגרף בכנס בחוהחוקר ה  .ב

? לאחר השינוי' מה יהיה ערך המקדם במשוואת הניבוי שחישבת בסעיף א. )ח" ש3.5=  דולר1של 

 .)' נק5(

יש , y של כדי למצוא את סטיית התקן המעודכנת. 3.5- בחלוקה של yעשינו טרנספורמציה לערכי 

 b ,b- של הבמונה והיא נמצאת 3.5-  חולקה בyמאחר וסטיית התקן של . 3.5-  את הקודמת בלחלק

 .285.71 - ויהיה שווה ל3.5-ביחולק 

והמשתנים נמדדו באותן יחידות ' בטוען שהיות והשיפוע של קו הרגרסיה גדול יותר בארגון ' חוקר א  .ג

 ?האם צודק החוקר בטענתו. יותרגבוה בוודאות ' בהמתאם בין מוטיבציה לשכר בארגון  ,מדידה

 )' נק5 ()הסבר ללא חישוב(

במקרה זה השיפוע . השיפוע הוא בציוני גלם ולא ניתן להסיק מהשיפוע על עוצמת הקשר, לא צודק

נמדד באותן יחידות מדידה אך גודל השיפוע נקבע גם לפי סטיות התקן של המשתנה התלוי והבלתי 

 . תלוי ויתכן שהן שונות בין המדגמים
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לבדוק את  הייתה מטרת המחקר.  תלמידים בבתי ספר תיכוניים200חינוכי על  מחקר חוקרת ביצעה .5

לצורך ). לא סיים בהצטיינות=0, סיים בהצטיינות=Honcomp) 1 -הסיכוי לסיום תיכון בהצטיינות 

 משתנה - read(יכולת הקריאה של התלמיד : המחקר אספה החוקרת נתונים על מספר מנבאים

תו סיים התלמיד יוהציון הכללי א) ווח משתנה ר-  science(ציונו של התלמיד במקצוע המדעים , )ווחר

, נמוך:  רמות3בעל  משתנה קטגוריאלי – Sum of Educational Score ,SES(את חטיבת הביניים 

 .)בינוני וגבוה

  

להלן תוצאות .  יתעל מנת לנבא את הסיכוי לסיום התיכון בהצטיינות החוקרת ביצעה רגרסיה לוגיסט

  :הניתוח

כאשר הערך , )גבוה=ses2, בינוני= ses1 (י שני משתנה דמה"  מיוצג ברגרסיה ע-  SESהמשתנה 

  .נמוך היווה את קבוצת הבסיס

 

 

 92ציונו במדעים , 71של משוואת הרגרסיה לתלמיד שציונו בקריאה היה  log odds (Y)-חשבו את ה  .א

שתנה המתאר את ציונו הכללי איתו סיים התלמיד את חטיבת במ" בינוני"והוא דורג בקטגוריה 

 )' נק5( . הצג את החישוב– הביניים

527.3058.0072.6958.6561.90*013.11*058.092*066.071*098.0561.9
2*013.11*058.0066.0098.0561.9)(log

=+++−=−+++−
=+ −++−= sessessciencereadyodds

068.1066.0 == eeb

 

 לסיום תיכון בהצטיינות כפונקציה של שינוי ביחידה אחת בציון במדעים) odds(מהו השינוי בסיכויים   .ב

 )' נק5 (.בלתהסבר במילים את משמעות התוצאה שקי? כאשר יתר המשתנים קבועים

עליה ביחידה  (log odds על X אשר נתון בפנינו מראה את ההשפעה של שינוי ביחידה אחת ב b -ה

על מנת לדעת מהו השינוי ). log odds - ב0.066מובילה לעלייה של " ציון במדעים"אחת במשתנה 

 בחזקת eלה את נע, "ציון במדעים"כפונקציה של שינוי ביחידה אחת ב) log odds -ולא ב (odds -ב

b-   .שינוי ביחידה אחת במשתנה , על כן. ניתן להוציא זאת גם מהפלט עצמו
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כך שזה יוביל לעלייה בסיכויים לסיים . 1.068 -ב) odds(מובילה להכפלת הסיכויים , "ציון במדעים"

  .בהצטיינות

  

 )' נק5 (?עותיתהאם למודל שכולל את שלושת המנבאים יש יכולת הסבר משמ  .ג

588.652 .מובהק כי פלטניתן לראות ב, כן
)4( =χ
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  10.7.11:  תאריך הבחינה

  , מאייר-יואלה ברבי' דר: ותשם המרצ
   נועם וינבך, קרני שלף' דר

רגרסיה ושיטות ניתוח רב   :מבחן ב
  משתניות

  189-1-101:     קורס' מס
  'ב:    מועד'ב: '  סמא"עתש: שנה

  שעתיים וחצי: משך הבחינה
  מותר :חומר עזר

  חסוילא מבחן 
  

  

הניקוד עבור .  לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרשעליכם.  שאלות 5במבחן זה 

  .כל שאלה מופיע בצידה

 .יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  . שורות6ההסבר לא יעלה על  אורך

  .על גבי טופס המבחןבמחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
  !בהצלחה
 

 )' נק15( תשובה ללא נימוק לא תתקבל. יש לנמק כל תשובה.  נכוןלא/שאלות נכון .1

 מכאן ששיפוע קו ,0.975  שווה Xי משתנה " ע Yהשונות המוסברת בניבוי משתנה אחוז נמצא כי   .א

 .0.987חייב להיות בציוני גלם הרגרסיה 

  הוא השורש של פרופורציית השונות המוסברת והוא שווה למתאם הפשוט0.987 –לא נכון 

r=0.987 . שיפוע קו הרגרסיה)b (ברגרסיה פשוטה שווה למתאם כפול חלוקת סטיות התקן ,

בציוני תקן המתאם אכן . המתאם לא יהיה שווה לשיפוע, ומכאן שכל עוד סטיות התקן אינן שוות

 .שווה לשיפוע קו הרגרסיה

 .Y -אחת בכפונקציה של שינוי ביחידה  X -  מבטא את השינוי ב aברגרסיה פשוטה הקבוע   .ב

 מבטא את השינוי Y .b- מבטא את נקודת החיתוך של קו הרגרסיה עם ציר הa הקבוע –לא נכון 

 .X- תזוזה של יחידה אחת בציר העבור, Y-ב

 כך לצורך. )Y (בעבודה הצלחה ניבויב )X (ו של מרכז הערכהיעילות את בחן בו מחקר ערך חוקר  .ג

קיבלו ציון גבוה מהסף , כלומר( הערכהה מרכז את  בהצלחהשעברו עובדים של מדגם אסף

 דירוג לפי (בעבודה שלהם ההצלחה לבין הערכה במרכז שקיבלו הציון בין מתאם ובדק) שנקבע

הסתבר לחוקר כי קיימים גם עובדים שקיבלו  ,בהמשך. 0.4 של מתאם נמצא). הישיר המנהל

יט החוקר להוסיף אותם במידה ויחל .לעבודה התקבלו זאת ובכל ,במרכז הערכה ציון נמוך מהסף

  .יקטן המתאם כי סבירלמדגם שלו 

 למעשה החוקר ביצע קיצוץ תחום כאשר מראש לקח רק את האנשים שקיבלו ציון גבוה –לא נכון 

מהסף במרכז ההערכה וחישב את המתאם עם הצלחתם בעבודה כפי שדורגה לפי המנהל 

וקח את כל הטווח של המשתנה במצב זה קיבל מתאם קטן בהשוואה למצב שבו היה ל. הישיר
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ותחת ההנחה , כאשר יוסיף את האנשים שקיבלו ציון נמוך מהסף". ציון במרכז ההערכה"

 .המתאם יגדל, שהנחות הרגרסיה מתקיימות

 

  

 :נתונה מטריצת המתאמים הבאה .2

X3 X2 X1 Y  

    1  Y 

   1 0.5 X1 

 1 0.3 0.6  X2 

1 ? ? 0.5 X3 

  

3      :  נתון כי
2

)1.2(
2

1
2

123.
2 yyyy rrrR ++=         

   )' נק5(. שרטט דיאגרמת וון מתאימה  .א

חייב להיות במודל והחוקר  x1 בהנחה כי :באמצעות שני מנבאים  Yחוקר בנה מודל לניבוי  .ב

 איזה משתנה מבין השניים היית מציע לחוקר להכניס ,x3 לבין x2 צריך לבחור בין 

 )'נק 8(.  תשובה מספריתהצג?  למשוואה

 אין X3לפי הנתונים ל . X1יש לבדוק איזה משתנה יוסיף יותר לשונות המוסברת מעבר ל 

כעת יש לחשב את מתאם ). 25%( לשונות המוסברת 0.52 ולכן הוא יוסיף X1חפיפה עם 

 .X1  יוסיף מעבר לX2 כדי לדעת כמה שונות מוסברת X1 בניקוי X2החלק בריבוע של 

  

  

  

  

 

 

47.0
3.01

3.0*5.06.0
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2)1.2(
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)1.2(

=
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=
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=
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 X3כלומר פחות ממה ש , X1מעבר ל ) 22%(ונות המוסברת לש 0.472 יוסיף X2המשתנה

 .X3יוסיף ולכן נבחר להכניס למשוואה את 

 סדר מה היה ) Forward (אילו החליט החוקר לבחור משתנים בשיטת הבחירה קדימה  .ג

 ).' נק5( מובהקותשל כל הצעדים היו בהנחה כי התוצאות  ,ההכנסה הצפוי של המשתנים

.  מבין שאר המשתניםyיוון שלו המתאם הפשוט הגדול ביותר עם  כX2ראשית יכנס למודל 

. ל ביותרהגדו)  שנמצא כבר במודלX2בניקוי  (Yכעת יכנס המשתנה בעל מתאם החלק עם 

 חפיפה עם X3כיוון שאין ל (0.5 שווה ל X2 בניקוי Y עם X3אנו יודעים שמתאם החלק של 

X2 .( אנו גם יודעים שהמתאם הפשוט שלX1 עם Y ושיש לו חפיפה עם 0.5ווה ל  ש X2 

 0.33 (0.5 יהיה בוודאות קטן מ X2 בניקוי Y ולכן מתאם החלק שלו עם Yבחלק שמנבא את 

  .x1 ולאחריו ייכנס x3 כך שהבא שייכנס יהיה ).אם מחשבים בכל זאת

 )'נק x1,x2,x3) 2בעזרת המשתנים   Yהשונות המוסברת שלאחוז חשב את   .ד
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  :הסעיפים הקודמים ולפי משוואת הניבוי שניתנהניתן לחשב לפי הנתונים מ

3
2

)1.2(
2

1
2

123.
2 yyyy rrrR ++=

72.025.022.025.02
123. =++=yR

  

 72% 

  

מבקרי הערכת פי - נמדד על– Y (ספורט מועדון של ההצלחה מידת ויבילנמשוואה בנה  חוקר .3

 ותק, )בדולרים , x1 (המועדון תקציב: הבאים המשתנים באמצעות, )100 עד 0-מ ספורט בסולם

 להכיל שיכול המקומות ומספרx3) ( המועדון של בעיר התושבים מספר, )בשנים ,x2 (המועדון

  .x4) (המועדון של האולם

 כך, יותר גדול המועדון של שהתקציב ככל, ותק אותו בעלי מועדונים בקרב כי משער החוקר  .א

 יהרגרס משוואת חישב החוקר, זו טענה בדיקת לצורך. עולה המועדון של ההצלחה מידת

 הוא". המועדון תקציב "המשתנה של המקדם את ובחן, )x1‐x4 (המנבאים כל את הכוללת

 הייתה השערתו כי מכך והסיק, מובהק חיובי מקדם יש" המועדון תקציב "למשתנה כי מצא

 )'נק 5 ( הסבר?הבדיקה שעשה החוקר מתאימה לבדיקת השערתו האם. נכונה

 היה עליו לבחון את המקדם של -ערתו לבדיקת השאימההבדיקה שעשה החוקר לא מת
שכן בהשערתו , "ותק המועדון"במשוואה הכוללת בנוסף רק את המשתנה " תקציב המועדון"

  ".ותק המועדון"המשתנה היחיד שנלקח בחשבון ויש צורך להחזיקו קבוע הינו 

 הקשר בין תקציב בוחנת את , ה במודל שכולל את כל המנבאיםבחינת מקדם הרגרסי
אותו מספר תושבים בעיר ואותו ,  למידת הצלחתו בקרב מועדונים בעלי אותו ותקהמועדון

  . ולא זו הייתה השאלה שרצה לבחון-מספר מקומות באולם

 ,לניבוי הצלחת המועדון על סמך כל המנבאים שהוזכרושבנה החוקר במשוואת הרגרסיה   .ב

, בעיר תושבים של מספר ואותו ,תקציב אותו, ותק אותו בעלי מועדונים בקרב כיהוא מצא 

 במידת יחידות 0.8 -ב עלייה ישנה, המועדון של באולם נוספים מקומות 50 כל בורע

 מספר "המשתנה של גלם בציוני הרגרסיה מקדם ערךחשב את  .למועדון המנובאת ההצלחה

 )' נק5( במשוואה שהחוקר בנה "באולם המקומות

  0.016=0.8/50: הינוהמקדם 

 המקומות מספר"המקדם של המשתנה מה היה ניתן לדעת ' עיף בהאם מתוך הנתונים בס  .ג

 ) ' נק5(הסבר ?  במשוואת רגרסיה פשוטה לניבוי ההצלחה של מועדון הספורט"באולם

 שכן ,לא ניתן לדעת מה הוא מקדם הרגרסיה הפשוטה בציוני גלם' מתוך הנתונים בסעיף ב
החזקה כקבוע של תוך " ולםמספר מקומות בא"הם מתייחסים לחישוב המקדם של המשתנה 

קבוע משתנים כ שיפוע הרגרסיה הפשוטה מחושב מבלי להחזיק . במודלמנבאיםשאר ה
  .אחרים

  תרומהביחד" באולם המקומות מספר"-ו" בעיר התושבים מספר "למשתנים כימשער  החוקר  .ד

 ולוותק לתקציב מעבר, ספורט מועדון של ההצלחה במידת השונות להסבר מובהקת

בהנחה  ,לבדיקת ההשערה כולל דרגות חופשציין את המבחן הסטטיסטי המתאים  .המועדון

 )'נק n=100.) 5כי 
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 לבחון את התוספת לשונות המוסברת כאשר -עליו להשתמש במבחן מובהקות התוספת

המודל . x2- וx1 המודל הישן יכלול את .x1 וx2 למודל שכבר כולל את x4- וx3 מכניסים את

  .באיםחדש יכלול את כל המנ

( ) ( ) )12/(][1
)12/(])[][(12,12 2

22

−−−
−−

=−−−
kNnewR

kkoldRnewRkNkkF
  k2-k1 =4-2=2 -דרגות חופש מונה

  N-k2-1 =100-4-1=95 -דרגות חופש מכנה

 קרוב Y)(לבין הצלחת המועדון ) x3(היות ונמצא כי המתאם שבין מספר התושבים בעיר   

להפתעתו גילה כי המקדם של . מהמודל x3החוקר החליט להוציא את המשתנה , לאפס

בהק במודל המקורי הפך ללא מובהק לאחר שהיה מו) x4(המשתנה מספר מקומות באולם 

 )' נק5( . הסבר?האם הדבר ייתכן. וצאת המשתנה מספר התושבים בעירה

.ה

 המתאם - משתנה מדכאהינו) x3(המשתנה מספר התושבים בעיר   במידה ו-הדבר ייתכן

 הופך y לבין x4אך כאשר הוא נכנס למשוואה הקשר בין ,  איננו מובהקyהפשוט שלו עם 

  .למובהק

 מספר כוסות - x1(לפי שתיית יין )  סולם רווחY‐(חוקר התעניין בניבוי הסיכוי ללקות בהתקף לב  .4
. )1=ןמתאמ, 0= כללמתאמןלא   : משתנה קטגוריאלי- x2( ואימון גופני )ששותה אדם בשבוע

. y=3+2x1: ההבאמשוואת הניבוי את  בדקים שלא מתאמנים כללנ מצא עבור ,במחקר שערך
 .y=2‐2x1 :משוואת הניבוי הבאהאת קים שמתאמנים מצא ואילו עבור נבד

 .תוצאות שמח וטען כי הדבר מהווה תמיכה להשערתוהראה החוקר את כאשר 

 )  ' נק7 (.הצג בגרפים את משוואות הניבוי שמצא החוקר  .א
 )' נק5 (.הסבר? החוקר שערעל איזה אפקט   .ב

 משתנה 1Xי " ע Yר ניבוי החוקר מצא כי השיפוע עבו -החוקר שיער על אפקט אינטראקציה
 .X2ברמות השונות של 

 :בניסיון לנבא את הסיכוי ללקות בהתקף לב החוקר מצא את משוואת הניבוי הבאה  .ג
Y=2x1‐x2+3.   

אם  ? 'ב- ו'האם משוואת הניבוי שמצא מתאימה לתיאור הנתונים לאור תשובותיך לסעיפים א
  . )'נק 8(אים לנתונים תקן את משוואת הניבוי כך שתת,  אם לא. מדועכן הסבר

עליו לבנות משוואת הרגרסיה הכוללת גם את גורם . משוואת הניבוי שמצא איננה מתאימה
  :האינטראקציה

הופך להיות  ( יחידות4-בהשיפוע יורד , x2=1 - ל‐ x2=0במעבר מ. 2 השיפוע הוא x2=0כאשר 
  : על כן.)-2
24 2 +−= = xslopeb  

הופך (ביחידה אחת  יורד x2=1 ,a - ל‐ x2=0במעבר מ. 3-ל שווה x2=0, aכאשר , כמו כן
   :על כן). 2להיות 

  
  :משוואת הניבוי המתוקנת תהיה

23ntercept xiYa −==

324
)13()24(~

2121

2121

+−+−
=−++−=+=

xxxx
xxxbxay  

  
  

79

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 5 (?החוקר של להשערתו סתירה מהווה הדבר האם. מובהק איננו x1 של המקדם כי נמצא   .ד
 )'נק

 אפקט  אין תלות בין קיומו או אי קיומו של-הדבר לא מהווה סתירה להשערתו של החוקר
 .עיקרי מובהק לבין קיומה של אינטראקציה מובהקת

 :םהגורמי של ההשפעה בדיקת הייתה שמטרתו,  משתתפים84רפואי על  מחקר חוקרת ביצעה .5
, 1=נשים: משתנה קטגוריאלי(מין , )0=פלסבו, 1=תרופה: משתנה קטגוריאלי( טיפול  סוג

 .)0= שיפוראין, 1= שיפוריש (פרקים בדלקת השיפור על ,)ווחמשתנה ר(וגיל ) 0=גברים
  :להלן פלט חלקי מתוצאות הניתוח של החוקרת על הנתונים שאספה

 

  

 )'נק 3 (.כתוב את משוואת הרגרסיה לנתונים המוצגים בפלט  .א
agesextreatyodds 049.0488.176.1503.4)(log = − + + +

 חשב את .  שקיבל טיפול באמצעות התרופה30למשרדה של החוקרת הגיע גבר בן   .ב
 )' נק5(?  במיליםיית מנבא לו ומה המשמעות של כךלשיפור שה) odds(הסיכויים 

log 273.130*049.00*488.11*76.1503.4)( −=+ + +−=yodds

279.0273.1)(log == −ee yodds

  

 שקיבל את התרופה יש לעבור 30 המנובא לגבר בן  log odds (y)-לאחר שקיבלנו את ה
 :התוצאה בחזקת eי העלאת "ע, ולחשב את סיכויי

  

לשיפור לעומת ) 1 (קיבל את התרופהש, 30בן ) 0 (גברניתן לראות כי יחס הסיכויים של 
 מהסיכוי ניתן לומר הסיכוי לשיפור קטן, 1- משום שערך זה קטן מ. 0.279חוסר שיפור הוא 

  .לחוסר שיפור

האם הדבר היה משפיע על , 0- ואת הנשים כ1-אילו החוקר היה מחליט לקודד את הגברים כ  .ג
 והסבר Exp(b)החדש של חשב את ערכו , במידה וכן?  של המשתנה מיןExp(b)ערכו של 

 )' נק7. (הסבר מדוע, במידה ולא. נוי בערכומה המשמעות של השי
 כפי 1.488 במקום -1.488 שכעת יהיה sex (b)הפיכת הקידוד תביא לשינוי בסימן של 

ויהיה , ערכו ישתנה גם כן, b- מושפע מסימנו של הExp(b)-היות ו. שהיה לפני השינוי
. כפי שהיה לפני הפיכת הקידודקום  במ

גרמה לכך שבמעבר מהקטגוריה של ) bולכן הסימן של (הפיכת הקידוד שהמשמעות הוא 
יחס הסיכויים לשיפור לעומת חוסר שיפור יקטן פי , )1" (גבר"לקטגוריה של ) 0" (אישה"

 .סיכויו להשתפר יקטנו, כלומר, 0.225

225.0427.4488.1 == eeb 488.1 == −eeb
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  10.7.11:  תאריך הבחינה

  , מאייר-יואלה ברבי' דר: ותשם המרצ
   נועם וינבך, קרני שלף' דר

רגרסיה ושיטות ניתוח רב   :מבחן ב
  משתניות

  189-1-101:     קורס' מס
  'ב:    מועד'ב: '  סמא"עתש: שנה

  שעתיים וחצי: משך הבחינה
  מותר :חומר עזר

  חסוילא מבחן 
  

  

הניקוד עבור .  לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרשעליכם.  שאלות 5במבחן זה 

  .כל שאלה מופיע בצידה

 .יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  . שורות6ההסבר לא יעלה על  אורך

  .על גבי טופס המבחןבמחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
  !בהצלחה
 

 )' נק15( תשובה ללא נימוק לא תתקבל. יש לנמק כל תשובה.  נכוןלא/שאלות נכון .1

 מכאן ששיפוע קו ,0.975  שווה Xי משתנה " ע Yהשונות המוסברת בניבוי משתנה אחוז נמצא כי   .א

 .0.987חייב להיות בציוני גלם הרגרסיה 

  הוא השורש של פרופורציית השונות המוסברת והוא שווה למתאם הפשוט0.987 –לא נכון 

r=0.987 . שיפוע קו הרגרסיה)b (ברגרסיה פשוטה שווה למתאם כפול חלוקת סטיות התקן ,

בציוני תקן המתאם אכן . המתאם לא יהיה שווה לשיפוע, ומכאן שכל עוד סטיות התקן אינן שוות

 .שווה לשיפוע קו הרגרסיה

 .Y -אחת בכפונקציה של שינוי ביחידה  X -  מבטא את השינוי ב aברגרסיה פשוטה הקבוע   .ב

 מבטא את השינוי Y .b- מבטא את נקודת החיתוך של קו הרגרסיה עם ציר הa הקבוע –לא נכון 

 .X- תזוזה של יחידה אחת בציר העבור, Y-ב

 כך לצורך. )Y (בעבודה הצלחה ניבויב )X (ו של מרכז הערכהיעילות את בחן בו מחקר ערך חוקר  .ג

קיבלו ציון גבוה מהסף , כלומר( הערכהה מרכז את  בהצלחהשעברו עובדים של מדגם אסף

 דירוג לפי (בעבודה שלהם ההצלחה לבין הערכה במרכז שקיבלו הציון בין מתאם ובדק) שנקבע

הסתבר לחוקר כי קיימים גם עובדים שקיבלו  ,בהמשך. 0.4 של מתאם נמצא). הישיר המנהל

יט החוקר להוסיף אותם במידה ויחל .לעבודה התקבלו זאת ובכל ,במרכז הערכה ציון נמוך מהסף

  .יקטן המתאם כי סבירלמדגם שלו 

 למעשה החוקר ביצע קיצוץ תחום כאשר מראש לקח רק את האנשים שקיבלו ציון גבוה –לא נכון 

מהסף במרכז ההערכה וחישב את המתאם עם הצלחתם בעבודה כפי שדורגה לפי המנהל 

וקח את כל הטווח של המשתנה במצב זה קיבל מתאם קטן בהשוואה למצב שבו היה ל. הישיר
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ותחת ההנחה , כאשר יוסיף את האנשים שקיבלו ציון נמוך מהסף". ציון במרכז ההערכה"

 .המתאם יגדל, שהנחות הרגרסיה מתקיימות

 

  

 :נתונה מטריצת המתאמים הבאה .2

X3 X2 X1 Y  

    1  Y 

   1 0.5 X1 

 1 0.3 0.6  X2 

1 ? ? 0.5 X3 

  

3      :  נתון כי
2

)1.2(
2

1
2

123.
2 yyyy rrrR ++=         

   )' נק5(. שרטט דיאגרמת וון מתאימה  .א

חייב להיות במודל והחוקר  x1 בהנחה כי :באמצעות שני מנבאים  Yחוקר בנה מודל לניבוי  .ב

 איזה משתנה מבין השניים היית מציע לחוקר להכניס ,x3 לבין x2 צריך לבחור בין 

 )'נק 8(.  תשובה מספריתהצג?  למשוואה

 אין X3לפי הנתונים ל . X1יש לבדוק איזה משתנה יוסיף יותר לשונות המוסברת מעבר ל 

כעת יש לחשב את מתאם ). 25%( לשונות המוסברת 0.52 ולכן הוא יוסיף X1חפיפה עם 

 .X1  יוסיף מעבר לX2 כדי לדעת כמה שונות מוסברת X1 בניקוי X2החלק בריבוע של 

  

  

  

  

 

 

47.0
3.01

3.0*5.06.0
1

2)1.2(

2
12

1212
)1.2(

=
−

−
=

−

−
=

y

yy
y

r

r

rrr
r

 X3כלומר פחות ממה ש , X1מעבר ל ) 22%(ונות המוסברת לש 0.472 יוסיף X2המשתנה

 .X3יוסיף ולכן נבחר להכניס למשוואה את 

 סדר מה היה ) Forward (אילו החליט החוקר לבחור משתנים בשיטת הבחירה קדימה  .ג

 ).' נק5( מובהקותשל כל הצעדים היו בהנחה כי התוצאות  ,ההכנסה הצפוי של המשתנים

.  מבין שאר המשתניםyיוון שלו המתאם הפשוט הגדול ביותר עם  כX2ראשית יכנס למודל 

. ל ביותרהגדו)  שנמצא כבר במודלX2בניקוי  (Yכעת יכנס המשתנה בעל מתאם החלק עם 

 חפיפה עם X3כיוון שאין ל (0.5 שווה ל X2 בניקוי Y עם X3אנו יודעים שמתאם החלק של 

X2 .( אנו גם יודעים שהמתאם הפשוט שלX1 עם Y ושיש לו חפיפה עם 0.5ווה ל  ש X2 

 0.33 (0.5 יהיה בוודאות קטן מ X2 בניקוי Y ולכן מתאם החלק שלו עם Yבחלק שמנבא את 

  .x1 ולאחריו ייכנס x3 כך שהבא שייכנס יהיה ).אם מחשבים בכל זאת

 )'נק x1,x2,x3) 2בעזרת המשתנים   Yהשונות המוסברת שלאחוז חשב את   .ד
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  :הסעיפים הקודמים ולפי משוואת הניבוי שניתנהניתן לחשב לפי הנתונים מ

3
2

)1.2(
2

1
2

123.
2 yyyy rrrR ++=

72.025.022.025.02
123. =++=yR

  

 72% 

  

מבקרי הערכת פי - נמדד על– Y (ספורט מועדון של ההצלחה מידת ויבילנמשוואה בנה  חוקר .3

 ותק, )בדולרים , x1 (המועדון תקציב: הבאים המשתנים באמצעות, )100 עד 0-מ ספורט בסולם

 להכיל שיכול המקומות ומספרx3) ( המועדון של בעיר התושבים מספר, )בשנים ,x2 (המועדון

  .x4) (המועדון של האולם

 כך, יותר גדול המועדון של שהתקציב ככל, ותק אותו בעלי מועדונים בקרב כי משער החוקר  .א

 יהרגרס משוואת חישב החוקר, זו טענה בדיקת לצורך. עולה המועדון של ההצלחה מידת

 הוא". המועדון תקציב "המשתנה של המקדם את ובחן, )x1‐x4 (המנבאים כל את הכוללת

 הייתה השערתו כי מכך והסיק, מובהק חיובי מקדם יש" המועדון תקציב "למשתנה כי מצא

 )'נק 5 ( הסבר?הבדיקה שעשה החוקר מתאימה לבדיקת השערתו האם. נכונה

 היה עליו לבחון את המקדם של -ערתו לבדיקת השאימההבדיקה שעשה החוקר לא מת
שכן בהשערתו , "ותק המועדון"במשוואה הכוללת בנוסף רק את המשתנה " תקציב המועדון"

  ".ותק המועדון"המשתנה היחיד שנלקח בחשבון ויש צורך להחזיקו קבוע הינו 

 הקשר בין תקציב בוחנת את , ה במודל שכולל את כל המנבאיםבחינת מקדם הרגרסי
אותו מספר תושבים בעיר ואותו ,  למידת הצלחתו בקרב מועדונים בעלי אותו ותקהמועדון

  . ולא זו הייתה השאלה שרצה לבחון-מספר מקומות באולם

 ,לניבוי הצלחת המועדון על סמך כל המנבאים שהוזכרושבנה החוקר במשוואת הרגרסיה   .ב

, בעיר תושבים של מספר ואותו ,תקציב אותו, ותק אותו בעלי מועדונים בקרב כיהוא מצא 

 במידת יחידות 0.8 -ב עלייה ישנה, המועדון של באולם נוספים מקומות 50 כל בורע

 מספר "המשתנה של גלם בציוני הרגרסיה מקדם ערךחשב את  .למועדון המנובאת ההצלחה

 )' נק5( במשוואה שהחוקר בנה "באולם המקומות

  0.016=0.8/50: הינוהמקדם 

 המקומות מספר"המקדם של המשתנה מה היה ניתן לדעת ' עיף בהאם מתוך הנתונים בס  .ג

 ) ' נק5(הסבר ?  במשוואת רגרסיה פשוטה לניבוי ההצלחה של מועדון הספורט"באולם

 שכן ,לא ניתן לדעת מה הוא מקדם הרגרסיה הפשוטה בציוני גלם' מתוך הנתונים בסעיף ב
החזקה כקבוע של תוך " ולםמספר מקומות בא"הם מתייחסים לחישוב המקדם של המשתנה 

קבוע משתנים כ שיפוע הרגרסיה הפשוטה מחושב מבלי להחזיק . במודלמנבאיםשאר ה
  .אחרים

  תרומהביחד" באולם המקומות מספר"-ו" בעיר התושבים מספר "למשתנים כימשער  החוקר  .ד

 ולוותק לתקציב מעבר, ספורט מועדון של ההצלחה במידת השונות להסבר מובהקת

בהנחה  ,לבדיקת ההשערה כולל דרגות חופשציין את המבחן הסטטיסטי המתאים  .המועדון

 )'נק n=100.) 5כי 
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 לבחון את התוספת לשונות המוסברת כאשר -עליו להשתמש במבחן מובהקות התוספת

המודל . x2- וx1 המודל הישן יכלול את .x1 וx2 למודל שכבר כולל את x4- וx3 מכניסים את

  .באיםחדש יכלול את כל המנ

( ) ( ) )12/(][1
)12/(])[][(12,12 2

22

−−−
−−

=−−−
kNnewR

kkoldRnewRkNkkF
  k2-k1 =4-2=2 -דרגות חופש מונה

  N-k2-1 =100-4-1=95 -דרגות חופש מכנה

 קרוב Y)(לבין הצלחת המועדון ) x3(היות ונמצא כי המתאם שבין מספר התושבים בעיר   

להפתעתו גילה כי המקדם של . מהמודל x3החוקר החליט להוציא את המשתנה , לאפס

בהק במודל המקורי הפך ללא מובהק לאחר שהיה מו) x4(המשתנה מספר מקומות באולם 

 )' נק5( . הסבר?האם הדבר ייתכן. וצאת המשתנה מספר התושבים בעירה

.ה

 המתאם - משתנה מדכאהינו) x3(המשתנה מספר התושבים בעיר   במידה ו-הדבר ייתכן

 הופך y לבין x4אך כאשר הוא נכנס למשוואה הקשר בין ,  איננו מובהקyהפשוט שלו עם 

  .למובהק

 מספר כוסות - x1(לפי שתיית יין )  סולם רווחY‐(חוקר התעניין בניבוי הסיכוי ללקות בהתקף לב  .4
. )1=ןמתאמ, 0= כללמתאמןלא   : משתנה קטגוריאלי- x2( ואימון גופני )ששותה אדם בשבוע

. y=3+2x1: ההבאמשוואת הניבוי את  בדקים שלא מתאמנים כללנ מצא עבור ,במחקר שערך
 .y=2‐2x1 :משוואת הניבוי הבאהאת קים שמתאמנים מצא ואילו עבור נבד

 .תוצאות שמח וטען כי הדבר מהווה תמיכה להשערתוהראה החוקר את כאשר 

 )  ' נק7 (.הצג בגרפים את משוואות הניבוי שמצא החוקר  .א
 )' נק5 (.הסבר? החוקר שערעל איזה אפקט   .ב

 משתנה 1Xי " ע Yר ניבוי החוקר מצא כי השיפוע עבו -החוקר שיער על אפקט אינטראקציה
 .X2ברמות השונות של 

 :בניסיון לנבא את הסיכוי ללקות בהתקף לב החוקר מצא את משוואת הניבוי הבאה  .ג
Y=2x1‐x2+3.   

אם  ? 'ב- ו'האם משוואת הניבוי שמצא מתאימה לתיאור הנתונים לאור תשובותיך לסעיפים א
  . )'נק 8(אים לנתונים תקן את משוואת הניבוי כך שתת,  אם לא. מדועכן הסבר

עליו לבנות משוואת הרגרסיה הכוללת גם את גורם . משוואת הניבוי שמצא איננה מתאימה
  :האינטראקציה

הופך להיות  ( יחידות4-בהשיפוע יורד , x2=1 - ל‐ x2=0במעבר מ. 2 השיפוע הוא x2=0כאשר 
  : על כן.)-2
24 2 +−= = xslopeb  

הופך (ביחידה אחת  יורד x2=1 ,a - ל‐ x2=0במעבר מ. 3-ל שווה x2=0, aכאשר , כמו כן
   :על כן). 2להיות 

  
  :משוואת הניבוי המתוקנת תהיה

23ntercept xiYa −==

324
)13()24(~

2121

2121

+−+−
=−++−=+=

xxxx
xxxbxay  
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 5 (?החוקר של להשערתו סתירה מהווה הדבר האם. מובהק איננו x1 של המקדם כי נמצא   .ד
 )'נק

 אפקט  אין תלות בין קיומו או אי קיומו של-הדבר לא מהווה סתירה להשערתו של החוקר
 .עיקרי מובהק לבין קיומה של אינטראקציה מובהקת

 :םהגורמי של ההשפעה בדיקת הייתה שמטרתו,  משתתפים84רפואי על  מחקר חוקרת ביצעה .5
, 1=נשים: משתנה קטגוריאלי(מין , )0=פלסבו, 1=תרופה: משתנה קטגוריאלי( טיפול  סוג

 .)0= שיפוראין, 1= שיפוריש (פרקים בדלקת השיפור על ,)ווחמשתנה ר(וגיל ) 0=גברים
  :להלן פלט חלקי מתוצאות הניתוח של החוקרת על הנתונים שאספה

 

  

 )'נק 3 (.כתוב את משוואת הרגרסיה לנתונים המוצגים בפלט  .א
agesextreatyodds 049.0488.176.1503.4)(log = − + + +

 חשב את .  שקיבל טיפול באמצעות התרופה30למשרדה של החוקרת הגיע גבר בן   .ב
 )' נק5(?  במיליםיית מנבא לו ומה המשמעות של כךלשיפור שה) odds(הסיכויים 

log 273.130*049.00*488.11*76.1503.4)( −=+ + +−=yodds

279.0273.1)(log == −ee yodds

  

 שקיבל את התרופה יש לעבור 30 המנובא לגבר בן  log odds (y)-לאחר שקיבלנו את ה
 :התוצאה בחזקת eי העלאת "ע, ולחשב את סיכויי

  

לשיפור לעומת ) 1 (קיבל את התרופהש, 30בן ) 0 (גברניתן לראות כי יחס הסיכויים של 
 מהסיכוי ניתן לומר הסיכוי לשיפור קטן, 1- משום שערך זה קטן מ. 0.279חוסר שיפור הוא 

  .לחוסר שיפור

האם הדבר היה משפיע על , 0- ואת הנשים כ1-אילו החוקר היה מחליט לקודד את הגברים כ  .ג
 והסבר Exp(b)החדש של חשב את ערכו , במידה וכן?  של המשתנה מיןExp(b)ערכו של 

 )' נק7. (הסבר מדוע, במידה ולא. נוי בערכומה המשמעות של השי
 כפי 1.488 במקום -1.488 שכעת יהיה sex (b)הפיכת הקידוד תביא לשינוי בסימן של 

ויהיה , ערכו ישתנה גם כן, b- מושפע מסימנו של הExp(b)-היות ו. שהיה לפני השינוי
. כפי שהיה לפני הפיכת הקידודקום  במ

גרמה לכך שבמעבר מהקטגוריה של ) bולכן הסימן של (הפיכת הקידוד שהמשמעות הוא 
יחס הסיכויים לשיפור לעומת חוסר שיפור יקטן פי , )1" (גבר"לקטגוריה של ) 0" (אישה"

 .סיכויו להשתפר יקטנו, כלומר, 0.225

225.0427.4488.1 == eeb 488.1 == −eeb
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  2.7.12:  תאריך הבחינה
  ,מאייר-יואלה ברבי' דר: שם המרצות
  אלירן הלאלי, נועם וינבך

רגרסיה ושיטות ניתוח רב   :מבחן ב
  משתניות

  189-1-101:     קורס' מס
  'א:    מועד'ב: '  סמב"תשע: שנה

  שעתיים וחצי: משך הבחינה
  מותר:חומר עזר

  מבחן לא חסוי
  

  

הניקוד עבור כל . על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרשעליכם לענות . שאלות6במבחן זה 

  .שאלה מופיע בצידה

. יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים, בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר
  . שורות6אורךההסבר לא יעלה על 

  .אנא ענו על כל השאלות במחברת המצורפת ולא על גבי טופס המבחן
  !בהצלחה
 

 )סהכ נקודות 20  (תתקבל לא נימוק ללא תשובה. תשובה כל לנמק שי. נכון לא/נכון שאלות .1

 0.6 ל שווה יהיה  תקן בציוני  Y ל ביותר הטוב הניבוי, 0.6 ל שווה   Y ל   X בין והמתאם במידה  .א

 .X של התקן מציון

  :שווה תקן בציוני הניבוי משוואת :  נכון

rzxyz =~  

  .מותנים ממוצעים באמצעות לניבוי התייחסות עבור חלקי ניקוד ניתן

  המותנים הממוצעים דרך יעבור בהכרח  X סמך על   Y לניבוי  הלינארית הרגרסיה קו  .ב

. Y ו X בין הלינארי בקשר תלויה לא או מתקיימת היא האם השאלה, ההנחה זאת  נכון לא

  .המותנים הממוצעים דרך יעבור אכן הקו  לינארי קשר וקיים במידה

 לא והקבוע הרגרסיה מקדמי 100 ב התלוי המשתנה את מרובה ברגרסיה םמכפילי כאשר  .ג

 משתנים

        100 פי גדל הקבוע וגם 100 ב מוכפלים הרגרסיה מקדמי גם:  נכון לא

 % ש מכאן 40 שווה הטעויות ריבועי וסכום 80 ל שווה הרגרסיה ריבועי סכום רגרסיה בניתוח  .ד

  .80% שווה  X באמצעות  Y של המוסברת השונות

  66% ל ששווה  80/120 ל שווה המוסברת השונות: % נכון לא

 

 משתתפים 100-מ שנאספו משתנים של התקן וסטיות הממוצעים וכן פשוטים מתאמים טבלת לפניך .2

  )'נק 20  (:במחקר
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 סטיית תקן Y X1 X2  ממוצע

Y -   17 3 

X1 0.57 -  21 6 

X2 0.002 0.54 - 10 7 

X3 0.46 0 0 37 4 

  

 )'נק X1, X3.)5 באמצעות Y לניבוי גלם בציוני הרגרסיה נוסחת את וכתב  .א

b1=0.57*3/6=0.285  

b3=0.46*3/4=0.345  

a=17‐0.285*21‐0.345*37=‐1.75, y'=0.285x1+0.345x3‐1.75  

 

 Y ?)5 לניבוי יותר גדולה תרומה יש מהמשתנים לאיזה' א בסעיף למשוואה בהתייחס  .ב

 )'נק

 את להשוות ניתן (יותר תורם X1 ולכן x3 0.46 ושל  0.57 ל שווה  Y עם X1 של המתאם

  .יותר גבוה  x3 של b -שה למרות וזאת) המנבאים בין קשר מתקיים שלא משום המתאמים

 הניבוי מן טוב מנבאיםה שלושת באמצעות הניבוי האם לדעת תהרצ תחוקר  .ג

 )'נק 5(. ח"ד ואת הנוסחא את הציגו? להשתמש עליה מבחן באיזה. בלבד X1באמצעות

  נגררת טעות על נקודות מהורדת להימנע מ"ע) נקודות 10 כ"סה (יחד נוקדו' ד-ו' ג סעיפים

 Ry123 = חדש מודל) Ry1) k=1 = ישן מודל. התוספת מובהקות במבחן להשתמש עליה

)k=3( ;מונה ח"ד) k2‐k1=3‐1=2(מכנה ח"ד )df=N‐k2‐1=100‐3‐1=96.( 

 

  
( ) ( ) ( ) 308.47

)13100/(66.01
)13/()3249.066.0(

)12/(][1
)12/(])[][(12,12 2

22

=
−−−
−−

=
−−−
−−

=−−−
kNnewR

kkoldRnewRkNkkF

 )'נק X3.)5 ו X1 ,X2 ידי על סברתמו שאינה השונות פרופורציית מהי  .ד

  :המוסברת השונות אחוז לחישוב הבאה המשוואה עם נעבוד

  )1...123.(
2

)12.3(
2

)1.2(
2

1
22

...12 ... −+++= nnyyyny rrryrR
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 x2 -מ x1 בניקוי, y -ל x2 בין חלק מתאם נחשב
)1.2(

2
yr

363.0
54.01

)54.0*57.0(002.0
1 22

12

1212
)1.2( −=

−
−=

−

−
==

r
r r r

r yy
y

  

 מתאם לכן,  לאפס שווה x2 עם x3 של המתאם וגם, אפס שווה x1 עם x3 של המתאםו היות 

 אין (y-ל x3 בין הפשוט למתאם שווה יהיה, x3 -מ x2 וגם x1 גם בניקוי , y עם x3 של החלק

x3:(  3 -מ לנקות מה
2

)12.3(2 yy rr =

  

34.066.01

66.046.0)363.0(57.0 22
3

2
)1.2(

2
1

2
...12

22

=−

=+−+=++= yyyny rrrR
  :לסכום יש כעת

  

3.   

  

  .Y ו  x1 ,x2,   x3 בין הקיימים הקשרים את  מציגה  הבאה הטבלה

  

Y X3 X2 X1  

0.1 0 0.6 1 X1 

0 0 1 0.6 X2 

0 1 0 0 X3 

1 0 0 0.1 Y 

  

 ניבוי למודל הגיע' א חוקר. מנבאים לבחירת ותשונ בשיטות השתמשו' ב וחוקר' א חוקר

  .    בתוכו נכלל לא מנבא משתנה אף בו למודל הגיע' ב חוקר. במודל נכללו   x2 ו x1 בו

  

 סביר שיטה באיזה, כן אם? אפשרי המתואר המצב האם, בטבלה הנתונים לפי     

 )נקודות 7 (מדוע פרט, לא אם, מהחוקרים אחד כל שהשתמש

  

 Y עם שלהם והמתאמים היות יכנס לא מהמשתנים אחד אף קדימה בחירה של בשיטה

 משתנה (במשוואה להישאר עשויים שניהם אחורה בחירה של בשיטה. מידי נמוכים

  .)מדכא
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 Net monthly income (יםהנחקר של  ההכנסה את לנבא מעוניינת חברתי ריבוד בתחום תחוקר .4

from work( .השכלה שנות באמצעות ההכנסה את לנבא ניסתה תחילה החוקרת) Years of 

schooling) ((הילדים ומספר השכלה שנות באמצעות מכן ולאחר) 1 מספר מודל Number of kids (

  ).2 מספר מודל(

   - הבא הפלט את קיבלה החוקרת

Coefficients 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta T Sig. 

(Constant) -643.844 80.134   -8.035 .0001 

Years of schooling 336.972 5.864 .289 57.461 .000

(Constant) -821.523 112.008   -7.334 .000

Years of schooling 336.955 5.864 .289 57.461 .000

2 

Number of kids -3.888 1.713 . 11- 2.270 .023

a. Dependent Variable: Net monthly income from work.

  

 לשנות מעבר לניבוי מוסיף) Number of kids" (הילדים מספר "המשתנה האם  .א

 )'נק 5( ? מובהקת השכלהבצורה

 כאשר וזאת). p<0.05 או p=0.02 (מובהק"  הילדים מספר "המשתנה כי לראות ניתן. כן

  .המשוואה בתוך נמצא ההשכלה שנות המשתנה

  

 Years of (הנחקרים שכלתה המנבאים בין המתאם על הנתונים לפי לדעת ניתן מה

schooling (הילדים ומספר) Number of kids ( ?)5 נק'( 

 Years of (קיים למודל) Number of kids (מנבא הוספת כאשר. לאפס שקול שהוא

schooling (המנבאים בין קשר אין כי לומר ניתן, הקיים המשתנה של הבטא את מקטינה לא .

 הוספת בעקבות משתנה אינה" ההשכלה שנות "נהמשת של הייחודית שהתרומה משום זאת

 שנות "בין למתאם -קרי (הפשוטה ברגרסיה לבטא שווה ונותרת, "ילדים מספר "המשתנה

  ).Yל" השכלה
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: רמות שלוש בעל אישיותי משתנה (אוהדים של החברתית האוריינטציה האם לבדוק רצתה חוקרת .5

) מאד הגון -7, הגון לא כלל -1 (ההגינות תתפיש על משפיעה) ותחרותי אינדיבידואליסט, שיתופי

  .כדורסל במשחקי שופטים של התנהלות לגבי שלהם

  .השונות הקבוצות בשלוש התקן וסטיות הממוצעים מוצגים שלהלן בטבלה

 ת"ס ממוצע 

 6.5 1.2 שיתופיים

 4.0 1.1 אינדיבידואליסטים

 3.5 0.6 תחרותיים

  

הדים שיתופיים לבין אוהדים אינדיבידואליסטים החוקרת התעניינה בעיקר בהבדלים בין או  .א

חברתה של החוקרת טענה בפניה כי ההשוואות . ובין אוהדים שיתופיים לאוהדים תחרותיים

וכי הגיוני יותר לבחון את ההבדלים בין , שהיא רוצה לבצע לא נכונות מבחינה תיאורטית

עוזר המחקר ניסה . טים לבין כל אחת משתי האוריינטציות האחרותאוהדים אינדיבידואליס

משוואת הרגרסיה , ישב את הוויכוח וטען כי על אף ההבדלים התיאורטיים בין שתי הגישותיל

 .) נק7 (הסבירו? האם עוזר המחקר צודק. של שני המודלים תהיה זהה

 שיתופייםה יםהאוהד היא הראשונה החוקרת של הבסיס קבוצת. טועה המחקר עוזר

)m=6.5( ,אינדיבידואליסטים האוהדים היא השנייה ושל) m=4.0.(ה ציר עם החיתוך נקודת- 

y החוקרות עובדות תהא) דמה משתנה( קידודה ובשיטת, הרגרסיה במשוואות הקבוע היא 

 את מייצגים) b (הרגרסיה במשוואת המקדמים. בסיסה קבוצת לממוצע שווה תהיה היא

  . זהות יהיו לא המשוואות כן על. הבסיס קבוצת לממוצע הספציפית הקבוצה ממוצע בין הפער

 והאינדיבידואלים התחרותיים האוהדים את לקבץ החוקרות החליטו הבעיה את לפתור כדי  .ב

 וכיצד האם. השיתופיים לאוהדים אותם ולהשוות, אנוכיים קראו הם לה אחת לקטגוריה

 )'נק 5 (.הסבירו? החוקרות שעשו השינוי בעקבות תשתנה הרגרסיה משוואת

 יתאר בלבד אחד דמה משתנה לכן בלבד רמות שתי יש החדש הקטגוריאלי למשתנה, כן

 .דמה משתני שני הדורשות רמות שלוש היו קודם בעוד, אותו

  

 הציע, כדורסל אוהדי של עולמם עם אישית הכרות ומתוך, המודל את לשפר להמשיך בניסיון

 כל על האהודה הקבוצה של בטבלה המיקום): x2 (נוסף נבאמ משתנה להוסיף המחקר עוזר

 הניבוי משוואת את שיתופיים אוהדים עבור המחקר עוזר מצא, שערך במחקר). 1-12 (אוהד

  .2y=7.5 ‐0.5x: הבאה הניבוי משוואת את אנוכיים אוהדים ועבור, y=6.5: הבאה
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 )'נק 6 (?שיתופיים אוהדים עבור המחקר עוזר שמצא הניבוי משוואת של המשמעות מה  .ג

 האוהדים עבור: משמעותו) b=0 (0ל שווה הרגרסיה קו של השיפוע,המתואר במצב

 ההגינות תפישת לבין קבוצתם של בטבלה המיקום בין) r=0 (מתאם\קשר אין השיתופיים

 במשתנה תלות ללא, 6.5, המותנה הממוצע את ננבא ולכן (השופטים להתנהלות שלהם

  .)"בטבלה מיקום"

 חברתיתה האוריינטציה של להשפעה באשר החוקר ממצאי של התיאורטית משמעותה מהי  .ד

 לגבי שלהם נותיגהה תפישת על עליהם האהודה הקבוצה של בטבלה והמיקום אוהדים של

 )'נק 5 (?כדורסל במשחקי שופטים של התנהלות

 כייםאנו אוהדים עבור: האינטראקציה הסבר. המנבאים המשתנים שני בין אינטראקציה ישנה

 לגבי שלהם ההגינות תפיסת לבין האהודה הקבוצה של בטבלה המיקום בין שלילי קשר ישנו

 בין קשר אין שיתופיים אוהדים עבור. הכדורסל במשחקי השופטים של ההתנהלות

  .המשתנים

  

 של בטבלה המיקום פ"ע ההגינות תפישות לניבוי המרובה הרגרסיה משוואת את בנו  .ה

 התייחסות תוך) x1 (אוהדים חברתיתשלה האוריינטציהו) x2 (עליהם האהודה הקבוצה

 )'נק 8 (.'ג בסעיף המחקר לממצאי

 אינטראקציה על בשיעור שנלמד כפי  b‐slopeו a‐intersept חישוב כוללת מלאה תשובה

  . אינטראקציה רכיב הכוללת המלאה הרגרסיה נוסחאת את מחשבת ובעזרתם

 במעבר. 0- ל שווה הרגרסיה קו של והשיפוע 0 הוא y ןלבי x2 בין הקשר) שיתופיים (x1=0 כאשר
  :כן על). -0.5 להיות הופך (יחידות 0.5 -ב יורד הרגרסיה קו של השיפוע, x1=1 -ל ‐ x1=0מ

b  05.0 1 +−= xslope=

 להיות הופך (אחת ביחידה עולה x1=1 ,a -ל ‐ x1=0מ במעבר. 6.5 -ל שווה x1=0 ,a כאשר, כן כמו
  :כן על). 7.5

  

  

115.6ntercept xiYa +==

  :תהיה המתוקנת הניבוי משוואת

 

  
5.65.05.6105.0

)15.6()05.0(~

1211221

1212

++−=+++−
=+++−=+=

xxxxxxx
xxxbxay
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 ומשוואת במידה, 0כ ואנוכיים 1כ מקודד שיתופיים כאשר המשוואה את שהציגו תשובות גם התקבלו
  :נכונה הייתה שהוצגה הרגרסיה

  

                 
  5.05.0 1 −== xslopeb  

 

  

  

  

6 .

115.7ntercept xiYa −==

5.715.05.0
)15.7()5.05.0(~

1221

1212

+−−
=−+−=+=

xxxx
xxxbxay

  X1: מנבאים 2 באמצעות) לא/כן ( (Y) לידה שלאחר דיכאון לנבא ניסתה חוקרת

 שנמדדה כפי (Lack of coherence - ההיריון לפני שדווחה כפי בזהות הקוהרנטיות חוסר מידת

 חוותה שבה המידה X2-ו) גבוה קוהרנטיות חוסר על מעידים גבוהים ציונים, 1-8 של בסולם

  ).1-8 של בסולם שנמדדה כפי (Traumatic event - טראומטי כאירוע הלידה את האם

  

  .  החוקרת שעשתה הסטטסטי ניתוחה את מציג הבא הפלט

 )'נק 2. (הסבירו? שנעשה הסטטיסטי הניתוח מהו  .א

  דיכוטומי-קטגוריאלי משתנה הוא המנובא המשתנה – לוגיסטית רגרסיה

 ניקוד קיבלו הסטטיסטי הניתוח בבחירת לסיבה בנוגע הסבר ללא/חלקיות תשובות

  .בלבד חלקי

 )'נק log odds (y) ) .3 לניבוי הרגרסיה משוואת את בנו  .ב

Log odds (y) = 0.686* Lack of coherence+0.145* Traumatic event-3.578  

 שבה למידה מעבר למודל מובהקת תרומה יש קוהרנטיות חוסר למשתנה האם  .ג

 )'נק 3. (הסבירו? טראומטי כאירוע הלידה את חוותה האם

Lack of coherence– מובהק (p=0.003) למשתנה מעבר למודל קתמובה ייחודית תרומה בעל ולכן 
  .)p=0.454 (תמובהק ייחודית תרומה בעל נמצא שלא–Traumatic event - הנוסף

 .חלקי ניקוד קיבלו למסקנה הסבר או המובהקות רמת את הזכירו שלא תשובות
 

Variables in the Equation 
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 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Lack of 

coherence 

.686 .230 8.903 1 .003 1.986 

Traumatic 

event 

.145 .194 .561 1 .454 1.156 

Step 1a 

Constant -3.578 1.512 5.601 1 .018 .028 

a. Dependent Variable: Depression 
  

 השתמשה אך, לידה שלאחר  דיכאון לניבוי דומה מחקר ביצעה החוקרת של חברה  .ד

  .-2.4 היה במשוואתה הקבוע ערך כי ידוע. x1– יחיד במנבא

log odds (y) אחרת ולמשתתפת 1.2 היה מסוימת למשתתפת זו ממשוואה המנובא ,

   ? במשוואה החסר b-ה ערך מהו. 1.92 היה x1 במשתנה אחת יחידה של עלייה שהראתה

  )'נק 4(.משמעותו את הסבירו

 0.72=1.92-1.2: המנובאים הציונים מהחסרת כתוצאה אליו להגיע וניתן 0.72 הוא b-ה ערך

 בין x1-ב היחידות במספר העלייה את יודעים שאנחנו משום הזה החישוב את לבצע ןונית

 עלייה כל שעם היא שהתקבל הערך משמעות). בלבד אחת יחידה של עלייה (2-ל 1 מטופלת

 של עלייה כל עם כלומר, log odds (y)-ב 0.72 של עלייה ישנה x1 במשתנה אחת יחידה של

  .2.05 פי גדל לחלות לא לעומת לידה לאחר בדיכאון לחלות הסיכוי x1-ב אחת יחידה

 נכונה הייתה תשובתו אך, הנכון b-ה ערך את מצא שלא מי – נגררת טעות על הורדה ללא

 עצמה השאלה למונחי התייחסו שלא תשובות. חלקי ניקוד קיבל – שמצא לערך בהתאם

  .חלקי ניקוד קיבלו
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 21.7.42תאריך הבחינה:  

 מאייר,-דר' יואלה ברבי: יםשם המרצ

 , אלירן הלאלינועם וינבך

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:

 משתניות

 481-4-404מס' קורס:     

 ב'מועד:    'בסמ':   ב"עתששנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 

 מותר חומר עזר:

 חסוילא מבחן 

 

 

ות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור שאלות. עליכם לענ 4 במבחן זה

 כל שאלה מופיע בצידה.

 בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים.

 שורות. 6ההסבר לא יעלה על  אורך

 על גבי טופס המבחן.במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 

 !בהצלחה

 

 נק' לכל סעיף( 5) . תשובה ללא נימוק לא תתקבליש לנמק כל תשובה. ןשאלות נכון/לא נכו .1

  Xאחת ב  בסטיית תקןמצאה שכל עליה .  היא Xעל סמך    Yחוקרת בנתה משוואה לניבוי   .א

  .1שיפוע של קו הניבוי שווה שה . החוקרת הסיקה Yאחת ב  ובילה לעליה בסטיית תקן מ

 נכון 

7.0,8.0 .ב 21  yy rr   במשוואת רגרסיה שבה גם  ולכןX1  וגםX2  נכללים  ערךb1   יהיה

 . b2בהכרח גדול מערך 

 x1לא נכון: ערכי המקדם מושפעים גם מסטיית התקן של כל משתנה. במידה וסטיית התקן של 

 עשוי להיות גדול יותר.  x2, המקדם של   x2תהיה גדולה מאד יחסית לסטיית התקן של 

המנבא  X1משתנה המתווך. ינו הה  X2לבטא מודל תיווך כאשר  יכולה הבאה האם הדיאגראמה .ג

 .המנובא. הנח כי כל החפיפות מתארות שונות מוסברת מובהקת Y-ו

 לא מתקיים( 3אין השפעה )תנאי  X2ל , X2-מ X1לא יתכן כאשר מנקים את 

 

 

 

 

 

 

 
 

Y 

X1 

X2 
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המתאם בין   0.6שווה    BA-המתאם בין הציונים במבחן מיון במתמטיקה לבין ההצלחה ב .ד

 לסטודנט מסויםשננבא   BA-ממוצע ה. 0.5שווה  BA-הציונים במבחן מיון בפיזיקה לבין הצלחה ב

מהממוצע שננבא על סמך הציון   BA-יקה יהיה קרוב יותר לממוצע הזעל סמך הציון בפי

 במתמטיקה. 

 .בכל אחד מהמקצועות הסטודנטלא בהכרח: תלוי בציון התקן של 

 אנשים, נאספו נתונים על שני משתנים: 50 במחקר בו השתתפו .2

 

 

 

 

 

 

 

 :נתון  .א

50)~(

200)(

2

2

 

 

yy

yy

i

i

 

 נקx.  (8 )מתוך   yבנה משוואה לניבוי 

ציא שורש למצוא את סטיית התקן להו 50( ב 200צריך לחלק את סכום הריבועים הכללי )

  0.5והוצאת שורש שווה   50/200עי חלוקה של  .  את המתאם מוצאים2ששווה   Yשל

 מוצאים ע"י חישוב רגיל.  a.  את bומציבים בנוסחה של 

b=0.5*2/10=0.1 

a=20-0.1*100=10 

y'=0.1x+10 

.  באיזה מבחן  סטטיסטי הוא יכול Yלבין   xהחוקר מעוניין לבדוק את מובהקות המתאם בין   .ב

 נק(5) ש. להשתמש? כתוב את הנוסחה ואת דרגות החופ

t (n-2)    .בדיקת מובהקות ברגרסיה פשוטה למקדם או למתאם זהה 

זה שינוי האם .  20-מנמוך  Y בלכל הנבדקים שקיבלו ציון  נקודות 5החוקר החליט להוסיף  .ג

במידה ולא, הסבר מדוע; במידה וכן,  (?(b בציוני גלםהרגרסיה מקדם ערכו של ישפיע על 

 נק( 5)  הסבר איך?

צפוי לקטון  x -ל y, בעקבות זאת, המתאם בין Yטין את השונות של המשתנה השינוי יק

 bובהתאם ערכו של 

 נקx ?   (5 )באמצעות  Yגודל השונות הלא מוסברת של  הומ .ד

350/)50200(  

 סטיית תקן ממוצע 

Y 20  

X1 100 10 
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הוא  חישב ומצא כי  %  השונות (. x2החוקר החליט להוסיף משתנה נוסף למשוואה ) .ה

 נקyr? (6 ))1.2(.  מה ערכו של מתאם החלק  61%משתנים שווה המוסברת באמצעות שני ה

 

 

 

 

 שהתקבלו בניתוח רגרסיה )בציוני גלם( את מקדמי הרגרסיה הלא מתוקננים הפלט הבא מציג  .3

סטטוס סוציואקונומי, מגדר, ית כפונקציה של מעמד סוציומטרי, על הערכת אושר סובייקטיב

משתתפים.  305המדגם מנה יות, תחושת כוח וקבלה חברתית. רטמוצא אתני, אקסטרוב

 0.01>**  ,0.05>* הכוכביות מסמנות מובהקות

  

 .0-, הנח כי הקבוע במשוואה זו שווה להרגרסיה שמתאימה למודל השני בנה את משוואת .א

   נק( 5)  )הכנס גם משתנים שהמקדמים שלהם לא מובהקים(

' 0.3* 0.09* 0.04* 0.11* 0.41*y Sociometricstatus Socioeconomicstatus Gender Ethnicity Extraversion    

 

   נק( 5) ?מעבר למודל הראשון השונות המוסברת שהמודל השני מסבירמהו %  .ב

0.404-0.25=0.154 ,15.4% 

כיצד ניתן לבדוק האם המודל השני מסביר שונות משמעותית מעבר למודל הראשון? הצג  .ג

 נק( 7) את המבחן כולל נוסחה וערכים מתאימים  וד"ח 

  -תוספת מובהקת ע"מ לדעת האם ה צריך להציב במבחן מובהקות התוספת

  
 

 
 

2 2

2

( [ ] [ ]) / ( 2 1) (0.404 0.25) / (3) 0.0513
2 1, 2 1 5 2,305 5 1 27

1 0.404 / (305 5 1) 0.00191 [ ] / ( 2 1)
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)אין צורך  שהתקבל במודל השני עבור המשתנה מגדר?  0.04-המקדם מהי המשמעות של  .ד

  נק( 5) להתייחס למובהקות המקדם(

כאשר יתר   מהאושר של נשים 0.04גברים בממוצע מדווחים על אושר סוביקטיבי שנמוך ב 

תשובה שתתאר את השינוי באושר סובייקטיבי עבור כל שינוי ביחידה  המנבאים קבועים.

 אחת של המגדר, ללא התייחסות להבדלים בין הממוצעים לא תקבל ניקוד מלא.

באוכלוסיה יחד עם זאת ידוע שיש הבדל מגדר לא נמצא מובהק במודל השני. המשתנה  .ה

 ?2אור תוצאות מודל זאת ל ברמת האושר הסוביקטיבי של גברים ונשים.  כיצד ניתן להסביר

 נק( 5)

ם. במחקר ההבדלים באוכלוסיה מתייחסים למגדר ללא לקיחה בחשבון של משתנים נוספי

וזו איננה  -ה של מגדר מעבר למשתנים שהוכנסו למשוואההנוכחי בוחנים את ההשפע

 מובהקת.

ל נשים האושר הסוביקטיבי שכי מצב סוציואקונומי משפיע בצורה שונה על  החוקר שיער  .ו

שנעשה מאפשר לבדוק טענה זו ? אם כן,  מה מסקנתך,  2הניתוח של מודל . האם גבריםו

 נק( 7) ואם לא, כיצד יש לבדוק את הטענה.  

החוקר משער על אינטרקציה בין מגדר ומצב סוציואקונומי, אולם במודל הוכנסו רק אפקטים 

 עיקריים. יש להכניס את המכפלה של שני המשתנים

קל בשלב הבא לבדוק את השליטה של הנשאלים באנגלית למרות שלהערכתו אין שוהחוקר  .ז

שחלק מהאפקטים שלא שר של הנשאלים. החוקר חושש קשר בין שליטה באנגלית לאו

נמצאו מובהקים הינם תוצאה של הבנה לקויה של אנגלית.  האם הוספת המשתנה ידע 

 נק( 5שלא נמצאו מובהקים ) ייה של משתניםלהעלות את התרומה הנק עשויה  באנגלית 

החוקר משער כי שליטה בשפה האנגלית עשוייה להיות משתנה מדכא : לא קשור לאושר 

, על כן עשוי לדכא שונות לא רלוונטית במשתנים אלו הסוביקטיבי וקשור למשתנים אחרים

 ובכך להגדיל את הקשר בינם לבין הקריטריון במונחים של מתאם חלקי.

 - ות של ילודים רצה לנבא את שיעור ההישרדות של יילודיםבתחום ההתפתחחוקר  .4

SURVIVE (Y)  :באמצעותx1( משקל היילוד ,weight ,,)כפי שנמדד בקילוגרמים 

 

   -להלן תוצאות הרגרסיה  שקיבל  .א

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Weight 1.7406 .5786 9.0495 1 .0026 5.7009 

Constant -3.6005 1.1806 9.3010 1 .0023  
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Weight 1.7406 .5786 9.0495 1 .0026 5.7009 

Constant -3.6005 1.1806 9.3010 1 .0023  

a. Variable(s) entered on step 1: Weight. 

Dependent Variable: SURVIVE 

 

( של ילוד, עם כל oddsמתוך הנתונים בטבלה בכמה יוכפלו שיעורי ההישרדות )

 נק'( 3עלייה של יחידה אחת במשקל? )

 logעל "משקל" -של עלייה ביחידה אחת באת ההשפעה אשר נתון בפנינו מראה  b -ה   

odds  עליה ביחידה אחת במשתנה("ב 1.7406מובילה לעלייה של  "משקל- log odds על .)

( כפונקציה של שינוי ביחידה אחת log odds -)ולא ב odds -מנת לדעת מהו השינוי ב

יה ביחידה . ניתן להוציא זאת גם מהפלט עצמו. על כן, עליbבחזקת  eנעלה את  "משקל"ב

, ויוביל לעלייה 5.7005 -( בodds) להכפלת הסיכוייםמובילה  "משקל"אחת במשתנה 

עם כל  5.7005היא פי  לכך שהיילוד ישרוד לעומת לא ישרודבסיכויים. כלומר, ההסתברות 

 משקל.של יחידה אחת במשתנה עלייה 

 

מגדר  - x3(, gestation ageגיל הריוני ) – x2החוקר הוסיף את המשתנים הבאים למודל  .ב

(Genderו )-x4 ( תחושת הרווחהAPGAR score .) 

  – עבור המודל עם ארבעת המנבאים קיבל את הפלט הבא החוקר

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

 Weight 

Gestate age 

APGAR 

Gender 

3.0005 

-.2879 

.0741 

-.3809 

1.27 

.2379 

.1333 

.7350 

5.5691 

1.4548 

.3096 

.2685 

1 

1 

1 

1 

.0183 

.2278 

.5779 

.6034 

20.1027 

.7505 

1.0770 

.6833 

Constant 3.2696 5.8122 .3165 1 .5737  

 

 

 
Chi-

Square df Sig. 

 

 

 

Model 

 

Block 

 

Step 

 

13.657 

 

1.638 

 

1.638 

 

4 

 

4 

 

3 

 

.0085 

 

.6509 

 

.6505 
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שהתקבל  עבור המשתנה גיל הריוני ? )אין צורך  (2.879-)מהי המשמעות של המקדם   .ב

 נק( 3להתייחס למובהקות( )

 נק( 2) מובהק?המנבאים  4האם המודל עם  .ג

 נק( 4) בלבד?  הסבר.המשקל עדיף על המודל עם מנבא המנבאים  4האם המודל עם  .ד

 

 

מנבאים עדיף על מודל בלי  4תשובה: החוקר יודע מתוך הנתונים כי המודל עם 

מנבאים עדיף על המודל עם מנבא יחיד  4האם מודל עם ם כלל. כדי לבדוק מנבאי

הק מעבר לטעות מנבאים מוב 4יש לבחון האם צמצום הטעות באמצעות המודל עם 

 עם מנבא אחד בלבד.
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 תאריך הבחינה:  

 מאייר,-יואלה ברבי פרופ': יםשם המרצ

, ד"ר קרני שלף, ד"ר יעל אלירן הלאלי

 פוזננסקי

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:

 משתניות

 981-9-909מס' קורס:     

 א'מועד:    'בסמ':   ג"עתששנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 

 אסור חומר עזר:

 חסוילא מבחן 

 

 

שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור   5במבחן זה 

  כל שאלה מופיע בצידה.

 בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים.

 .שורות 6ההסבר לא יעלה על  אורך

 על גבי טופס המבחן.במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 

 !בהצלחה

 

 נקודות( 25) . תשובה ללא נימוק לא תתקבליש לנמק כל תשובה. שאלות נכון/לא נכון .1

 

  .לינארי הינו המשתנים בין הקשר כי הנחה מחייב לניבוי מותנים בממוצעים שימוש .א

 מבוסס, מותנים ממוצעים באמצעות הניבוי. זו הנחה מחייב לניבוי לינארית ברגרסיה השימוש .נכון לא

 צורת אודות הנחה דורש אינו ולכן, בנתונים המתקיים קשר סוג בכל ניבוי מאפשר, עצמם הנתונים על

 . המשתנים בין הקשר

 

 ביותר הגבוה tolerance-ה בעל המשתנה מוכנס צעד בכל Forward בשיטת ברגרסיה .ב

 בניקוי, Y עם ביותר הגבוהבריבוע  החלק מתאם עם המשתנה מוכנס שלב בכל זו בשיטה .נכון לא

 . Y לבין המנבא בין המתאם אל מתייחס אינו Toleranceה ערך. מהמנבא במשוואה שכבר המנבאים

 

 .פשוט )מלא( ממתאם קטן יהיה תמיד הוא שלישי משתנה לש בקרה כולל חלקי ומתאם היות .ג

 במקרה שקורה כפי, לניבוי רלונטית איננה השלישי המשתנה י"ע המבוקרת השונות כאשר. נכון לא

 המדכא המשתנה השפעת בניקוי Y לבין המנבא המשתנה בין החלקי המתאם, מדכא משתנה של

 .ביניהם הפשוט המתאם מן גדול יהיה
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 יותר קרוב יהיה השני סמך על אחד משתנה של הניבוי כך, קטן משתנים שני בין שהמתאם ככל .ד

  .המנובא המשתנה של לממוצע

  בהתאם. הממוצע יהיה סטיות ריבועי של במונחים ביותר הטוב הניבוי, 0-ל שווה המתאם כאשר .נכון

 המנובא Yה, כלומר, 0 ל יותר קרוב יהיה Y של המנובא התקן ציון, יותר קטן Yל X בין שהמתאם ככל

ZxryZתקן בציוני הרגרסיה בנוסחת זאת לראות ניתן. Y של לממוצע יותר קרוב יהיה *~  . 

 

להישגים קיים רק אצל בעלי יכולת נמוכה, ולא קיים אצל בעלי הטענה שהקשר בין מוטיבציה  .ה

 יכולת. לניבוי הישגים על סמך ה תיבדק במשוואת רגרסיה ,יכולת גבוהה

 רגרסיה במשוואת תיבדק זו טענה. ליכולת מוטיבציה בין אינטרקציה על בטענה מדובר. נכון לא

 מוטיבציה בין אינטראקציה וגורם, יכולת, מוטיבציה: הבאים המנבאים ידי על הישגים לניבוי מרובה

 .ליכולת

 

 הילד של חברתית חרדה רמת מנבאת ההורים של הביקורתיות מידת האם לבחון מעוניינת חוקרת .2

של  עצמי דיווח ידי על נמדדו המשתנים שני. נבדקים 00מקרית  דגמה היא. ההתבגרות בגיל

 ושל הורית ביקורתיות של ביותר הגבוהה הרמה את מייצג 10 כאשר, 1-10 בסולם שלהמתבגר 

 . חברתית חרדה

   . 2.5 תקן סטיית עם 4 היה ההורים של הביקורתיות ממוצע: הבאים הנתונים את מצאה החוקרת

 ניבוי החוקרת בנתה משוואת .SStot=115.2 .1.2 תקן סטיית עם 3 היה החברתית החרדה ממוצע

 היה זו במשוואה השיפוע כי ומצאה תקן בציוני ההורית הביקורתיות מידת ידי על חברתית לחרדה

0.55 . 

 0) ההורית הביקורתיות מידת ידי על חברתית חרדה לניבוי גלם בציוני רגרסיה משוואת בנה .א

 נק'(

         : כלומר. המשתנים בין למתאם שווה תקן בציוני השיפוע פשוטה ברגרסיה

̅ : נתון                  ̅              

     
     

   
 

        

   
      

    ̅    ̅                

 : היא הורית ביקורתיות מידת י"ע חברתית חרדה לניבוי גלם בציוני הרגרסיה משוואת

 ̃             

 

מבחן את ה חשב? מובהק באופן חברתית חרדה מנבאת ההורית הביקורתיות מידת האם .ב

 נק'( 5). אין צורך לבדוק מובהקות החופש דרגות את ופרט, המתאים סטטיסטיה

, כלומר) מובהק באופן חברתית חרדה מנבאת הורית ביקורתיות מידת האם לבחון מנת על

 דרגות. bה מובהקות לבדיקת T מבחן נערוך( 0מ במובהק שונה זה בניבוי השיפוע האם

 : הסטטיסטי את נחשב. N-K-1=80-1-1=78: המבחן של החופש

52.2
79

80
*5.2

1
*ˆ 




N

N
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 השונות פרופורציית בנוסחת נעזר. sstot=115.2וש r=0.55ש ידוע. SSres את נחשב

 : לחישוב המוסברת

   
     

     
       

     

     
             

                                    

 

04.0
7952.2

78/35.80
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dfssres
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x

b 

 

 

 

 

 והן החברתית החרדה רמת את הן להציג התבקשה, נתוניה את לפרסם שרצתה, החוקרת .ג

 המשתנים שני נתוני את הכפילה -לכך אי. 1-100 של בסולם ההורית הביקורתיות רמת את

 החדשה הרגרסיה משוואת את והציגו חשבו? החוקרת שעשתה התהליך מהו. 10 פי במדגם

 נק'( 7). השינוי לאחר

 של התקן סטיות. המשתנים בשני 10ב הכפלה של לינארית טרנספורמציה עשתה החוקרת

 התקן וסטיות הממוצעים של החדשים הערכים. הממוצעים גם וכך, 10 פי יוכפלו המשתנים

̅  יהיו                  ̅  לינארית מטרנספורמציה מושפע לא המתאם.             

 הטרנספורמציה לאחר הרגרסיה משוואת את נחשב

 

    . 10ב הוכפלו והמונה שהמכנה משום השתנה לא bה ערך
     

   
 

       

  
      

    ̅    ̅                  

̃      : החדשה הרגרסיה משוואת             

 

 

 ממספר גם מושפעת הילד של החברתית החרדה שרמת המחקרית בספרות קראה החוקרת .ד

 השעות שמספר מצאה היא. זה משתנה גם מדדה לכן. הוריו עם מבלה שהוא השעות

 הוא כאשר" )חברתית חרדה" המשתנה של מהשונות 20% מסביר הילד עם מבלים שההורים

 של מתאם מצאה היא, בנוסף. שלילי השניים בין המתאםו (ברגרסיה היחיד נבאמה

 כלפי ההורים של הביקורתיות מידת לבין הוריו עם מבלה שהילד השעות מספר בין  (0.3-)

  .ילדם

5.6
04.0

026.0*








bs

bb
t
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 השעות מספר בניקוי, חברתית לחרדה ההורית הביקורתיות מידת בין הקשר את חשבו

 נק'(. 5) ההורית הביקורתיות ממידת הילד עם מבלים שההורים

 . חברתית חרדה Y, ההורים עם שעות' מס -2X. ההורית הביקורתיות מידת -X1 -נסמן

 . בלבד 1Xמ 2X בניקוי 1Xל Y בין מתאם -חלק במתאם מדובר

 

           -כלומר. היחיד המנבא הוא כאשר Y של מהשונות 20% מסביר 2X כי נתון

 .           √     כלומר. שלילי השניים בין שהמתאם ידוע

 : חלק מתאם נחשב.          ש הקודמים מהסעיפים וידוע.           כי נתון עוד

        
          

√     
 

 
                  

√      
       

 

החוקרת החליטה לבנות משוואה לניבוי החרדה החברתית על סמך ביקורתיות הורית ושעות  .ה

הביקורתיות מידת המשתנה הרגרסיה עבור יהיה הסימן של מקדם מה בילוי עם ההורים. 

 ('נק 5) נמק? ההורית

 . חיובי יהיה ההורית הביקורתיות משתנה עבור הרגרסיה מקדם של הסימן

 מהמשתנים משתנה אותו של הנקי הציון סמך על Y של הניבוי קו שיפוע את מבטא  b וערך היות

 אותו של החלק מתאם לכיוון תמיד זהה יהיה b של הכיוון, הרגרסיה במשוואת האחרים

 . שברגרסיה האחרים המנבאים המשתנים בניקוי Y עם המשתנה

 השעות מספר בניקוי, חברתית לחרדה ההורית הביקורתיות בין החלק מתאם כי לראות ניתן

(. הקודם בסעיף שחושב כפי) חיובי הוא ההורית הביקורתיות ממידת הילד עם מבלים שההורים

 . חיובי יהיה זה משתנה של השיפוע ולכן

 

התעניין בקשר שבין לקיחת סיכון פאסיבית )סיכון שאנשים לוקחים כאשר הם לא עושים חוקר  .3

הנטייה של אנשים לקחת סיכון  לדוגמא חיסונים( לבין המשתנים הבאים: -סוימותפעולות מ

. להלן פלט שמציג את תוצאות ניתוח הרגרסיה ומגדר ,הימנעותדחיינות,  בצורה אקטיבית,

 שהתקבלו.

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .547a .299 .269 13.95917 
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 נק'( 5)כתוב את משוואת הניבוי   .א

, אקטיבית סיכון לקיחת=X3, דחיינות= X2, הימנעות= X1. פאסיבית סיכון לקיחת=Y: נסמן

X4=ה ערך ואת המקדמים את ניקח.  מגדרa ה מטבלתcoefficients : 

 ̃                +0.241                  

 

 נק'( 5? )נות מוסבר ע"י כלל המנבאיםאיזה % מהשו .ב

 22.2%, כלומר. R²=0.299ל שווה במודל המנבאים כל ידי על המוסברת השונות אחוז

 . במודל המשתנים ידי על מוסבר" פאסיבית סיכון לקיחת" המשתנה של מהשונות

 

הסטטיסטי ורמת ערך המבחן דווח את במובהק מאפס? האם % השונות המוסברת שונה  .ג

 נק'( 5המובהקות הרלבנטיים.  )

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7720.590 4 1930.147 9.905 .000b 

Residual 18121.828 93 194.858   

Total 25842.418 97    

 

 

Coefficients
a 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 35.612 10.936  3.256 .002 

 699. 388. 036. 106. 041. המנעות

 001. 3.598 338. 106. 380. דחיינות

 001. 3.492 311. 069. 241. לקיחת סיכון אקטיבית

 088. 1.726- 152.- 4.950 8.545- מגדר
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 של המוסברת השונות אחוז מובהקות לבדיקת F במבחן כי ANOVAה בטבלת לראות ניתן. כן

 ידי על Yב המוסברת השונות אחוז -כלומר(. sig=0.00. )מובהקת תוצאה התקבלה המודל

 .0מ במובהק שונה, מנבאיו כל על, כולו המודל

 

שלמגדר יש את התרומה הגדולה ביותר לניבוי בהשוואה ליתר  החוקר הגיע למסקנה .ד

 נק'( 5המשתנים. האם צודק החוקר במסקנתו? הסבר )

 את מנבא מנבא איזה לקבוע מנת על bה ערך על הסתמך החוקר כי נראה. טועה החוקר -לא

Y ערכי להשוות ניתן לא -זאת עם. ביותר הטובה בצורה b מסטיות מושפעים שהם משום 

 – המתוקננים המקדמים את לבחון יש המנבאים בין להשוות מנת על. המנבאים של התקן

 (0.330) ביותר הגבוהה הבטה את יש לדחינות כי לראות ניתן. בטות

 

מהו הפער בממוצע של הנטייה לקחת  .1ושל נשים היה  0ד של גברים היה שהקידו נתון .ה

קים קבוע? ולמי הממוצע סיכון פאסיבי של גברים לעומת נשים, בהינתן שיתר המנבאים מוחז

 נק'( 5? )הגבוה יותר

 לקבוצת המשתנה אותו של הממוצע בין הפער את מבטא דמה משתנה עבור  b של ערכו

 של פער שישנו מכאן,  0.545 שווה  b וערך היות. קבועים המשתנים יתר כאשר הבסיס

. קבוע מוחזקים המשתנים יתר כאשר, לנשים גברים של עצמית ביקורת ממוצע בין 0.545

 מובילה המגדר במשתנה אחת ביחידה שעליה מכאן, שלילי המקדם של והסימן פהיות

 בממוצע סיכון לקחת הנטייה ולכן פאסיבי סיכון לקחת הנטיה בממוצע 0.545 של לירידה

 . הגברים אצל מאשר הנשים אצל יותר קטנה

 

 

בין גיל  ,דם לחץבין גיל לבין  יםמובהק יםחיובי מתאמים והתקבלבמחקר בתחום הבריאות  .4

לחץ דם. אחד החוקרים טען שבעקבות עליה בגיל ישנה עליה במשקל, ובין משקל ל משקלו

 על לחץ הדם. בתורה והעליה במשקל משפיעה 

 נק'( 5)  המשתנים.באיזה מודל מדובר? הציגו את  .א

 -Yו משקל הוא המתווך המשתנה -M, גיל הוא תלוי הבלתי המשתנה -X. תיווך במודל מדובר

 .דם לחץ הוא התלוי המשתנה

 

 נק'( 5)סטטיסטיים חסרים על מנת לאשש את טענתו של החוקר? אילו ממצאים  .ב

 הכתוב מן. מתקיימים התיווך שלבי ארבעת כי לראות יש תיווך על ההשערה את לאושש מנת על

 ינבא  Mש עולה הכתוב מן) מתקיים 3 ששלב יהיה למצוא צריך. מתקיימים 2ו 1 שלב כי עולה

 כאשר מרובה ברגרסיה Yמנבא באופן מובהק את  Mהאם  לבחון יש אך, פשוטה ברגרסיה Y את

, כלומר, מתקיים 4 שלב.בנוסף, יש להוכיח כי (במשוואה נמצא X תלוי הבלתי המשתנה

 -, או לחלופיןבמשוואה נמצא  Mהמשתנה כאשר Yלניבוי  משמעותית תורם לא x  שהמשתנה

 באופן מובהק.  Cנמוך מנתיב  'Cלהוכיח כי נתיב 
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  GMAT –( על סמך הציון במבחן ה 0/כישלון 1-במחקר שבחן הצלחה בקורס מנהלים )הצלחה .5

 התקבלו הנתונים הבאים:

   Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

GMAT .028 .007 15.254 1 .000 1.020 

Constant 14.053 3.648 14.836 1 .000 1267780.843 

a. Variable(s) entered on step 1: GMAT. 

 

 נק'GMAT (5 ?) במבחן ה 100שננבא עבור אדם שקיבל ציון  log odds(y)מה ערך ה .א

 : הפלט מתוך לוגיסטית רגרסיה משוואת נבנה ראשית

                         

                                  :    המנובא הערך את ונמצא Xב 100 נציב, כעת

 18.05 הוא GMATה במבחן 100 שקיבל לאדם שננבא LogOdds(y)ה ערך

 

להצליח בקורס בהשוואה  401( של סטודנט שקיבל ציון oddsפי כמה גדולים הסיכויים ) .ב

 נק'( 5) נמק?  400לסטודנט שקיבל ציון 

 הסיכויים -כלומר.         . Xב אחת ביחידה עליה בעקבות ODDSה עולים כמה פי מייצג   

 שקיבל סטודנט של מסיכוייו 1.020 פי גדולים בקורס להצליח GMATב 401 שקיבל סטודנט של

400. 

 

 בהצלחה!
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 תאריך הבחינה:  

 מאייר,-יואלה ברבי פרופ': יםשם המרצ

, ד"ר קרני שלף, ד"ר יעל אלירן הלאלי

 פוזננסקי

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:

 משתניות

 981-9-909מס' קורס:     

 א'מועד:    'בסמ':   ג"עתששנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 

 אסור חומר עזר:

 חסוילא מבחן 

 

 

שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור   5במבחן זה 

  כל שאלה מופיע בצידה.

 בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים.

 .שורות 6ההסבר לא יעלה על  אורך

 על גבי טופס המבחן.במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 

 !בהצלחה

 

 נקודות( 25) . תשובה ללא נימוק לא תתקבליש לנמק כל תשובה. שאלות נכון/לא נכון .1

 

  .לינארי הינו המשתנים בין הקשר כי הנחה מחייב לניבוי מותנים בממוצעים שימוש .א

 מבוסס, מותנים ממוצעים באמצעות הניבוי. זו הנחה מחייב לניבוי לינארית ברגרסיה השימוש .נכון לא

 צורת אודות הנחה דורש אינו ולכן, בנתונים המתקיים קשר סוג בכל ניבוי מאפשר, עצמם הנתונים על

 . המשתנים בין הקשר

 

 ביותר הגבוה tolerance-ה בעל המשתנה מוכנס צעד בכל Forward בשיטת ברגרסיה .ב

 בניקוי, Y עם ביותר הגבוהבריבוע  החלק מתאם עם המשתנה מוכנס שלב בכל זו בשיטה .נכון לא

 . Y לבין המנבא בין המתאם אל מתייחס אינו Toleranceה ערך. מהמנבא במשוואה שכבר המנבאים

 

 .פשוט )מלא( ממתאם קטן יהיה תמיד הוא שלישי משתנה לש בקרה כולל חלקי ומתאם היות .ג

 במקרה שקורה כפי, לניבוי רלונטית איננה השלישי המשתנה י"ע המבוקרת השונות כאשר. נכון לא

 המדכא המשתנה השפעת בניקוי Y לבין המנבא המשתנה בין החלקי המתאם, מדכא משתנה של

 .ביניהם הפשוט המתאם מן גדול יהיה

 

107

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
ציון: 98



 יותר קרוב יהיה השני סמך על אחד משתנה של הניבוי כך, קטן משתנים שני בין שהמתאם ככל .ד

  .המנובא המשתנה של לממוצע

  בהתאם. הממוצע יהיה סטיות ריבועי של במונחים ביותר הטוב הניבוי, 0-ל שווה המתאם כאשר .נכון

 המנובא Yה, כלומר, 0 ל יותר קרוב יהיה Y של המנובא התקן ציון, יותר קטן Yל X בין שהמתאם ככל

ZxryZתקן בציוני הרגרסיה בנוסחת זאת לראות ניתן. Y של לממוצע יותר קרוב יהיה *~  . 

 

להישגים קיים רק אצל בעלי יכולת נמוכה, ולא קיים אצל בעלי הטענה שהקשר בין מוטיבציה  .ה

 יכולת. לניבוי הישגים על סמך ה תיבדק במשוואת רגרסיה ,יכולת גבוהה

 רגרסיה במשוואת תיבדק זו טענה. ליכולת מוטיבציה בין אינטרקציה על בטענה מדובר. נכון לא

 מוטיבציה בין אינטראקציה וגורם, יכולת, מוטיבציה: הבאים המנבאים ידי על הישגים לניבוי מרובה

 .ליכולת

 

 הילד של חברתית חרדה רמת מנבאת ההורים של הביקורתיות מידת האם לבחון מעוניינת חוקרת .2

של  עצמי דיווח ידי על נמדדו המשתנים שני. נבדקים 00מקרית  דגמה היא. ההתבגרות בגיל

 ושל הורית ביקורתיות של ביותר הגבוהה הרמה את מייצג 10 כאשר, 1-10 בסולם שלהמתבגר 

 . חברתית חרדה

   . 2.5 תקן סטיית עם 4 היה ההורים של הביקורתיות ממוצע: הבאים הנתונים את מצאה החוקרת

 ניבוי החוקרת בנתה משוואת .SStot=115.2 .1.2 תקן סטיית עם 3 היה החברתית החרדה ממוצע

 היה זו במשוואה השיפוע כי ומצאה תקן בציוני ההורית הביקורתיות מידת ידי על חברתית לחרדה

0.55 . 

 0) ההורית הביקורתיות מידת ידי על חברתית חרדה לניבוי גלם בציוני רגרסיה משוואת בנה .א

 נק'(

         : כלומר. המשתנים בין למתאם שווה תקן בציוני השיפוע פשוטה ברגרסיה

̅ : נתון                  ̅              

     
     

   
 

        

   
      

    ̅    ̅                

 : היא הורית ביקורתיות מידת י"ע חברתית חרדה לניבוי גלם בציוני הרגרסיה משוואת

 ̃             

 

מבחן את ה חשב? מובהק באופן חברתית חרדה מנבאת ההורית הביקורתיות מידת האם .ב

 נק'( 5). אין צורך לבדוק מובהקות החופש דרגות את ופרט, המתאים סטטיסטיה

, כלומר) מובהק באופן חברתית חרדה מנבאת הורית ביקורתיות מידת האם לבחון מנת על

 דרגות. bה מובהקות לבדיקת T מבחן נערוך( 0מ במובהק שונה זה בניבוי השיפוע האם

 : הסטטיסטי את נחשב. N-K-1=80-1-1=78: המבחן של החופש

52.2
79

80
*5.2

1
*ˆ 




N

N
SS XX
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 השונות פרופורציית בנוסחת נעזר. sstot=115.2וש r=0.55ש ידוע. SSres את נחשב

 : לחישוב המוסברת

   
     

     
       

     

     
             

                                    

 

04.0
7952.2

78/35.80
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 והן החברתית החרדה רמת את הן להציג התבקשה, נתוניה את לפרסם שרצתה, החוקרת .ג

 המשתנים שני נתוני את הכפילה -לכך אי. 1-100 של בסולם ההורית הביקורתיות רמת את

 החדשה הרגרסיה משוואת את והציגו חשבו? החוקרת שעשתה התהליך מהו. 10 פי במדגם

 נק'( 7). השינוי לאחר

 של התקן סטיות. המשתנים בשני 10ב הכפלה של לינארית טרנספורמציה עשתה החוקרת

 התקן וסטיות הממוצעים של החדשים הערכים. הממוצעים גם וכך, 10 פי יוכפלו המשתנים

̅  יהיו                  ̅  לינארית מטרנספורמציה מושפע לא המתאם.             

 הטרנספורמציה לאחר הרגרסיה משוואת את נחשב

 

    . 10ב הוכפלו והמונה שהמכנה משום השתנה לא bה ערך
     

   
 

       

  
      

    ̅    ̅                  

̃      : החדשה הרגרסיה משוואת             

 

 

 ממספר גם מושפעת הילד של החברתית החרדה שרמת המחקרית בספרות קראה החוקרת .ד

 השעות שמספר מצאה היא. זה משתנה גם מדדה לכן. הוריו עם מבלה שהוא השעות

 הוא כאשר" )חברתית חרדה" המשתנה של מהשונות 20% מסביר הילד עם מבלים שההורים

 של מתאם מצאה היא, בנוסף. שלילי השניים בין המתאםו (ברגרסיה היחיד נבאמה

 כלפי ההורים של הביקורתיות מידת לבין הוריו עם מבלה שהילד השעות מספר בין  (0.3-)

  .ילדם

5.6
04.0

026.0*








bs

bb
t
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 השעות מספר בניקוי, חברתית לחרדה ההורית הביקורתיות מידת בין הקשר את חשבו

 נק'(. 5) ההורית הביקורתיות ממידת הילד עם מבלים שההורים

 . חברתית חרדה Y, ההורים עם שעות' מס -2X. ההורית הביקורתיות מידת -X1 -נסמן

 . בלבד 1Xמ 2X בניקוי 1Xל Y בין מתאם -חלק במתאם מדובר

 

           -כלומר. היחיד המנבא הוא כאשר Y של מהשונות 20% מסביר 2X כי נתון

 .           √     כלומר. שלילי השניים בין שהמתאם ידוע

 : חלק מתאם נחשב.          ש הקודמים מהסעיפים וידוע.           כי נתון עוד

        
          

√     
 

 
                  

√      
       

 

החוקרת החליטה לבנות משוואה לניבוי החרדה החברתית על סמך ביקורתיות הורית ושעות  .ה

הביקורתיות מידת המשתנה הרגרסיה עבור יהיה הסימן של מקדם מה בילוי עם ההורים. 

 ('נק 5) נמק? ההורית

 . חיובי יהיה ההורית הביקורתיות משתנה עבור הרגרסיה מקדם של הסימן

 מהמשתנים משתנה אותו של הנקי הציון סמך על Y של הניבוי קו שיפוע את מבטא  b וערך היות

 אותו של החלק מתאם לכיוון תמיד זהה יהיה b של הכיוון, הרגרסיה במשוואת האחרים

 . שברגרסיה האחרים המנבאים המשתנים בניקוי Y עם המשתנה

 השעות מספר בניקוי, חברתית לחרדה ההורית הביקורתיות בין החלק מתאם כי לראות ניתן

(. הקודם בסעיף שחושב כפי) חיובי הוא ההורית הביקורתיות ממידת הילד עם מבלים שההורים

 . חיובי יהיה זה משתנה של השיפוע ולכן

 

התעניין בקשר שבין לקיחת סיכון פאסיבית )סיכון שאנשים לוקחים כאשר הם לא עושים חוקר  .3

הנטייה של אנשים לקחת סיכון  לדוגמא חיסונים( לבין המשתנים הבאים: -סוימותפעולות מ

. להלן פלט שמציג את תוצאות ניתוח הרגרסיה ומגדר ,הימנעותדחיינות,  בצורה אקטיבית,

 שהתקבלו.

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .547a .299 .269 13.95917 

 

110

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 נק'( 5)כתוב את משוואת הניבוי   .א

, אקטיבית סיכון לקיחת=X3, דחיינות= X2, הימנעות= X1. פאסיבית סיכון לקיחת=Y: נסמן

X4=ה ערך ואת המקדמים את ניקח.  מגדרa ה מטבלתcoefficients : 

 ̃                +0.241                  

 

 נק'( 5? )נות מוסבר ע"י כלל המנבאיםאיזה % מהשו .ב

 22.2%, כלומר. R²=0.299ל שווה במודל המנבאים כל ידי על המוסברת השונות אחוז

 . במודל המשתנים ידי על מוסבר" פאסיבית סיכון לקיחת" המשתנה של מהשונות

 

הסטטיסטי ורמת ערך המבחן דווח את במובהק מאפס? האם % השונות המוסברת שונה  .ג

 נק'( 5המובהקות הרלבנטיים.  )

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7720.590 4 1930.147 9.905 .000b 

Residual 18121.828 93 194.858   

Total 25842.418 97    

 

 

Coefficients
a 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 35.612 10.936  3.256 .002 

 699. 388. 036. 106. 041. המנעות

 001. 3.598 338. 106. 380. דחיינות

 001. 3.492 311. 069. 241. לקיחת סיכון אקטיבית

 088. 1.726- 152.- 4.950 8.545- מגדר
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 של המוסברת השונות אחוז מובהקות לבדיקת F במבחן כי ANOVAה בטבלת לראות ניתן. כן

 ידי על Yב המוסברת השונות אחוז -כלומר(. sig=0.00. )מובהקת תוצאה התקבלה המודל

 .0מ במובהק שונה, מנבאיו כל על, כולו המודל

 

שלמגדר יש את התרומה הגדולה ביותר לניבוי בהשוואה ליתר  החוקר הגיע למסקנה .ד

 נק'( 5המשתנים. האם צודק החוקר במסקנתו? הסבר )

 את מנבא מנבא איזה לקבוע מנת על bה ערך על הסתמך החוקר כי נראה. טועה החוקר -לא

Y ערכי להשוות ניתן לא -זאת עם. ביותר הטובה בצורה b מסטיות מושפעים שהם משום 

 – המתוקננים המקדמים את לבחון יש המנבאים בין להשוות מנת על. המנבאים של התקן

 (0.330) ביותר הגבוהה הבטה את יש לדחינות כי לראות ניתן. בטות

 

מהו הפער בממוצע של הנטייה לקחת  .1ושל נשים היה  0ד של גברים היה שהקידו נתון .ה

קים קבוע? ולמי הממוצע סיכון פאסיבי של גברים לעומת נשים, בהינתן שיתר המנבאים מוחז

 נק'( 5? )הגבוה יותר

 לקבוצת המשתנה אותו של הממוצע בין הפער את מבטא דמה משתנה עבור  b של ערכו

 של פער שישנו מכאן,  0.545 שווה  b וערך היות. קבועים המשתנים יתר כאשר הבסיס

. קבוע מוחזקים המשתנים יתר כאשר, לנשים גברים של עצמית ביקורת ממוצע בין 0.545

 מובילה המגדר במשתנה אחת ביחידה שעליה מכאן, שלילי המקדם של והסימן פהיות

 בממוצע סיכון לקחת הנטייה ולכן פאסיבי סיכון לקחת הנטיה בממוצע 0.545 של לירידה

 . הגברים אצל מאשר הנשים אצל יותר קטנה

 

 

בין גיל  ,דם לחץבין גיל לבין  יםמובהק יםחיובי מתאמים והתקבלבמחקר בתחום הבריאות  .4

לחץ דם. אחד החוקרים טען שבעקבות עליה בגיל ישנה עליה במשקל, ובין משקל ל משקלו

 על לחץ הדם. בתורה והעליה במשקל משפיעה 

 נק'( 5)  המשתנים.באיזה מודל מדובר? הציגו את  .א

 -Yו משקל הוא המתווך המשתנה -M, גיל הוא תלוי הבלתי המשתנה -X. תיווך במודל מדובר

 .דם לחץ הוא התלוי המשתנה

 

 נק'( 5)סטטיסטיים חסרים על מנת לאשש את טענתו של החוקר? אילו ממצאים  .ב

 הכתוב מן. מתקיימים התיווך שלבי ארבעת כי לראות יש תיווך על ההשערה את לאושש מנת על

 ינבא  Mש עולה הכתוב מן) מתקיים 3 ששלב יהיה למצוא צריך. מתקיימים 2ו 1 שלב כי עולה

 כאשר מרובה ברגרסיה Yמנבא באופן מובהק את  Mהאם  לבחון יש אך, פשוטה ברגרסיה Y את

, כלומר, מתקיים 4 שלב.בנוסף, יש להוכיח כי (במשוואה נמצא X תלוי הבלתי המשתנה

 -, או לחלופיןבמשוואה נמצא  Mהמשתנה כאשר Yלניבוי  משמעותית תורם לא x  שהמשתנה

 באופן מובהק.  Cנמוך מנתיב  'Cלהוכיח כי נתיב 
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  GMAT –( על סמך הציון במבחן ה 0/כישלון 1-במחקר שבחן הצלחה בקורס מנהלים )הצלחה .5

 התקבלו הנתונים הבאים:

   Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

GMAT .028 .007 15.254 1 .000 1.020 

Constant 14.053 3.648 14.836 1 .000 1267780.843 

a. Variable(s) entered on step 1: GMAT. 

 

 נק'GMAT (5 ?) במבחן ה 100שננבא עבור אדם שקיבל ציון  log odds(y)מה ערך ה .א

 : הפלט מתוך לוגיסטית רגרסיה משוואת נבנה ראשית

                         

                                  :    המנובא הערך את ונמצא Xב 100 נציב, כעת

 18.05 הוא GMATה במבחן 100 שקיבל לאדם שננבא LogOdds(y)ה ערך

 

להצליח בקורס בהשוואה  401( של סטודנט שקיבל ציון oddsפי כמה גדולים הסיכויים ) .ב

 נק'( 5) נמק?  400לסטודנט שקיבל ציון 

 הסיכויים -כלומר.         . Xב אחת ביחידה עליה בעקבות ODDSה עולים כמה פי מייצג   

 שקיבל סטודנט של מסיכוייו 1.020 פי גדולים בקורס להצליח GMATב 401 שקיבל סטודנט של

400. 

 

 בהצלחה!

113

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



114

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



115

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



116

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



117

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



118

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 70/32//027 תאריך הבחינה:

אלירן  מאייר,-שם המרצים: פרופ' יואלה ברבי
 הלאלי, ד"ר קרני שלף, ד"ר יעל פוזננסקי

 משתניות-רגרסיה ושיטות ניתוח רב מבחן ב:

 381-3-3/3 מס' קורס:

 ב'מועד:   ב'סמ':  תשע"גשנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 

 אסור פרט למחשבוןחומר עזר: 

 מבחן לא חסוי

 

שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאלה מופיע  4במבחן זה 
 בצידה. 

בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים. אורך ההסבר לא 
 .שורות 6יעלה על 

 עד להגעה לערך הסופי. בכל מקום בו אתם מתבקשים לחשב הציגו את תהליך החישוב כולו

 אנא ענו על כל השאלות במחברת המצורפת ולא על גבי טופס המבחן.

 בהצלחה!

 
 נקודות( 02. תשובה ללא נימוק לא תתקבל )יש לנמק כל תשובהשאלות נכון7לא נכון.  .3

 

 למודל. מנבאים נוסיףככל ש יגדל SStotהערך של  .א

( מהממוצע שלו. הוספת yמייצג את סכום ריבועי הסטיות של תצפיות המשתנה המנובא ) SStot. לא נכון
 .SStot-גם אינה מובילה לשינוי ב, ולכן y ו של המשתנהמנבאים אינה משנה את ערכי

 

כאשר  .02-שווה ל השונות המוסברת אחוזובו , Y המנבא היחיד של הוא x1שבו  מודלנתון  .ב
שערך המתאם  מכאן .24-אחוז השונות המוסברת של כל המודל שווה ל x2מוסיפים למודל את 

 .2./שווה  Y-ל x2הפשוט בין 

    המתאם המרובה  לא נכון.
    -שווה ל  

          
   . ידוע כי  

ושהמתאם המרובה שווה  02./-שווה ל  

       , על כן 22./-ל
, ולא 2./-יהיה שווה ל x1בניקוי  x2-ל y.  כלומר, מתאם החלק בין 1/./-יהיה שווה ל  

 .המתאם הפשוט ביניהם

 

רגרסיה לניבוי נטילת סיכון  שבמשוואת. מכאן 0.06-המתאם הפשוט בין חרדה לנטילת סיכון הוא  .ג
 .0.06- פי רמת חרדה, מקדם הרגרסיה המתוקנן של חרדה יהיה-על

 בציוני הרגרסיה מקדם , חרדה רמת ידי-על סיכון נטילת לניבויבציוני תקן  פשוטה רגרסיה במשוואת. נכון
 .(       לפי הנוסחא )ניתן לראות גם  .המשתנים שני בין הפשוט למתאם שווה יהיה תקן

 

עולה כך מספר הטעויות שעושה נבדק במטלת  (x)חוקר משער כי ככל שמספר שעות השינה  .ד
 Y צודק החוקר בהשערתו הוא אמור לקבל מתאם שלילי בין הערך המנובא שלירד. אם  (y) עקיבה

  .Y של לבין הערך האמיתי
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יניב מתאם שלילי;  מתאם פירסון בין שני המשתניםהחוקר משער על קשר שלילי, ולכן חישוב  לא נכון.

yעם זאת, חישוב המתאם בין הערכים המנובאים של  בהכרח יניב מתאם  yלערכים האמיתיים של   

בסיס נתוני המדגם -נבנה על –הציונים המנובאים  שעליו –. הסיבה לכך היא שקו הרגרסיה r  ≥0חיובי 

כן יהיה -ועל  ,(SSresהאמיתיים מהמנובאים ) Yשל ציוני  כך שימזער את סכום ריבועי הסטיות םהאמיתיי

  בהכרח באותו הכיוון כמו הנתונים האמיתיים.

 

 מתאםומצא  הקשר שבין הציון במבחן הפסיכומטרי לציון במבחן המיון במתמטיקה בדק אתחוקר  .ה
תאם רק חליט החוקר לבדוק את המהיה מאילו  בהנחה שכל הנחות הרגרסיה מתקיימות, נמוך.

 מוצאהוא היה של מבחן המיון במתמטיקה  רבעון השני והשלישיעבור הסטודנטים שנמצאים ב
 מתאם גבוה יותר.

במידה והחוקר יבדוק את המתאם רק עבור סטודנטים הנמצאים ברבעון השני והשלישי של . לא נכון
מבחן המיון במתמטיקה, הוא יבצע קיצוץ תחום במשתנה זה. במסגרת קיצוץ התחום, שונות המשתנה 

הוא היה מקבל מתאם  תקטן, וכך יקטן גם המתאם בין שני המשתנים. לכן, אילו החוקר היה עושה זאת,
 .ותרנמוך י

 

סיכון ע"י הגיל, המגדר והנטייה של הנבדק להיות  ליטוללניבוי הנטייה  אריתיערך רגרסיה לינחוקר  .0
 אקסטרוברטי. 

 מציגה את תוצאות הניתוח: 3טבלה מס. 

Regression Summary for Dependent Variable: risk total; R= .3 

 R²= 0.09 Adjusted R²= .05 F(3,63)=2.12 p=0.1 

 
β Std.Err. - of β b Std.Err. - of b t(63) p-value 

 קבוע
  

3.66 5.42 0.67 0.50 

) מגדר 1)גברים=  0.27 0.13 1.35 0.65 2.06 0.04 

 0.82 0.23- 0.20 0.05- 0.13 0.03- גיל

רטיותבאקסטרו  0.01 0.12 0.45 0.63 0.71 0.48 

 

 נק'( 2)? רטיותבהמגדר והנטייה לאקסטרוהגיל,  מהשונות בנטייה ליטול סיכון מוסבר ע"י %איזה  .א

)קרי, השונות המוסברת על  לאקסטרוברטיותמהנטייה ליטול סיכון מוסבר על ידי הגיל, המגדר והנטייה  1%

 .R² = 0.09 התקבלו גם תשובות שציינו כי. ידי כל המודל(

 

 המבחן ערך את דווח? מאפס במובהק שונההמנבאים כלל ע"י  המוסברת השונות % האם .ב
 '(נק 2. )תהרלבנטי המובהקות ורמת , דרגות החופשהסטטיסטי

F(3,63) = 2.12, p = 0.1ניתן לראות כי ערך ה .p אחוז השונות המוסברת על ידי כלל , ועל כן, 2/./גדול מ

 המנבאים אינו מובהק

 

 הסטטיסטי המבחן ערך את דווחלניבוי הנטייה ליטול סיכון? תרומה מובהקת יש  לאיזה מהמשתנים .ג
 (נק' 2. )תהרלבנטי המובהקות ורמת
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מבין שלושת המנבאים רק למגדר יש תרומה מובהקת למובהקות המקדמים,  Tניתן לראות כי במבחני 

(p<0.05 ):לניבוי הנטייה ליטול סיכון 

t(63) = 2.06, p = 0.04 

 

שתחושת יכול להיות האם  ,לא ידיעת המתאם בין תחושת שליטה לכל אחד מהמשתנים במחקרל .ד
 .נק'( 2) שליטה מסבירה את ההבדלים המובהקים שנמצאו בסעיף ג'? הסבר

ולא הייתה עליו בקרה המצב המתואר יכול להיות. המשתנה "תחושת השליטה" לא נכלל במחקר 

לא ניתן לדעת בוודאות מה השפעתו על הקשרים באמצעות הכנסתו לרגרסיה. משום כך  סטטיסטית

 yוגם על  x)המשפיע גם על מתערב ייתכן שהמשתנה "תחושת שליטה" הינו משתנה שנמצאו במחקר. 

 .yלבין  x)באופן מלא או חלקי( את הקשר בין  מתווךוגורם לקשר עקיף ביניהם(, וייתכן והוא משתנה ה

תחושת שליטה מסבירה את הקשר בין מגדר לנטייה ליטול התקבלו תשובות הטוענות לכך ש לא :שימו לב

סיכון באמצעות מיתון או דיכוי. במידה ותחושת שליטה היה משתנה ממתן או מדכא, שלא נכנס אל המודל, 

 היותו מחוץ למודל לא הייתה מסבירה את הקשר המובהק בין המשתנים שנכללו במודל; 

דיכוי אינו מתאים מכיוון שלא ניתן להסביר קשר מובהק כאשר המשתנה המדכא אינו בתוך המודל )כאשר 

משתנה מדכא אינו נמצא במודל הוא דווקא מחליש את הקשר בין המשתנה המנבא שאת השונות שלו הוא 

 (. Yיכול לדכא לבין 

במידה עות משתנה שאינו במודל. מיתון אינו מתאים שכן אנו מנסים להסביר אפקט עיקרי מובהק באמצ

במודל הוא לא יוביל לתוצאות של אפקט עיקרי מובהק בין המשתנה אותו נכלל וקיים משתנה ממתן שאינו 

 . Yהוא ממתן ל

 

 עם הגיל. משתנה  יה ליטול סיכון והמגדריאת ההשערה שהקשר בין הנטבנוסף החוקר החליט לבחון 

 מציגה את תוצאות הניתוח.  0' טבלה מס

Regression Summary for Dependent Variable: risk total; R= .3 R²= .09 Adjusted R²= .03 
F(4,62)=1.6 p<0.18 

 
β Std.Err. - of β b Std.Err. - of b t(62) p-value 

 קבוע
  

2.63 2.18 1.3 0.23 

רטיותבאקסטרו  0.09 0.12 0.45 0.63 0.71 0.48 

 0.68 0.41- 0.31 0.13- 0.19 0.08- גיל

 0.07 1.86 0.69 1.28 0.13 0.25 מגדר

 0.73 0.35 0.42 0.14 0.18 0.06 גילXמגדר

 

 נמק.? החוקר אושש את השערתו שהקשר בין הנטייה ליטול סיכון והמגדר משתנה עם הגילהאם  .ה
 ('נק 2)

לראות בפלט הוא שיער על אינטראקציה בין משתנה הגיל והמגדר. ניתן לא אושש את השערתו.  החוקר

  Y (p= 0.73.)אין תרומה מובהקת לניבוי שהוכנס למודל מגדר( X)גילגורם האינטראקציה לש
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 ('נק /) ?המודל הראשון של Adjusted R²-מבמודל השני נמוך  Adjusted R²-שכיצד יתכן  .ו

)אחוז השונות המוסברת של המודל( ומספר המנבאים במודל.  R2מושפע משני מרכיבים:  Adj R2 -ה

מושפעת ממספר המנבאים כך שככל שישנם יותר מנבאים כך הכיווץ גדול יותר  R²מידת הכיווץ של 

(Adjusted R²  ועל כן הכיווץ )קטן עם הגדלת המנבאים(. במודל השני הוסף מנבא )גורם האינטראקציה

במודל הראשון. עם זאת, הוספת המנבא לא תרמה לשונות המוסברת של במודל זה היה גדול יותר מאשר 

של המודל לא השתנה לעומת המודל הראשון. משום שאחוז השונות המוסברת במודל  R2 -המודל, כך ש

 קטן יחסית לערכו במודל הראשון.  Adjusted R² השני נותר זהה, אך נוסף עוד מנבא, ערכו של ה

 

צעירים יחסית,  :תנה הגיל מחדש לשלוש קטגוריות על פי שלישוניםהחוקר החליט לקודד את מש .ז
 , מבוגרים יחסית.בוגרים יחסית

i.  שני( המודל ה)של החוקר לבדיקת השערותיו  מהמתאיה בציוני גלםהרגרסיה  משוואתכתוב את
 ('נק 8) .לאחר השינוי בקידוד

X1 – מגדר 

X2 – אקסטרוברטיות 

X3 ,X4  - )משתני הדמה של גיל )שכעת מקודד לשלוש קטגוריות במקום משתנה רציף 

 ̃                                      

 

ii. בעקבות השינוי  האם התרומה של משתנה הגיל להסבר הנטייה ליטול סיכון עשויה להשתנות
 ('נק 2. )? הסברבקידוד

. הסיבה לכך היא שבניבוי של מובהקתכעת להיות ו להשתנות )לגדול(עשויה כן. התרומה של משתנה הגיל 

ועל כן אינו דורש את הנחת הליניאריות . ניבוי שכזה לכל קבוצה את הממוצע שלהננבא קטגוריאלי משתנה 

 נוכל לייצג בניבוי מגמות שאינן בהכרח ליניאריות, אם הן אכן קיימות בקשר שבין גיל לנטייה ליטול סיכון. 

 

 

 //3חוקרת מעוניינת לבחון את ההשפעה של רגש שלילי על מתן תרומה. היא ערכה מחקר שכלל  .2
 נבדקים, במהלכו התבקשו הנבדקים לענות על מספר שאלונים:

שבוחן (, ושאלון x2(, שאלון שבוחן יכולת לבצע אינטרוספקציה )x1שאלון שבוחן יכולת לוויסות רגשות )
שקלים תמורת השתתפותו. לאחר  /0(. כל נבדק קיבל x3) קאת עוצמת הרגש השלילי שחש הנבד

קבלת הכסף, הוסבר לכל נבדק שהמעבדה של החוקרת מגייסת תרומות ל"עזר מציון" וכי במידה והוא 
 (.yרוצה לתרום, הוא יכול להשאיר איזה סכום שירצה במעטפה המיועדת לכך )

 להלן מטריצת המתאמים שנמצאו במחקר:

תויסות רגשו תרומה  שלילי רגש אינטרוספקציה   

 0.3 0 0 1 תרומה

 0.4- 0.32 1 0 ויסות רגשות

 0 1 0.32 0 אינטרוספקציה

 1 0 0.4- 0.3 רגש שלילי

 

עוזרת המחקר למדה את הספרות בתחום והציעה לבחון שלושה מודלים שונים להסבר הנטייה של נבדקים 
 לתרום:
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 כמנבא יחידי שלילי רגש .3
 ויכולת לויסות רגשות  שלילי רגש .0
 ויכולת לבצע אינטרוספקציה שלילי רגש .2
 
 .('נק 2) הסבר. המוצלח ביותר?צפוי להיות המודלים שהציעה עוזרת המחקר  שלושתאיזה מ .א

). כלומר, המודל בעל אחוז השונות המוסברת הגבוה ביותר)המודל השני צפוי להיות המודל המוצלח ביותר, 

( אך יש לו קשר עם רגש שלילי. לכן, yאין לו קשר עם משתנה התרומה ); מדכאויסות רגשות הינו משתנה 

בהכנסתו למודל הרגרסיה הוא ידכא במשתנה הרגש השלילי שונות שאינה רלוונטית לניבוי "תרומה" ובכך 
 יחזק את הקשר בין רגש שלילי לתרומה )הנקי מויסות רגשות(. 

 

י ללמוד גם על גורמים שמשפיעים על הרגשות של נתונים כדאותם הב משתלהשעוזר המחקר הציע  .ב
ההשפעה האפשרית של היכולת  לטענתו, בספרות בתחום הרגשות אף פעם לא נבדקה אנשים.

המידה בה אנשים מרגישים  לבין היכולת לויסות רגשות לעשות אינטרוספקציה על הקשר הקיים בין
בתורה , וזו אינטרוספקציהב גבוהה יותריכולת ל רםרגשות גו יתכן וויסותלהערכתו,  .שליליםרגשות 

  משפרת את המצב הרגשי של אנשים.

i.  ?נק'( 2)הסבר. איזה מודל מציע עוזר המחקר 

נו ישיר, אלא עוזר המחקר מציע מודל של תיווך. הוא טוען שהקשר בין היכולת לויסות רגשות לרגש שלילי אי
יכולת האינטרוספקציה, וזו משפיעה על המצב  נובע מההשפעה העקיפה לפיה ויסות הרגשות משפיע על

המשתנה המתווך  -M, "ויסות רגשותתלוי הינו "המשתנה הבלתי  -Xבמודל התיווך שמציע החוקר  הרגשי.

 ".רגשות שליליים"המשתנה המנובא, הינו  -Y, ו"אינטרוספקציההוא "

 

ii. ?נם שווים להסבר )הניחו כי המתאמים שאי האם הנתונים הקיימים תומכים במודל זה-/ 
 .(נק' 2)מובהקים(. 

 נבדוק האם ארבעת השלבים הנדרשים לאישוש מודל תיווך מתקיימים: 

בין , ורגשות שלילייםל ויסות רגשותבין  השלב הראשון והשני מתקיימים: ישנם מתאמים פשוטים מובהקים
)רגשות  Yהשלב השלישי והרביעי יבדקו ברגרסיה מרובה לניבוי . יכולת אינטרוספקציהל ויסות רגשות

נתון כי המתאם . bmמובהקות  תיבדק 2)אינטרוספקציה(. בשלב  M)ויסות רגשי( ו Xשליליים( על ידי 
הפשוט בין יכולת אינטרוספקציה לבין רגשות שליליים שווה לאפס, אך איננו יכולים לדעת בוודאות שלא 

 4בשלב  אינטרוספקציה ברגרסיה מרובה שתכלול גם את משתנה ויסות הרגשות. תימצא מובהקות למנבא
במובהק. אין לנו נתונים לבחינת השלב השלישי  Yאינו מנבא את  X, יש לבדוק האם ברגרסיה המרובה

 והרביעי.

 

 

לא הצליח(, על סמך  -/הצליח,  -3טראומה )-חוקרת ניבאה את מידת ההצלחה של טיפול חדש בפוסט .4
זמן מאז התרחשה הטראומה )בחודשים(, ומגדר  - timeגיל המטופל )בשנים(,  - ageמספר מנבאים: 

(:gender /- ,3גברים- .)נשים 

 להלן חלק מתוצאות הניתוח:
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1a 

Age -.081 .080 1.027 1 .311 .922 

time .487 .164 8.875 1 .003 1.628 

gender 1.248 .990 1.590 1 .207 3.484 

Constan
t 

-4.878 2.154 5.128 1 .024 .008 

a. Variable(s) entered on step 1: Age, time, gender. 

 

 

 נק'(.  2חודשים ) 2, שחוותה טראומה לפני 22עבור מטופלת בת  logOdds(Y) -חשבו את ה .א

        ( ̃)                                  

                                 

 

 נק'( 2) ?( של אותה מטופלתOddsמהם הסיכויים ) .ב

המנובא שמצאנו  yשל  logodds-בחזקת ה e נעלה את הסיכויים של אותה מטופלתעל מנת לחשב את 

 .                               בסעיף הקודם:

 

 נק'(? 2) ? הסבר.מה ניתן לומר על הסיכויים של נשים שהטיפול יצליח בהשוואה לגברים .ג

( e^b) 2.484גדולים פי  בטיפוללהצליח כאשר כל שאר המשתנים מוחזקים קבוע, הסיכויים של נשים 

 מלגברים שהטיפול יצליח.  כלומר, לנשים סיכוי גבוה. גברים לעומת הסיכויים של

 

 בהצלחה!
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 70/32//027 תאריך הבחינה:

אלירן  מאייר,-שם המרצים: פרופ' יואלה ברבי
 הלאלי, ד"ר קרני שלף, ד"ר יעל פוזננסקי

 משתניות-רגרסיה ושיטות ניתוח רב מבחן ב:

 381-3-3/3 מס' קורס:

 ב'מועד:   ב'סמ':  תשע"גשנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 

 אסור פרט למחשבוןחומר עזר: 

 מבחן לא חסוי

 

שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאלה מופיע  4במבחן זה 
 בצידה. 

בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים. אורך ההסבר לא 
 .שורות 6יעלה על 

 עד להגעה לערך הסופי. בכל מקום בו אתם מתבקשים לחשב הציגו את תהליך החישוב כולו

 אנא ענו על כל השאלות במחברת המצורפת ולא על גבי טופס המבחן.

 בהצלחה!

 
 נקודות( 02. תשובה ללא נימוק לא תתקבל )יש לנמק כל תשובהשאלות נכון7לא נכון.  .3

 

 למודל. מנבאים נוסיףככל ש יגדל SStotהערך של  .א

 

כאשר  .02-שווה ל השונות המוסברת אחוזובו , Y המנבא היחיד של הוא x1שבו  מודלנתון  .ב
שערך המתאם  מכאן .24-אחוז השונות המוסברת של כל המודל שווה ל x2מוסיפים למודל את 

 .2./שווה  Y-ל x2הפשוט בין 

 

רגרסיה לניבוי נטילת סיכון  שבמשוואת. מכאן 0.06-המתאם הפשוט בין חרדה לנטילת סיכון הוא  .ג
 .0.06- המתוקנן של חרדה יהיה פי רמת חרדה, מקדם הרגרסיה-על
 

 
עולה כך מספר הטעויות שעושה נבדק במטלת  (x)חוקר משער כי ככל שמספר שעות השינה  .ד

 Y ירד. אם צודק החוקר בהשערתו הוא אמור לקבל מתאם שלילי בין הערך המנובא של (y) עקיבה
  .Y של לבין הערך האמיתי

 

 מתאםומצא  הפסיכומטרי לציון במבחן המיון במתמטיקהבדק את הקשר שבין הציון במבחן חוקר  .ה
תאם רק חליט החוקר לבדוק את המהיה מאילו  בהנחה שכל הנחות הרגרסיה מתקיימות, נמוך.

 מוצאהוא היה של מבחן המיון במתמטיקה  רבעון השני והשלישיעבור הסטודנטים שנמצאים ב
 מתאם גבוה יותר.
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Text Box
ציון: 96(ללא הפקטור)



 

 

סיכון ע"י הגיל, המגדר והנטייה של הנבדק להיות  ליטוללניבוי הנטייה  אריתיערך רגרסיה לינחוקר  .0
 אקסטרוברטי. 

 מציגה את תוצאות הניתוח: 3טבלה מס. 

Regression Summary for Dependent Variable: risk total; R= .3 

 R²= 0.09 Adjusted R²= .05 F(3,63)=2.12 p=0.1 

 
β Std.Err. - of β b Std.Err. - of b t(63) p-value 

 קבוע
  

3.66 5.42 0.67 0.50 

) מגדר 1)גברים=  0.27 0.13 1.35 0.65 2.06 0.04 

 0.82 0.23- 0.20 0.05- 0.13 0.03- גיל

רטיותבאקסטרו  0.01 0.12 0.45 0.63 0.71 0.48 

 

 נק'( 2)? רטיותבהגיל, המגדר והנטייה לאקסטרו מהשונות בנטייה ליטול סיכון מוסבר ע"י %איזה  .א

 

 המבחן ערך את דווח? מאפס במובהק שונההמנבאים כלל ע"י  המוסברת השונות % האם .ב
 '(נק 2. )תהרלבנטי המובהקות ורמת , דרגות החופשהסטטיסטי

 

 הסטטיסטי המבחן ערך את דווחלניבוי הנטייה ליטול סיכון? תרומה מובהקת יש  לאיזה מהמשתנים .ג
 (נק' 2. )תהרלבנטי המובהקות ורמת

 

שתחושת יכול להיות האם  ,ידיעת המתאם בין תחושת שליטה לכל אחד מהמשתנים במחקר לאל .ד
 .נק'( 2) שליטה מסבירה את ההבדלים המובהקים שנמצאו בסעיף ג'? הסבר

 

 עם הגיל. משתנה  יה ליטול סיכון והמגדריאת ההשערה שהקשר בין הנטבנוסף החוקר החליט לבחון 

 מציגה את תוצאות הניתוח.  0' טבלה מס

Regression Summary for Dependent Variable: risk total; R= .3 R²= .09 Adjusted R²= .03 
F(4,62)=1.6 p<0.18 

 
β Std.Err. - of β b Std.Err. - of b t(62) p-value 

 קבוע
  

2.63 2.18 1.3 0.23 

רטיותבאקסטרו  0.09 0.12 0.45 0.63 0.71 0.48 

 0.68 0.41- 0.31 0.13- 0.19 0.08- גיל

 0.07 1.86 0.69 1.28 0.13 0.25 מגדר

 0.73 0.35 0.42 0.14 0.18 0.06 גילXמגדר
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 נמק.? החוקר אושש את השערתו שהקשר בין הנטייה ליטול סיכון והמגדר משתנה עם הגילהאם  .ה
 ('נק 2)

 

 ('נק /) ?המודל הראשון של Adjusted R²-מבמודל השני נמוך  Adjusted R²-שכיצד יתכן  .ו

 

צעירים יחסית,  :החוקר החליט לקודד את משתנה הגיל מחדש לשלוש קטגוריות על פי שלישונים .ז
 , מבוגרים יחסית.בוגרים יחסית

i.  שני( המודל ה)של החוקר לבדיקת השערותיו  מהמתאיה בציוני גלםהרגרסיה  משוואתכתוב את
 ('נק 8) .לאחר השינוי בקידוד

 

ii.  בעקבות השינוי  התרומה של משתנה הגיל להסבר הנטייה ליטול סיכון עשויה להשתנותהאם
 ('נק 2. )? הסברבקידוד

 

 
 //3חוקרת מעוניינת לבחון את ההשפעה של רגש שלילי על מתן תרומה. היא ערכה מחקר שכלל  .2

 נבדקים, במהלכו התבקשו הנבדקים לענות על מספר שאלונים:
שבוחן (, ושאלון x2(, שאלון שבוחן יכולת לבצע אינטרוספקציה )x1לוויסות רגשות )שאלון שבוחן יכולת 

שקלים תמורת השתתפותו. לאחר  /0(. כל נבדק קיבל x3) את עוצמת הרגש השלילי שחש הנבדק
קבלת הכסף, הוסבר לכל נבדק שהמעבדה של החוקרת מגייסת תרומות ל"עזר מציון" וכי במידה והוא 

 (.yיכול להשאיר איזה סכום שירצה במעטפה המיועדת לכך ) רוצה לתרום, הוא

 להלן מטריצת המתאמים שנמצאו במחקר:

שלילי רגש אינטרוספקציה ויסות רגשות תרומה   

 0.3 0 0 1 תרומה

 0.4- 0.32 1 0 ויסות רגשות

 0 1 0.32 0 אינטרוספקציה

 1 0 0.4- 0.3 רגש שלילי

 

והציעה לבחון שלושה מודלים שונים להסבר הנטייה של נבדקים  עוזרת המחקר למדה את הספרות בתחום
 לתרום:

 כמנבא יחידי שלילי רגש .3
 ויכולת לויסות רגשות  שלילי רגש .0
 ויכולת לבצע אינטרוספקציה שלילי רגש .2
 
 .('נק 2) הסבר. המוצלח ביותר?צפוי להיות המודלים שהציעה עוזרת המחקר  שלושתאיזה מ .א
נתונים כדי ללמוד גם על גורמים שמשפיעים על הרגשות של אותם הב משתלהשעוזר המחקר הציע  .ב

ההשפעה האפשרית של היכולת  לטענתו, בספרות בתחום הרגשות אף פעם לא נבדקה אנשים.
המידה בה אנשים מרגישים  לבין היכולת לויסות רגשות לעשות אינטרוספקציה על הקשר הקיים בין

בתורה , וזו אינטרוספקציהב גבוהה יותריכולת ל רםשות גורג יתכן וויסותלהערכתו,  .שליליםרגשות 
  משפרת את המצב הרגשי של אנשים.

i.  ?נק'( 2)הסבר. איזה מודל מציע עוזר המחקר 
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ii. ?הסבר )הניחו כי המתאמים שאינם שווים ל האם הנתונים הקיימים תומכים במודל זה-/ 
 .(נק' 2)מובהקים(. 

לא הצליח(, על סמך  -/הצליח,  -3טראומה )-חוקרת ניבאה את מידת ההצלחה של טיפול חדש בפוסט .4
זמן מאז התרחשה הטראומה )בחודשים(, ומגדר  - timeגיל המטופל )בשנים(,  - ageמספר מנבאים: 

(:gender /- ,3גברים- .)נשים 

 להלן חלק מתוצאות הניתוח:

 

 

 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1a 

Age -.081 .080 1.027 1 .311 .922 

time .487 .164 8.875 1 .003 1.628 

gender 1.248 .990 1.590 1 .207 3.484 

Constan
t 

-4.878 2.154 5.128 1 .024 .008 

a. Variable(s) entered on step 1: Age, time, gender. 

 

 

 נק'(.  2חודשים ) 2, שחוותה טראומה לפני 22עבור מטופלת בת  logOdds(Y) -חשבו את ה .א

 

 נק'( 2) ?( של אותה מטופלתOddsמהם הסיכויים ) .ב
 

 
 נק'(? 2) ? הסבר.מה ניתן לומר על הסיכויים של נשים שהטיפול יצליח בהשוואה לגברים .ג

( e^b) 2.484גדולים פי  בטיפוללהצליח כאשר כל שאר המשתנים מוחזקים קבוע, הסיכויים של נשים 

 מלגברים שהטיפול יצליח.  כלומר, לנשים סיכוי גבוה. לעומת הסיכויים של גברים

 

 בהצלחה!
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 146.22.תאריך הבחינה:  
 מאייר, -יואלה ברבי' פרופשם המרצות: 

, דר' אלירן דר' קרני שלף, דר' יעל פוזננסקי 
 , דר' מיכל פנחסהלאלי

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:
 משתניות

 189-1-101מס' קורס:     
 'אמועד:    ב'סמ':   "דתשעשנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 
 נוסחאות +מחשבוןדף חומר עזר: 

 מבחן לא חסוי
 

ה מופיע שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאל 7במבחן זה 

 בצידה.

 אורך  בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים.
 שורות. 4ההסבר לא יעלה על 

 טופס המבחן.על גבי במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
 !בהצלחה

 
 )הסבר את תשובתך לכל סעיף. נק' לכל סעיף 5: נקודות 15( .1

 

  :יהיה R2 ל 2η , היחס בין 1כאשר מתאם פירסון שווה  .א
1.  2η> R2 

2. 2η ≤ R2 

3. 2η=2R  

 2ηחסרים נתונים לחישוב  .4

 

וצעים המותנים. ניבוי מידי המ פרופורציית השונות המוסברת עלהמבטא את  הוא מדד 2η: תשובה

(ממזער את סכום ריבועי הסטיות) ואין בו  יותרבעל ידי הממוצעים המותנים הוא הניבוי הטוב 

.  2η ≤R2 ,כןלו )ליניארייםקשרים שאינם בהכרח  לשגם ניבוי (מאפשר דרישה לקשר מסוג מסוים 

ובר הרגרסיה ובהכרח הקו עכל הנקודות נופלות על קו כאשר המתאם שווה לאחד (מושלם) 

במצב זה, ניבוי בהתאם לקו הרגרסיה הוא כמו ניבוי באמצעות . בממוצעים המותנים (ליניאריות)

 .2η= R2=1 מתקיים ולכן ,ממוצעים מותנים
 

 

Comment [d1 :[ ניתן 1הבהרה :
 בריבוע r-להתייחס אליו כ
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.  בפסיכומטרי מהמועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר 10%התקבלו   BAא' ל תוכנית ל .ב
. בפסיכומטרי מהמועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר 40%התקבלו  BA   ב' ל תוכנית ל

 :להיותצפוי בשתי התוכניות    BAהמתאם הפשוט בין הציון הפסיכומטרי להצלחה ב 
 נמוך יותר בתוכנית ב' מאשר בתוכנית א'.    .1

 גבוה יותר בתוכנית ב' מאשר בתוכנית א' .2

 שווה  בתוכנית ב' ובתוכנית א' .3

 לא ניתן לדעת .4
 

היה קטן  בפסיכומטרי (השונות) טווח הציוניםלאחר הקבלה (קיצוץ התחום)  'בתוכנית א תשובה:

ולכן, המתאם . ', בה קיצוץ התחום היה קטן יותרבתוכנית ב (השונות) מאשר טווח הציונים ,יותר

 צפוי להיות קטן יותר בתוכנית א' בהשוואה לתוכנית ב'.  BA-הפשוט בין ציונים אלו להצלחה ב

 
על פי תכונת אופי (אדישים, רגישים,  עמידה מול קהל חוקר ביצע מחקר בו ניסה לנבא יכולת  .ג

משתני דמה  3-רגועים ועצבנים). מכיוון שמדובר במשתנה קטגוריאלי, קידד אותו מחדש ל
כאשר קבוצת הרגועים הייתה קבוצת הביקורת. כאשר ביצע את ניתוח הרגרסיה, הכניס החוקר 

המקדם של משתנה הדמה שתנה הדמה הראשון (של קבוצת האדישים). למשוואה רק את מ
 נמצא מובהק. לכן ניתן להסיק כי:

  

  בין קבוצת האדישים לכל יתר הקבוצותעמידה מול קהל יש הבדל מובהק ביכולת  .1

 בין קבוצת האדישים לקבוצת הרגועים עמידה מול קהל ביכולתיש הבדל מובהק  .2

 האדישים לאחת הקבוצות , אך לא ניתן לדעת את הקבוצה הספציפית.יש הבדל מובהק בין קבוצת  .3

 אין הבדל ביכולות של הקבוצות השונות. .4

 

משתני דמה, אך מכניסים רק משתנה  k-1 -במידה ומקודדים משתנה קטגוריאלי לתשובה: 

דוגמא הלכל היתר. לכן עבור  1, ההבחנה במשתנה הזה היא בין מי שקיבל אחד לרגרסיה

) לבין כל היתר 1, משתנה הדמה מבחין בין האדישים (אלו שקיבלו את הערך ספציפיתה

 אפס). -שאינם אדישים (המקודדים כ

 

 

Comment [d2 :[ המועמדים 1הבהרה :
 נלקחו מאותו המדגם

 
עד  0 -נמדדה מ BA -: הצלחה ב2הבהרה 

 רציף – 100
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חוקר התעניין בקשר שבין יצירתיות ללקיחת סיכונים בתחום האתי. לצורך המחקר הוא העביר  .2

ם שונים בתחומי שאלון שבו ביקש מהנבדקים לדווח על הנכונות שלהם להתנהג בצורה לא אתית

את  מדדש.  בנוסף החוקר העביר לנבדקים שאלון )נכונות גבוהה מאד -7נכונות נמוכה מאד,  -1(

 )(ככל שהציון גבוה יותר מידת היצירתיות גבוהה יותר הדיווח שלהם לגבי מידת היצירתיות שלהם

 הטבלאות הבאות מציגות את תוצאות הניתוחים הסטטיסטים שהחוקר ביצע.

 

 ומגדר ,נכונות ליטול סיכון בתחום האתי ,מציגה את המתאמים הפשוטים בין יצירתיות. 1טבלה מס 

 . )שהיא -1גבר -0(

 

1 טבלה מס.  
 

Correlations 
 מגדר יצירתיות אתיקה 

Pearson Correlation 

 241.- 159. 1.000 אתיקה

 131.- 1.000 159. יצירתיות

 1.000 131.- 241.- מגדר

Sig. (1-tailed) 

 000. 008. . אתיקה

 023. . 008. יצירתיות

 . 023. 000. מגדר

N 

 229 229 229 אתיקה 

 229 229 229 יצירתיות

 229 229 229 מגדר

 
 

יצירתיות לקחת סיכונים בתחום האתי על סמך בנה את משוואת הניבוי בציוני תקן לניבוי הנטייה  .א

 נק') 5(   )ללא מגדר(

 

���תשובה:  = 0.159�� 

 

 נק') 5( במשוואה שבנית בסעיף א' מובהק? הסבריצירתיות המקדם של ההאם  .ב

 

, כלומר p<= 0.008) הינו מובהק, β=rכן, ניתן לראות על פי הפלט כי המקדם של יצירתיות ( תשובה:

 .0.05 -קטן מ

Comment [d3 :[ ללא מגדר = 1הבהרה :
 משתנה במודלמגדר אינו 
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 נק') 5(  יצירתיות?ה לקחת סיכונים בתחום האתי שמוסבר ע"י ימהו % השונות של הנטי .ג

 
 : 100הינו מתאם פירסון בריבוע כפול אחוז השונות המוסברת תשובה: 

0.159� ∗ 100 = 2.53% 

 

-0( החליט להוסיף למשוואת הרגרסיה שבנה גם את משתנה המגדר מהשאלה הקודמתהחוקר  .3

 1טבלה מס. .  מציגה את תוצאות הרגרסיה המרובה שהתקבלו 2. טבלה מס. )אשה-1גבר, 

 מציגה את המתאמים הפשוטים בין כל המשתנים. (מהשאלה הקודמת) 

 2טבלה מס. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients T Sig. Correlations 

B Std. Error חלק חלקי פשוט 

1 

(Constant) 2.401 .103 23.372 .000    

 129. 133. 159. 045. 2.015 012. 024. יצירתיות

 222.- 225.- 241.- 001. 3.473- 107. 373.- מגדר

a. Dependent Variable: אתיקה 

 
 נק') 10(  ?2מהו % השונות המוסברת של המודל שמוצג בטבלה  .א

 
  :100אחוז השונות המוסברת של המודל הינו חישוב המתאם המרובה בריבוע והכפלתו ב תשובה: 

 
מגיעים אל אר המרובה בריבוע ע"י המתאם הפשוט בריבוע בין יצירתיות לסיכון והוספת מתאם 

> - 0.074= 0.049+  0.025) = 222.-(2+  0.1592החלק בריבוע בין מגדר לסיכון בניקוי יצירתיות:  
 7.4%= 100כפול 

 

 

שהמשתנה מגדר מוסיף מעבר למשתנה יצירתיות בהסבר הנטייה מהו % השונות המוסברת  .ב

 נק') 5( ליטול סיכונים אתיים?

 
אחוז השונות המוסברת מהסעיף הקודם פחות אחוז השונות המוסברת שחושב עבור המודל תשובה: 

 4.87%=2.53%-7.4%: סעיף ג)  2בשאלה ללא מגדר (

 4.93% = 100*0.0493 =0.2222-: או לחילופין חישוב מתאם החלק בריבוע

 

)1...123.(
2

)12.3(
2

)1.2(
2

1
2

...12 ...2
����� nnyyyny rrryrR
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חודית גבוהה יותר לניבוי הנטייה ליטול סיכונים בתחום ילאיזה מהמשתנים יש תרומה י   .ג

 נק') 5( ?האתי

 
במקרה הנוכחי לא נתונה לנו הביטא. עם זאת, מתאם החלק מהווה מדד לתרומה הייחודית תשובה: 

לראות כי ים האחרים במודל. לכן, מתוך מתאמי החלק הנתונים לנו ניתן של המנבא בניקוי המנבא
 מהתרומה הייחודית של משתנה היצירתיות. גדולה  רומה הייחודית של משתנה המגדרהת

 :אות הבאותהנוסחכל אחת מדרך טאות ולהשוות ביניהן ם להגיע אל הבניתן היה ג
 

 0.224-ביטא של מגדר =  
 0.13ביטא של יצירתיות = 

 
 

 

 

 נק') 5(? המשתנה מגדר מה גובה הטולרנס עבור  .ד

 
 תשובה: 

 1-r2 :0.983=(1312.-)-1 של מגדר עם יצירתיות 
 .**התקבלו גם תשובות בהן באמצעות ביטא שחושבה בסעיף הקודם (במידה ונכונה) נמצא הטולרנס

 
 

 

 5( . 1ביצירתיות היה  ושהציון שלגבר  את הנטייה ליטול סיכונים אתיים של (בציוני גלם) נבא .ה

 .נק')

 
 תשובה: 

�� = 2.401 +  .024 ∗ 1 −  .373 ∗ 0 = 2.401 +  .024 = 2.425 

 

 

 את המשתניםהחליט להוסיף למשוואת הרגרסיה מעבר ליצירתיות ולמגדר חוקר ה .4

גיל וחרדה תכונתית.  הוא החליט להשתמש באחת השיטות לבחירת מנבאים על מנת לצמצם את 

 מספר המנבאים.

 הפלטים הבאים התקבלו בניתוח רגרסיה:   

Variables Entered/Removeda 

)(1 2
).....(12. viToleranceRsr kiii �� ���

1
2

12

1221
1 1 s

s
r

rrr
b yyy �

�

��
�

y

jj
j s

sb �
��

)(1 2
).....(12. viToleranceRsr kiii �� ���
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Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

T_anxiety, 

gender, 

Creativity, ageb 

. Enter 

2 

. Age Backward 

(criterion: 

Probability of F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: Ethical 

b. All requested variables entered. 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.275 4 2.569 5.384 .000b 

Residual 106.873 224 .477   

Total 117.148 228    

2 

Regression 10.239 3 3.413 7.183 .000c 

Residual 106.909 225 .475   

Total 117.148 228    

a. Dependent Variable: Ethical 

b. Predictors: (Constant), T_anxiety, gender, Creativity, age 

c. Predictors: (Constant), T_anxiety, gender, Creativity 
 

Excluded Variablesa 

Model Beta In T Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

2 Age .019b .274 .784 .018 .864 

a. Dependent Variable: Ethical 

b. Predictors in the Model: (Constant), T_anxiety, gender, Creativity 
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 נק') 5פי פלט זה? הסבר (-באיזה מבין השיטות של בחירת מנבאים נעשה שימוש על .א

 תשובה: 
. החוקר התחיל עם מודל בו בחירה לאחורשל  המנבאים בה השתמש החוקר היא שיטה שיטת בחירת

את המנבא עם התרומה הייחודית  הוציאה ובצעד הראשון התוכנה מנבאים) 4היו כל המנבאים ( 
 הקטנה ביותר.

 

 ?נק') 5(בסוף התהליך איזה משתנים נכללו במשואה ואיזה הוצאו. הסבר תוך התייחסות לפלט   .ב

 תשובה: 
הם חרדה תכונתית, מגדר ויצירתיות. המנבא שיצא מהמודל בסוף התהליך המשתנים בתוך המודל 
וככל הנראה הקטנה לא מובהקת (תה יהימה הייחודית שלו הינו גיל. גיל יצא מהמודל כיוון שהתרו

 ביותר).

 

) ומשמש לאבחון בעיות קשב וריכוז 10עד  1נמדד מ( TOVAחוקר רצה לנבא את הביצוע במטלת  .5

חרדה גבוהה) ורמת  - 7חרדה נמוכה עד  - 1(נמדדה ממתוך רמת החרדה התכונתית 

פרפקציוניזם גבוה). להלן הגרף  – 4פרפקציוניזם נמוך עד  – 1הפרפקציוניזם של הנבדק (נמדד מ

 שקיבל:

 
 

 

1 
2 
3 
4 

 פרפקציוניזם

Comment [d4 :[ שציון גבוה  :1הבהרה
 יות קשבעמשמעו יותר ב

 
 : אפשר להתעלם מהקו בגרף2הבהרה 
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��משוואת הרגרסיה שקיבל היא:  .א = 	
�
 + 	��� +  – X2חרדה תכונתית,  – X1, כאשר �

 נק') 7(ומה משמעותו?  b2ושל  b1פרפקציוניזם. מה יהיה הסימן (חיובי/שלילי/אפס) של 
 תשובה: 

כאשר שאר המנבאים  ,x-עבור עלייה ביחידה אחת ב y-ברגרסיה מרובה היא השינוי ב bמשמעות של 

פרפקציוניזם, עלייה החזקה בקבוע של רמת ההוא שלילי מכיוון שעבור  b1. לכן, מוחזקים קבוע

הוא חיובי מכיוון  b2. כמו כן,  TOVA-בחרדה התכונתית מלווה בירידה בציון הביחידה אחת 
פרפקציוניזם מלווה בעלייה יחידה אחת בתכונתית, עלייה בהחרדה החזקה בקבוע של רמת השעבור 

 .TOVA-בציון ה

 

 נק') 3(האם כדאי לחוקר להכניס גורם אינטראקציה למשוואת הרגרסיה?  .ב

 
 תשובה: 

משתנה ברמות השונות של המנבא  y-לבין אחד המנבאים  /שיפועאינטראקציה משמעותה שהקשר

זהה ברמות  TOVA(או השיפוע) בין חרדה תכונתית לציון במטלת  ניתן לראות בגרף שהקשרהשני. 
וניזם, ולכן אין צורך השונות של פרפקציוניזם. מכאן שאין אינטראקציה בין חרדה תכונתית ופרפקצי

 למשוואה.  האינטראקציה גורםלהכניס את 
הערה: אינטראקציה היא סימטרית, כך שאם אין אינטראקציה מכיוון אחד אז גם אין מהכיוון 

 השני.

 

 

, MAחוקר רצה לבחון איזה משתנים מנבאים האם סטודנט שהגיש מועמדות מתקבל לתואר שני ( .6
 לא התקבל).  - 0כן התקבל /  - 1

 ), שניהם רציפים. PSYCHO) והפסיכומטרי (BAGRUTאסף נתונים על ממוצעי הבגרות (החוקר 

-1בארץ, -0שמתייחס למיקום המוסד אליו מנסה המועמד להתקבל  ( COUNTRYבנוסף, המשתנה 
 בחו"ל). 

שהגיש מועמודת  680וציון פסיכומטרי  90של סטודנט עם ממוצע בגרות  logOdds(Y)מה ערך ה  .א
 נק') 6בחו"ל? מה ניתן לומר על סיכוייו להתקבל לתואר שני? (

 

וכך נקבל  יש ליצור משוואת רגרסיה על פי נתוני הפלט ולהציב בה את הערכים המתאימיםתשובה: 

 :שינובא עבור הסטודנט המסוים logOdds (Y) -את ערך ה

logOdds (Y) =  −4.680 + .002 ∗ ���ℎ� +  .864 ∗ 	����� −  .938 ∗ ������� 
logOdds (Y) =  −4.680 + .002 ∗ 680 +  .864 ∗ 90 −  .938 ∗ 1

=  −4.680 + 1.36 + 77.76 − .938 = 73.502 
 

בגובה  eעל מנת לדבר על סיכוייו של הסטודנט המסוים להתקבל בהשוואה ללא להתקבל נעלה את 
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 odds : 2.71873.502 e73.502== 8.28*1031 -נחשב את ה – הערך שקיבלנו

(סיכוייו להתקבל  לעומת לא להתקבל 1031*8.28כלומר, הסיכויים של הסטודנט להתקבל הם פי  
 בהשוואה ללא להתקבל הם גדולים מאוד).

 
בחו"ל גדולים / קטנים מהסיכויים להתקבל בארץ? חשב את להתקבל ) Oddsפי כמה הסיכויים ( .ב

 נק'). 4הערך הרלבנטי וציין אם הם גדולים או קטנים יותר. (
 

במונחי סיכויים.  ,שהוא דיכוטומי ,country -השאלה כאן מתייחסת לשיפוע של משתנה התשובה: 

 מצעותו נוכל להגיד פי כמה גדוליםשבא, eb3, של משתנה זה exp(b) -הערך הרלוונטי הינו ה
 הסיכויים להתקבל בהשוואה ללא להתקבל במעבר ממיקום בארץ לחו"ל. 

2.718-.938 =0.391 

כלומר  ,3910.פי  גדולים בחו"ל לעומת הארץ הםלא להתקבל ל בהשוואהכלומר הסיכויים להתקבל 
 .קטנים יותר

 
 

 
Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. 
Step 
1a 

PSYCHO .002 .001 4.412 1 .036 
BAGRUT .864 .328 6.958 1 .008 
COUNTRY -.938 .233 16.223 1 .000 
Constant -4.680 1.10

1 
18.080 1 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: psycho, bagrut, country 
 

שונות של קופאיות עשויות שיטות תגמול פסיכולוגית ארגונית ברשת מרכולים רצתה לבחון כיצד  .7

סניפי הרשת השונים ברחבי הארץ.  בכלללהשפיע על שביעות רצונם של לקוחות מחוויית השירות 

תקווה, מודיעין וקריית -שבע, פתח-סניפים: באר 4לצורך כך, דגמה הפסיכולוגית באופן אקראי 

תשלום חודשי גלובלי, , בסיס שעתישיטות שכר שונות לקופאיות:  3שמונה. בכל סניף הנהיגה 

ושכר מיוחד. כל שיטה הונהגה במשך חודש ימים. בכדי להימנע מארטיפקט של סדר, הפסיכולוגית 

הקצתה באופן מקרי את סדר שיטות השכר השונות עבור כל אחד מהסניפים (כך שהסדר אינו 

שונים מכל לקוחות  80מהווה גורם במערך ניתוח השונות). במהלך כל חודש, נדגמו באופן מקרי 

סך ערכיו של  .סניף אשר התבקשו למלא סקר שביעות רצון בתום ביקורם בסניף באותו חודש

 (שבע רצון).  100 -(לא שבע רצון) ל 0על רצף שבין הסקר נעים 

 

Comment [d5 :[יש להוסיף 1 הבהרה :
 "בהשוואה ללא להתקבל" אחרי התקבל

 
 

Comment [d6 :[ שיטות 1הבהרה :
 שיטות שכרתגמול = 

Comment [d7 :[ יש להחליף2הבהרה : 
 ב: "תשלום לפי שעה"

Comment [d8 :[ יש להוסיף3הבהרה : :
את הסקר פעם  "כל לקוח יכול היה למלא

 אחת בלבד"

Comment [d9 :[ יש להחליף4הבהרה : 
 ב: "ציוני הסקר נעים..."
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 נקודות) 5( ?  הסבר מהו מערך המחקר .א

 תשובה: 
 שכר) הינו שיטת הBהקבוע (תלויים: המשתנה -המערך הינו מערך דו גורמי מעורב. משתנים בלתי

רמות (תשלום לפי שעה, תשלום חודשי גלובלי ושכר מיוחד). משתנה הסניפים הינו המשתנה  3עם 

סניפי הרשת נבחרו רמות תקווה, מודיעין וקריית שמונה). -שבע, פתח-רמות (באר 4) עם Aהמקרי (
לכן זה המשתנה המקרי. *כיוון החוקר מעוניין להכליל את ממצאיו עבור כלל סניפי הרשת, אקראית ו

, כלומר עבר רמה אחת בלבד של משתנה שיטות שכל נבדק/לקוח מילא את הסקר פעם אחת בלבד
 –. משתנה תלוי בין נבדקי-ניתן להבין כי משתנה שיטות השכר הוא ללא מדידות חוזרות השכר,

 ).0-100שביעות רצון הלקוחות (

 

 נק') 5הסבר ( השכר צריך להבדק? מהו גורם הטעות שכנגדו האפקט של שיטת .ב

 

בין ) MSAB(א האינטראקציה של שיטות השכר הוגורם הטעות מולו יש לבחון את האפקט תשובה: 
 הגורם המקרי (סניפים) לבין הגורם הקבוע (שיטות שכר).

ההסבר לכך הוא שהאפקט של שיטות השכר על שביעות הרצון עשוי להיות שונה עבור כל סניף. 
לאפקט, שונות הנובעת מ: האינטראקציה בין  בנוסף, כולליםבשונות האפקט הגורמים כלומר, 

 הגורמים  הסניפים השונים לשיטות השכר, טעויות מדידה והבדלים אינדיבידואליים בין הלקוחות. 
שונות הנובעת מהאינטראקציה, טעויות מדידה והבדלים כוללים  האינטראקציההכלולים בשונות 

שיטת יחודי של יהאפקט ה, באמצעות גורם טעות ספציפי זה נוכל לבחון את ולכןם. אינדיבידואליי
 .השכר

 

 שאלה על תיווך: - מועד ד

 

 7שאלה 

במחקר בדילמות חברתיות חוקר משער כי תחושת גאווה מעלה את הנכונות לתרום בדילמה חברתית. עוד 

שיתוף פעולה, והעליה בשיתוף פעולה הוא משער כי תחושת הגאווה מעלה את החשיבות הנתפסת של 

 בתורה מעלה את הנכונות לתרום בדילמה חברתית.

 

 נק') 5מהו המודל עליו משוער? ( .א
 תשובה: 

המודל עליו משוער הינו מודל של תיווך. החוקר משער כי הקשר בין תחושת הגאווה לבין הנכונות 
 לתרום מתווך על ידי החשיבות הנתפסת.

 
 נק') 5יות עליו לבצע על מנת לבדוק את השערתו? (אילו בדיקות סטטיסט .ב

 תשובה: 
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. עליו לבדוק שהקשר הפשוט בין 1על מנת לבדוק את השערתו על החוקר לבצע  מספר שלבים: 
. עליו לבדוק שהקשר הפשוט בין תחושת גאווה לבין 2תחושת גאווה לנכונות לתרום הינו מובהק. 

כניס את שני המנבאים לרגרסיה מרובה לניבוי הנכונות . עליו לה3החשיבות הנתפסת הינו מובהק. 
לתרום ולהראות כי התרומה הייחודית/הביטא של משתנה החשיבות הנתפסת הינו מובהק מעבר 
למשתנה תחושת הגאווה. ועליו להראות כי תרומתו הייחודית (ביטא) של משתנה הגאווה לניבוי 

אם הפשוט בין השניים או שהיא כבר לא נכונות לתרום במודל המרובה היא, קטנה יותר מהמת
. במידה והיא אינה מובהקת מדובר בתיווך מלא. במידה והיא קטנה יותר יש לבצע מבחן 4מובהקת. 

במקרה כזה  –(שמתקיים מודל תיווך מובהק)  כדי לבדוק את המובהקות של הנתיב העקיףסובל 
 יהיה תיווך חלקי.
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 146.22.תאריך הבחינה:  
 מאייר, -יואלה ברבי' פרופשם המרצות: 

, דר' אלירן דר' קרני שלף, דר' יעל פוזננסקי 
 , דר' מיכל פנחסהלאלי

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:
 משתניות

 189-1-101מס' קורס:     
 'אמועד:    ב'סמ':   "דתשעשנה: 

 שעתיים וחצימשך הבחינה: 
 נוסחאות +מחשבוןדף חומר עזר: 

 מבחן לא חסוי
 

ה מופיע שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאל 7במבחן זה 

 בצידה.

 אורך  בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים.
 שורות. 4ההסבר לא יעלה על 

 טופס המבחן.על גבי במחברת המצורפת ולא אנא ענו על כל השאלות 
 !בהצלחה

 
 )הסבר את תשובתך לכל סעיף. נק' לכל סעיף 5: נקודות 15( .1

 

  :יהיה R2ל  2η , היחס בין 1כאשר מתאם פירסון שווה  .א
1.  2η> R2 

2. 2η ≤ R2 

3. 2η= R2 

 2ηחסרים נתונים לחישוב  .4

 

 

 

.  בפסיכומטרי מהמועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר 10%התקבלו   BAא' ל לתוכנית  .ב
. בפסיכומטרי מהמועמדים בעלי הציונים הגבוהים ביותר 40%התקבלו  BA   ב' ל לתוכנית 

 :להיותצפוי בשתי התוכניות    BAהמתאם הפשוט בין הציון הפסיכומטרי להצלחה ב 
 נמוך יותר בתוכנית ב' מאשר בתוכנית א'.    .1

 גבוה יותר בתוכנית ב' מאשר בתוכנית א' .2

 שווה  בתוכנית ב' ובתוכנית א' .3

Comment [d1 :[ ניתן 1הבהרה :
 בריבוע r-להתייחס אליו כ

Comment [d2 :[ המועמדים 1הבהרה :
 נלקחו מאותו המדגם

 
עד  0 -נמדדה מ BA -: הצלחה ב2הבהרה 

 רציף – 100
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2 
 

 לא ניתן לדעת .4
 
 

על פי תכונת אופי (אדישים, רגישים,  עמידה מול קהל חוקר ביצע מחקר בו ניסה לנבא יכולת  .ג
משתני דמה  3-רגועים ועצבנים). מכיוון שמדובר במשתנה קטגוריאלי, קידד אותו מחדש ל

כאשר קבוצת הרגועים הייתה קבוצת הביקורת. כאשר ביצע את ניתוח הרגרסיה, הכניס החוקר 
תנה הדמה המקדם של משלמשוואה רק את משתנה הדמה הראשון (של קבוצת האדישים). 

 נמצא מובהק. לכן ניתן להסיק כי:
  

 בין קבוצת האדישים לכל יתר הקבוצות עמידה מול קהל יש הבדל מובהק ביכולת  .1

 בין קבוצת האדישים לקבוצת הרגועים עמידה מול קהל יש הבדל מובהק ביכולת .2

 ציפית.יש הבדל מובהק בין קבוצת האדישים לאחת הקבוצות , אך לא ניתן לדעת את הקבוצה הספ .3

 אין הבדל ביכולות של הקבוצות השונות. .4

 

 

 

חוקר התעניין בקשר שבין יצירתיות ללקיחת סיכונים בתחום האתי. לצורך המחקר הוא העביר  .2

בתחומים שונים  שאלון שבו ביקש מהנבדקים לדווח על הנכונות שלהם להתנהג בצורה לא אתית

את שמדד .  בנוסף החוקר העביר לנבדקים שאלון )נכונות גבוהה מאד -7נכונות נמוכה מאד,  -1(

 )(ככל שהציון גבוה יותר מידת היצירתיות גבוהה יותר הדיווח שלהם לגבי מידת היצירתיות שלהם

 הטבלאות הבאות מציגות את תוצאות הניתוחים הסטטיסטים שהחוקר ביצע.

 

 ומגדר ,סיכון בתחום האתינכונות ליטול  ,. מציגה את המתאמים הפשוטים בין יצירתיות1טבלה מס 

 . )שהיא -1גבר -0(

 

1 טבלה מס.  
 

Correlations 
 מגדר יצירתיות אתיקה 

Pearson Correlation 

 241.- 159. 1.000 אתיקה

 131.- 1.000 159. יצירתיות

 1.000 131.- 241.- מגדר

Sig. (1-tailed) 000. 008. . אתיקה 
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 023. . 008. יצירתיות

 . 023. 000. מגדר

N 

 229 229 229 אתיקה 

 229 229 229 יצירתיות

 229 229 229 מגדר

 
 

יצירתיות לקחת סיכונים בתחום האתי על סמך בנה את משוואת הניבוי בציוני תקן לניבוי הנטייה  .א

 נק') 5(   )ללא מגדר(

 

 

 נק') 5( במשוואה שבנית בסעיף א' מובהק? הסבריצירתיות המקדם של ההאם  .ב

 

 נק') 5(  יצירתיות?ה לקחת סיכונים בתחום האתי שמוסבר ע"י ימהו % השונות של הנטי .ג

 

 

-0( החליט להוסיף למשוואת הרגרסיה שבנה גם את משתנה המגדר מהשאלה הקודמתהחוקר  .3

 1.  טבלה מס. מציגה את תוצאות הרגרסיה המרובה שהתקבלו 2. טבלה מס. )אשה-1גבר, 

 מציגה את המתאמים הפשוטים בין כל המשתנים. (מהשאלה הקודמת) 

 2טבלה מס. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients T Sig. Correlations 

B Std. Error חלק חלקי פשוט 

1 

(Constant) 2.401 .103 23.372 .000    

 129. 133. 159. 045. 2.015 012. 024. יצירתיות

 222.- 225.- 241.- 001. 3.473- 107. 373.- מגדר

a. Dependent Variable: אתיקה 

 
 נק') 10(  ?2מהו % השונות המוסברת של המודל שמוצג בטבלה  .א

 

 

Comment [d3 :[ ללא מגדר1הבהרה :  =
 מגדר אינו משתנה במודל
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מהו % השונות המוסברת שהמשתנה מגדר מוסיף מעבר למשתנה יצירתיות בהסבר הנטייה  .ב

 נק') 5( ליטול סיכונים אתיים?

 

 

חודית גבוהה יותר לניבוי הנטייה ליטול סיכונים בתחום ילאיזה מהמשתנים יש תרומה י   .ג

 נק') 5( ?האתי

 

 

 נק') 5(? המשתנה מגדר מה גובה הטולרנס עבור  .ד

 

 

 5( . 1ביצירתיות היה  ושהציון שלגבר  את הנטייה ליטול סיכונים אתיים של (בציוני גלם) נבא .ה

 .נק')

 

 

 

 את המשתניםהחליט להוסיף למשוואת הרגרסיה מעבר ליצירתיות ולמגדר חוקר ה .4

גיל וחרדה תכונתית.  הוא החליט להשתמש באחת השיטות לבחירת מנבאים על מנת לצמצם את 

 מספר המנבאים.

 הפלטים הבאים התקבלו בניתוח רגרסיה:   

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

T_anxiety, 

gender, 

Creativity, ageb 

. Enter 

2 

. Age Backward 

(criterion: 

Probability of F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: Ethical 

b. All requested variables entered. 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.275 4 2.569 5.384 .000b 

Residual 106.873 224 .477   

Total 117.148 228    

2 

Regression 10.239 3 3.413 7.183 .000c 

Residual 106.909 225 .475   

Total 117.148 228    

a. Dependent Variable: Ethical 

b. Predictors: (Constant), T_anxiety, gender, Creativity, age 

c. Predictors: (Constant), T_anxiety, gender, Creativity 
 

Excluded Variablesa 

Model Beta In T Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

2 Age .019b .274 .784 .018 .864 

a. Dependent Variable: Ethical 

b. Predictors in the Model: (Constant), T_anxiety, gender, Creativity 

 

 

 

 

 

 
 נק') 5פי פלט זה? הסבר (-באיזה מבין השיטות של בחירת מנבאים נעשה שימוש על .א

 

 ?נק') 5(בסוף התהליך איזה משתנים נכללו במשואה ואיזה הוצאו. הסבר תוך התייחסות לפלט   .ב

 

) ומשמש לאבחון בעיות קשב וריכוז 10עד  1נמדד מ( TOVAחוקר רצה לנבא את הביצוע במטלת  .5

חרדה גבוהה) ורמת  - 7חרדה נמוכה עד  - 1מתוך רמת החרדה התכונתית (נמדדה מ

פרפקציוניזם גבוה). להלן הגרף  – 4פרפקציוניזם נמוך עד  – 1הפרפקציוניזם של הנבדק (נמדד מ

 שקיבל:

Comment [d4 :[ שציון גבוה  :1הבהרה
 יות קשבעמשמעו יותר ב

 
 : אפשר להתעלם מהקו בגרף2הבהרה 
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��משוואת הרגרסיה שקיבל היא:  .א = ���� + ���� +  – X2חרדה תכונתית, – X1, כאשר �

 נק') 7(ומה משמעותו?  b2ושל  b1פרפקציוניזם. מה יהיה הסימן (חיובי/שלילי/אפס) של 

 

 נק') 3(האם כדאי לחוקר להכניס גורם אינטראקציה למשוואת הרגרסיה?  .ב

 

 

 

, MAלבחון איזה משתנים מנבאים האם סטודנט שהגיש מועמדות מתקבל לתואר שני (חוקר רצה  .6
 לא התקבל).  - 0כן התקבל /  - 1

 ), שניהם רציפים. PSYCHO) והפסיכומטרי (BAGRUTאסף נתונים על ממוצעי הבגרות (החוקר 

-1ץ, באר-0שמתייחס למיקום המוסד אליו מנסה המועמד להתקבל  ( COUNTRYבנוסף, המשתנה 
 בחו"ל). 

שהגיש מועמודת  680וציון פסיכומטרי  90של סטודנט עם ממוצע בגרות  logOdds(Y)מה ערך ה  .א
 נק') 6בחו"ל? מה ניתן לומר על סיכוייו להתקבל לתואר שני? (

 
 

בחו"ל גדולים / קטנים מהסיכויים להתקבל בארץ? חשב את להתקבל ) Oddsפי כמה הסיכויים ( .ב
 נק'). 4וציין אם הם גדולים או קטנים יותר. (הערך הרלבנטי 

1 
2 
3 
4 

 פרפקציוניזם

Comment [d5 :[יש להוסיף 1 הבהרה :
 "בהשוואה ללא להתקבל" אחרי התקבל
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Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. 
Step 
1a 

PSYCHO .002 .001 4.412 1 .036 
BAGRUT .864 .328 6.958 1 .008 
COUNTRY -.938 .233 16.223 1 .000 
Constant -4.680 1.10

1 
18.080 1 .000 

a. Variable(s) entered on step 1: psycho, bagrut, country 
 

שונות של קופאיות עשויות שיטות תגמול פסיכולוגית ארגונית ברשת מרכולים רצתה לבחון כיצד  .7

סניפי הרשת השונים ברחבי הארץ.  בכלללהשפיע על שביעות רצונם של לקוחות מחוויית השירות 

תקווה, מודיעין וקריית -שבע, פתח-סניפים: באר 4לצורך כך, דגמה הפסיכולוגית באופן אקראי 

, תשלום חודשי גלובלי, בסיס שעתישיטות שכר שונות לקופאיות:  3שמונה. בכל סניף הנהיגה 

ארטיפקט של סדר, הפסיכולוגית ושכר מיוחד. כל שיטה הונהגה במשך חודש ימים. בכדי להימנע מ

הקצתה באופן מקרי את סדר שיטות השכר השונות עבור כל אחד מהסניפים (כך שהסדר אינו 

לקוחות שונים מכל  80מהווה גורם במערך ניתוח השונות). במהלך כל חודש, נדגמו באופן מקרי 

סך ערכיו של  .סניף אשר התבקשו למלא סקר שביעות רצון בתום ביקורם בסניף באותו חודש

 (שבע רצון).  100 -(לא שבע רצון) ל 0על רצף שבין הסקר נעים 

 

 נקודות) 5( ?  הסבר מהו מערך המחקר .א

 

 נק') 5הסבר ( מהו גורם הטעות שכנגדו האפקט של שיטת השכר צריך להבדק? .ב

 

 

 שאלה על תיווך: - מועד ד

 

 7שאלה 

Comment [d6 :[ שיטות 1הבהרה :
 שיטות שכרתגמול = 

Comment [d7 :[ יש להחליף2הבהרה : 
 ב: "תשלום לפי שעה"

Comment [d8 :[ יש להוסיף3הבהרה : :
יכול היה למלא את הסקר פעם "כל לקוח 

 אחת בלבד"

Comment [d9 :[ יש להחליף4הבהרה : 
 ב: "ציוני הסקר נעים..."
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גאווה מעלה את הנכונות לתרום בדילמה חברתית. עוד במחקר בדילמות חברתיות חוקר משער כי תחושת 

הוא משער כי תחושת הגאווה מעלה את החשיבות הנתפסת של שיתוף פעולה, והעליה בשיתוף פעולה 

 בתורה מעלה את הנכונות לתרום בדילמה חברתית.

 

 נק') 5מהו המודל עליו משוער? ( .א

 
 נק') 5ערתו? (אילו בדיקות סטטיסטיות עליו לבצע על מנת לבדוק את הש .ב
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 ___?____  תאריך הבחינה:
 פרופ' נחשון מירן שם המרצה:

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:
 משתניות

 189-1-101     מס' קורס:
 _א'_ מועד:   ב' סמ':  תשע"ה שנה:

 שעתיים וחצי משך הבחינה:
 מחשבון חומר עזר:

 מבחן לא חסוי
 

הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאלה מופיע שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן  7במבחן זה 
 בצידה.

 חשוב! יש לענות על כל השאלות על גבי טופס המבחן.

 בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים. אורך

 ההסבר לא יעלה על שורות המוקצבות לכך.

 בהצלחה!

-בדנמרק החליטה לבדוק את הקשר בין ציוני ה ראש המגמה לארכיאולוגיה יישומית באוניברסיטה .1

BA תואר ראשון( לציוני ה(MA  של הסטודנטים במגמה. היא קיבלה את דיאגרמת הפיזור )תואר שני(

 הבאה:

 

. עם זאת, היא MA-מהשונות בציוני ה 90%-כ מסבירים BAראש המגמה שמחה לגלות שציוני ה

ישיבה של חברי הסגל שעדיף היה בים וטענה התחרטה על כך שקיבלה לתואר שני את כל הסטודנט

ומעלה. סגן ראש המגמה טען בפניה  75שלהם היה  BA-אם הייתה מקבלת רק סטודנטים שציון ה

, עקב קיצוץ MA-היו מסבירים אחוז שונות נמוך יותר בציוני ה BA-שאם הייתה עושה זאת, ציוני ה

 נק'( 16) תחום. האם סגן ראש המגמה צודק?

בהינתן שהנחות הרגרסיה  קיצוץ תחום מקטין את המתאם .המגמה לא בהכרח צודק : סגןתשובה

ניתן לראות שהטעות הממוצעת קטנה יותר . מתקיימתאינה הומוסקדסטיות  מתקיימות. במקרה הנוכחי

 ומעלה. לכן, ייתכן כי בטווח זה הניבוי יהיה טוב יותר. 75שלהם הוא  BA-בקרב הסטודנטים שציון ה

60

65

70

75

80

85

90

95

60 65 70 75 80 85 90 95 100

 MAציון 

 BAציון 

157

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
פתרון מרצה



 

חוקרת בנתה מודל לניבוי יכולות קשב וריכוז בקרב אנשים הסובלים מדיכאון. היא שיערה שהקשר  .2

בין דיכאון לבין יכולות קשב וריכוז מתווך באופן מלא הן על ידי וויסות עצמי והן על ידי מספר שעות 

בילות השינה בלילה. השערתה היא שדיכאון מוביל לירידה ביכולות הויסות העצמי והן בתורן מו

לירידה ביכולות הקשב והריכוז, ובנוסף שדיכאון גורם להפחתת מספר שעות השינה בלילה, מה 

 שגורם לפגיעה ביכולות הקשב והריכוז. 

 נק'( 8) .)ציירו את הדיאגרמה בתוך הריבוע( תארו בדיאגרמת נתיבים את המודל של החוקרת .א

 

 תשובה:

 

 

         ?בין דיכאון לקשב וריכוזהמתאם את מהי הנוסחה המתארת  ,על פי הסכימה של רייט .ב

 נק'( 4)

r14=β1*β2+β3*β4 

          ?וויסות עצמי לקשב וריכוזהמתאם בין מהי הנוסחה המתארת  ,על פי הסכימה של רייט .ג

 נק'( 4)

r24= β2+ β1* β3* β4   

 

 נתון מודל התיווך הבא: .3

 

X 

M 

Y 

β =0.6  β =0.5 

β = ? 
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, וכן . החוקר הסיק כי השערתו אוששה ומודל התיווך הינו מלא0.3הוא  Y-ל Xנתון כי המתאם בין 

 נק'( 16) האם הוא צודק?את הבטא המופיעה בסימן שאלה.  טען כי אין צורך להמשיך ולחשב

שהמכפלה של רייט  לראות על פי הסכמהניתן  תשובה: החוקר צודק, אין צורך לחשב את הבטא החסרה. 

ולכן  )המייצג את האפקט הכללי( שווה למתאם הפשוט)המייצגת את האפקט העקיף( של הבטאות  

במצב כזה אין צורך לבדוק את המובהקות של  .שהאפקט הישיר הוא אפסשהתיווך מלא ומשמעות היא ה

 הבטא החסרה ואין צורך לבצע מבחן סובל. 

 

מתוך  חייםהתוחלת בנתה רגרסיה פשוטה לניבוי ו עובדים ממגזרי תעסוקה שונים 300חוקרת דגמה  .4

כמות שעות העבודה החודשיות בנוסף, לחוקרת היה מידע גם על (. r=0.4. נמצא מתאם מובהק )השכר

( ומתאם (r=0.5 וו. החוקרת מצאה כי לכמות שעות העבודה יש מתאם מובהק עם השכרכל עובד של

 (. (r=0.03לא מובהק עם תוחלת החיים 

 כדאי לחוקרת להכניס את משתנה שעות העבודה לרגרסיה, כך שיהיה לה ניבוי של האם  .א

  נק'( 8? הסבירו. )שכר ושעות העבודהה מתוךתוחלת החיים 

משתנה שאיננו מתואם עם  - . המקרה המתואר בשאלה מציג מקרה קלאסי של משתנה מדכאתשובה: כן

Yכאשר נכניס . לכן, )בשאלה הנוכחית עם משתנה השכר( , אך בעל מתאם עם מנבאים אחרים במשוואה

ניקוי בשל  אחוז השונות המוסברת יעלה(ש)כלומר  סיה סביר שתהיה לו תרומה לניבוימשתנה זה לרגר

 שונות לא רלוונטית במשתנה השכר. 

החוקרת גילתה שטעתה בחישוב המתאם של שעות העבודה עם השכר, ומסתבר שהמתאם  .ב

האם נתון זה משנה את התשובה לסעיף א'? אם כן, כיצד? אם לא,  .r=0.02האמיתי הוא 

  נק'( 8הסבירו מדוע.  )

מאחר וכעת למשתנה שעות העבודה יש מתאם אפסי גם עם תוחלת החיים וגם עם השכר, אין . תשובה: כן

כאשר היה נתון שהמתאם טעם להכניסו לרגרסיה, ולמעשה, הוא כבר לא עומד בהגדרה של משתנה מדכא. 

בין המנבאים גבוה, המשמעות הייתה שמשתנה שעות העבודה מנקה חלק לא רלוונטי בשונות של משתנה 

 השכר, ואילו כעת מצב זה לא מתקיים. 

 

פי תחום העיסוק של הנבדק, כאשר  לפניכם משוואת רגרסיה לניבוי מספר שעות השינה בלילה על .5

נבדקים מכל תחום. הניחו  100נדגמו נבדקים מתחום ההוראה, המדעים, המחשבים והאומנות. נדגמו 

 כי קבוצת האומנות היא קבוצת הבסיס.

 

 נק'( 8) מהו מספר שעות השינה שננבא לאדם העוסק באומנות? .א

מייצג את ממוצע קבוצת הביקורת, ולכן ננבא לאדם העוסק באמנות את ממוצע קבוצתו  a-תשובה: ה

 .6.3שהוא 

 נק'2η  ?(8 ) -ל R2 אם על אותם נתונים היה נערך ניתוח שונות, מה צפוי היה להיות היחס בין  .ב

321 D5.2D3D23.6~ y
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 –הציונים המנובאים הם למעשה הממוצעים המותנים  בלבדתשובה: ברגרסיה עם משתנים קטגוריאליים 

 . 2η -יהיה שווה ל R2 בדיוק כמו בניתוח שונות, ולכן

נבדקים כאשר כל אחד מהנבדקים  40ניסוי בדק כיצד לחץ זמן משפיע על יצירתיות. לצורך כך נדגמו  .6

 20צגו סך הכל ביצע מטלה בה התבקש לכתוב חמישה שימושים לחפץ שהוצג לפניו. בפני הנבדקים הו

חפצים ונמדד זמן התגובה שלקח לנבדק להגיע לחמישה שימושים. עשרת החפצים הראשונים הוצגו 

ללא הוראות מיוחדת לגבי משך הזמן לכל חפץ. לעומת זאת, עשרת החפצים האחרים הוצגו עם 

ם הוראות הנותנות דגש על מהירות. לצורך ניתוח הנתונים נעשה שימוש בניתוח שונות. בהתא

להשערה, נמצא שזמן התגובה הממוצע במצב של לחץ זמן היה גבוה יותר מזמן התגובה הממוצע 

 במצב של הוראות ללא לחץ זמן.  

 מהם המשתנים הב"ת? עבור כל אחד מהם ציין את רמותיו ואת סוגו. מהו המשתנה התלוי? .א

 נק'( 5)

 

 תשובה:

 :1אפשרות 

  לחץ זמן )עם/ בלי לחץ(.  -משתנה תוך נבדקי 

 : 2אפשרות 

 (. רמות 40), נבדקים: מקרי )עם לחץ/בלי לחץ(לחץ זמן: קבוע 

האובייקטים  10-שימושים לאובייקט )מעבר ל 5הממוצע למציאת  המשתנה התלוי הוא זמן התגובה

 שהוצגו בתנאי(. 

 

שלהם ניתן מהם גורמי הטעות ודרגות החופש עבור כל אחד מהאפקטים שאת המובהקות  .ב

 נק'( 5) לבחון במערך מחקר זה?

 

האפקט שאותו ניתן לבדוק הוא האפקט של לחץ הזמן. גורם הטעות יהיה האינטראקציה בין תשובה: 

 הנבדקים ללחץ הזמן.

 , df=q-1=2-1=1דרגות חופש של האפקט )מונה(: 

 =df=(p-1)(q-1)=(40-1)(2-1)=39*1  39דרגות חופש של גורם הטעות )מכנה(:  

 

צוות חוקרים באוניברסיטה רצה לבדוק את שביעות הרצון של בוגרי האוניברסיטה מרמת הלימודים  .7

במוסד. לצורך כך, חיבר הצוות שאלון קצר שבו עשרה פריטים שנועדו לבחון את שביעות הרצון. 

הבקשה להשתתפות בסקר נשלחה למייל האישי שניתן לכל סטודנט באוניברסיטה. מהו סוג הדגימה 

 נק'( 10) תואר? ציין בעיה אחת בדגימה זו.המ

הבעיה היא שהמדגם עשוי להיות לא מייצג )למשל, במקרה שבו מי שענה על השאלון הם תשובה: 

 . התקבלו תשובות נוספות שקשורות לאופן הייצוג של הדגימה. הסטודנטים המרוצים(
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 ___?____  תאריך הבחינה:
 פרופ' נחשון מירן שם המרצה:

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:
 משתניות

 189-1-101     מס' קורס:
 _ב'_ מועד:   ב' סמ':  תשע"ה שנה:

 שעתיים וחצי משך הבחינה:
 מחשבון חומר עזר:

 מבחן לא חסוי
 

הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאלה מופיע שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן  7במבחן זה 
 בצידה.

 חשוב! יש לענות על כל השאלות על גבי טופס המבחן.

 בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים. אורך

 ההסבר לא יעלה על שורות

 100 מקרית וא דגם(. הWorking Memoryחוקר שיער ששעות השינה משפיעות על זיכרון עבודה ) .1

שעות  10שעות שינה/ 8שעות שינה/ 6שעות שינה/ 4תנאים ) 5-נבדקים והקצה אותם אקראית ל

שעות שינה(.  כל נבדק נדרש לישון מספר שעות אחר על פי התנאי שאליו הוקצה. בבוקר  12שינה/

(. החוקר )להערכת ביצועי זיכרון עבודה N-BACKשלמחרת הנבדקים הגיעו למעבדה וביצעו מטלת 

 N-BACKניתח את הנתונים ומצא מתאם חיובי מובהק בין מספר שעות השינה לביצוע במטלת 

(r=0.5 החוקר הסיק שהשערתו אוששה. כאשר הציג את הממצאים, טען אחד החוקרים כי "יש בעיה .)

 נכונה? של חוקר זה. האם הביקורת "במחקר, וזאת משום שממתאם לא ניתן להסיק על סיבתיות

  נקודות(.  16ירו )הסב

תפעל את המשתנה הבלתי תלוי שעות תשובה: הממצא שקיבל החוקר תומך בהשערתו הסיבתית. החוקר 

הסקה על סיבתיות תלויה במערך המחקר  והקצה את הנבדקים באופן אקראי לכל אחד מהתנאים. השינה

במערך מחקר ניסויי שבו יש הקצאה אקראית לקבוצות ונערכת  .ולא בסוג הניתוח הסטטיסטי שנעשה

ניתן לייחס את ההבדלים במשתנה  מניפולציה על המשתנה הבלתי תלוי בטרם מדידת המשתנה התלוי, 

, המתאם המובהק שקיבל החוקר מסיבה זו. התלוי להבדלים אותם יצר החוקר במשתנה הבלתי תלוי

 שפיעות על ביצועי זיכרון העבודה.ששעות השינה מ הסיבתית תומך בהשערה

 

 

עם השאלון היא שיש לו מתאם  המרכזית . הבעיהOCDלמדידת סימפטומים של  חוקר בנה שאלון .2

כלי אחר.  הציעו לחוקר אמצעות גבוה עם הנטייה להציג את העצמי באורח שלילי כפי שהיא נמדדת ב

 נקודות(.   16באורח טהור יחסית ) OCDדרך סטטיסטית ליצור משתנה שימדוד 

אשר נקי מהמשתנה "הצגת העצמי  OCD-החוקר יכול להשתמש בציוני פער על מנת לקבל ציון בתשובה: 

באמצעות הנטייה להציג את העצמי באורח שלילי ולאחר  OCDמנבאים את באורח שלילי". בשיטה זו, 

פחות הציון )כפי שנמדד על פי השאלון המקורי של החוקר(  OCDמכן מייצרים משתנה פער שהוא הציון ב

 נקי יותר.   OCDפעולה זו תאפשר לקבל מדד  המנובא על בסיס הנטיה להציג את העצמי באורח שלילי.
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שני סטטיסטיקאים במרכז לסטטיסטיקה ארצית ניסו לנבא את פרנסת המשפחה )שנמדדה בשקלים(.  .3

ביותר  סטטיסטיקאי א' השתמשידוע כי משפחות. בנוסף,  100כל אחד מהם דגם מדגם נפרד של 

 נקודות(.   16) הסבירו את תשובתכם? מהבאים נכון מנבאים מסטטיסטיקאי ב'. מה

 יהיה גדול יותר עבור סטטיסטיקאי א' Adjusted R² .א

 יהיה גדול יותר עבור סטטיסטיקאי ב' Adjusted R² .ב

 יהיה גדול יותר עבור סטטיסטיקאי א' Adjusted R²זהה בכל אחד מהמדגמים,  R²אם  .ג

 יהיה גדול יותר עבור סטטיסטיקאי ב' Adjusted R²זהה בכל אחד מהמדגמים,  R²אם  .ד

המרובה בריבוע )שונות  תלוי במספר המנבאים, בגודל המדגם ובגודל המתאם Adjusted R²(. 4תשובה )

. גדול יותר Adjusted R²למי יהיה  בכל אחד מהמדגמים, לא ניתן לדעת R2-. מאחר שלא ידוע המוסברת(

יהיה גדול יותר עבור סטטיסטיקאי ב' מאחר והוא  Adjusted R² זהה בכל אחד מהמדגמים  R2אולם, אם 

 השתמש בפחות מנבאים, וידוע ששניהם השתמשו באותו גודל מדגם.

ההכנסה ( לרמת IQחוקרת בדקה את הקשר הליניארי בין אינטליגנציה )נמדדה באמצעות ציון  .4

החודשית )בשקלים(. היא שיערה כי הקשר החיובי בין רמת ההכנסה לאינטליגנציה יהיה חזק יותר 

 (:0-ונשים קודדו כ 1-)גברים קודדו כ בקרב נשים )בהשוואה לגברים(. היא קיבלה את הפלט הבא

 

 נקודות(. 8) (במשוואה ציינו את ערכי הפרמטרים) מהי משוואת הרגרסיה? .א

 Y^=3000+50x1+1500x2+200x1x2תשובה: 

 נקודות(. 8) האם השערת החוקרת אוששה? .ב

יחד עם  של האינטראקציה מובהק ולכן מתקיימת אינטראקציה. b-ניתן לראות שהעל פי הפלט תשובה: 

את  האם דפוס האינטראקציה שהתקבל תואם ההשערה במלואה יש לבדוק את לבדוקעל מנת  זאת,

)ניתן גם להציב  200-( השיפוע יגדל ב1( לגברים )0של האינטראקציה, במעבר מנשים ) b-. על פי הההשערה

מכאן שדפוס האינטראקציה הפוך להשערת  ולראות את ההבדל במשוואות(. 1ופעם אחת  0פעם אחת  x2ב

 )בהשוואה לנשים(.הקשר בין רמת ההכנסה לאינטליגנציה חזק יותר בקרב גברים החוקרת שכן 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3000.00 200.00 
 

4.00 .012 

IQ 50.00 15.00 .200 1.50 .28 

Gender 1500.00 420.00 .400 3.57 .026 

Interaction 200.00 36.00 .750 5.55 .0014 

a. Dependent Variable: Income 
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חוקר מעוניין לחקור כיצד מוטיבציות שונות משפיעות על ציוני מבחני הבגרות של תלמידים. לשם כך  .5

דגם החוקר תלמידים המשתייכים לארבע קבוצות מוטיבציות שונות: מוטיבציות כלכליות, 

 . )כקבוצת בסיס( מוטיבציות חברתיות, מוטיבציות משפחתיות וללא מוטיבציות

 ממוצעי הבגרויות בכל אחת מהקבוצות: להלן

 97 –מוטיבציות כלכליות 

 103 –מוטיבציות חברתיות 

 101 –מוטיבציות משפחתיות 

 96 –וללא מוטיבציות 

 תהמקודד)מה תהיה משוואת הרגרסיה הסופית לניבוי ציוני הבגרות מתוך סוג המוטיבציה  .א

)אין צורך בטבלה המציינת את  ציינו את ערכי הפרמטרים במשוואה ?(דמה משתניבאמצעות 

 נקודות( 8) .הקידוד של כל קבוצה(

מייצג את  d3מייצג את המוטיבציות החברתיות,  d2מייצג את המוטיבציות הכלכליות,  d1נגדיר: תשובה: 

 Y^=96+d1+7d2+5d3תהייה   משוואת הרגרסיה בהתאם לקידודהמוטיבציות המשפחתיות.  

 הסבירו:החוקר שיער כי המוטיבציות השונות משפיעות באופן שונה על נשים וגברים.  .ב

I) נקודות( 3) ?על איזה אפקט משער עוזר המחקר 

II) ?ללא הערכים  הציגו את משוואת הרגרסיה החדשה  כיצד יש לבדוק את השערתו(

 נקודות( 5) .המספריים(

 תשובה:

I)  .החוקר משער על אפקט אינטראקציה בין סוג המוטיבציה למגדר 

II) : משוואת הרגרסיה הסופית היא 

Y^= a+b1*d1+b2*d2+b3*d3+b4*gender+b5*d1*gender+b6*d2*gender+b7*d3*gender 

יש להכניס למשוואה מסעיף א' גם את משתנה המגדר וליצור משתנה מכפלה בינו ובין שלושת משתני 

יש לבדוק את ההשערה באמצעות רגרסיה היררכית ומבחן את ארבעת סוגי החרדה.  הדמה המייצגים

במודל השני שלושת משתני הדמה ואת משתנה המגדר. מובהקות התוספת. במודל הראשון יש להכניס את 

. במידה כל המנבאים )שלושת משתני הדמה, משתנה המגדר ושלושת משתני המכפלה(יש להכניס את 

 התוספת יהיה מובהק המשמעות תהייה שקיימת אינטראקציה בין סוג החרדה ומגדר.ומבחן מובהקות 
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 לצורך פיתוח מערכת התראה בפני תאונות דרכים החליטו לבדוק בניסוי מעבדה מהי האופנות .6

נבדקים אשר  40אשר לה מגיבים בני האדם באופן המהיר ביותר. לשם כך, דגמו החוקרים  החושית

מהר ככל האפשר )בלחיצת כפתור( ברגע שראו אור מהבהב )גירוי ויזואלי(, שמעו  התבקשו להגיב

-(. כל נבדק נחשף בדיוק לטקטיליצפצוף פעמון )גירוי שמיעתי(, או הרגישו רטט במקש התגובה )גירוי 

 גירויים מכל סוג, והסדר שבו הוצגו היה אקראי.  20

 נקודות(. 5) תיו ואת סוגו. מהו המשתנה התלוי?מהם המשתנים הב"ת? עבור כל אחד מהם ציין את רמו

 תשובה:

 משתנה מקרי -נבדקים -Aמשתנה 

רמות: ויזואלי, שמיעתי,  3, בעל )תוך נבדקי( משתנה קבוע עם מדידות חוזרות -סוג הגירוי -Bמשתנה 

 טקטילי.

 הממוצע לגירוי מסוג מסוים. המשתנה התלוי הוא זמן תגובה

 במערךשאת המובהקות שלהם ניתן לבחון מהם גורמי הטעות ודרגות החופש עבור כל אחד מהאפקטים 

 נקודות(. 5) ?מחקר זה

מול גורם האינטראקציה בין גורם אל ויש לעשות זאת בלבד  Bתשובה: במערך זה ניתן לבדוק את אפקט 

B  .לבין גורם הנבדקים 

F=MSB/MSAB 

 , df=q-1=3-1=2: של האפקט )מונה(דרגות חופש 

 =df=(p-1)(q-1)=(40-1)(3-1)=39*2  78 (: מכנהשל גורם הטעות )דרגות חופש 

 

יורק. לשם כך דגמה מקרית חמש שכונות -חוקרת התעניינה במצב הכלכלי של התושבים בעיר ניו .7

תושבים והעבירה להם שאלון על מצבם הכלכלי. לאחר מכן  500בעיר. בכל שכונה דגמה מקרית 

 יורק.-ת התוצאה הממוצעת והציגה אותה כמייצגת את המצב הכלכלי של ניוחישבה א

 

 נקודות(.  5) מהו סוג הדגימה בו השתמשה החוקרת? .א

 מקרית חמישה אשכולות דגמה בשלב הראשון החוקרתהחוקרת עשתה שימוש בדגימת אשכולות. תשובה: 

  נבדקים מתוך כל אשכול באמצעות דגימה מקרית פשוטה.  500ובשלב השני דגמה  (שכונות)

 

)במיוחד בהתייחס לשיטת ניתוח הנתונים  מהי הבעיה העיקרית באופן הדגימה של החוקרת .ב

 נקודות(.  5) ?והמסקנה(

היא שהיא לא לקחה בחשבון את גודל השכונה ולכן הבעיה העיקרית בדגימה של החוקרת תשובה: 

לדגום את  נבדקים מכל שכונה אך היה עליה 500דגמה  החוקרתהדגימה שלה לא הייתה פרופורציונלית. 

 .מספר התושביםמכל שכונה, בהתאם לאותה הפרופורציה 
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 13.10.2015  תאריך הבחינה:
 פרופ' נחשון מירן שם המרצה:

רגרסיה ושיטות ניתוח רב  מבחן ב:
 משתניות

 189-1-101     מס' קורס:
 _ג'_ מועד:   ב' סמ':  תשע"ה שנה:

 שעתיים וחצי משך הבחינה:
 מחשבון חומר עזר:

 מבחן לא חסוי
 

הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאלה מופיע שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן  7במבחן זה 
 בצידה.

 חשוב! יש לענות על כל השאלות על גבי טופס המבחן.

 בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים. אורך

 ההסבר לא יעלה על שורות המוקצבות לכך.

 בהצלחה!

ובנה רגרסיה לניבוי מספר הסימפטומים של  PTSDמטופלים עם  100דגם  PTSD-פסיכולוג מומחה ל .1

PTSD ( ורמת התמיכה החברתית לאחר האירוע 7עד  1-מתוך חומרת האירוע הטראומטי )נמדד מ

מהשונות במספר הסימפטומים. על  15%(. הוא מצא שהמודל מסביר 10עד  1-הטראומטי )נמדד מ

המשתנים ערכי וך לציוני תקן( את מנת להגדיל את אחוז השונות המוסברת הוא החליט לתקנן )להפ

 נק'( 16) הבלתי תלויים. השלימו: כתוצאה מכך אחוז השונות המוסברת במודל החדש_______.

 יגדל .א

 יקטן .ב

 לא ישתנה .ג

 לא ניתן לדעת .ד

 

 הסבירו את תשובתכם.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

טרנספורמציה ליניארית משתנים, כלומר המעבר מציוני גלם לציוני תקן נעשה באמצעות תשובה: ג. תקנון 

ינו מושפע מטרנספורמציה ליניארית. אבעצמו מבוסס על ציונים מתוקננים מראש ומתאם העל המשתנים. 

 ( לא ישתנה. R2על כן, אחוז השונות המוסברת )

 

 

אנשים ומדד  20הימנית. לשם כך דגם החוקר  רגלוחוקר מעוניין לנבא את גובה האדם על פי אורך כף  .2

את גובהם ואת אורך כף רגלם הימנית. בהתאם להשערתו נמצא מתאם מובהק. לאחר מכן החליט 

. במודל וסףהחוקר ליצור מודל חדש בו בחר להוסיף את אורך כף הרגל השמאלית כמשתנה מנבא נ

 היה מובהק בעוד שאף אחת מהבטאות לא הייתה מובהקת. במודל החדש  R2להפתעתו נמצא כי 

 נק'( 8) האם המצב המתואר ייתכן? אם כן, הסבירו כיצד, אם לא הסבירו מדוע. .א
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

קולינאריות , כלומר מתאם גבוה בין המשתנים המנבאים. -ישנה מולטיכאשר  מצב זה ייתכןתשובה: 

במצב זה, מכיוון שהמנבאים כה מתואמים, התרומה הייחודית של כל אחד מהם תהיה קטנה ועל כן לא 

 מובהקת. יחד עם זאת, המודל עצמו מכיל גם התרומה המשותפת שלהם ולכן יכול להיות מובהק.

סברת במודל השני יהיה נמוך מאחוז השונות המוסברת האם ייתכן שאחוז השונות המו .ב

 נק'( 8) במודל הראשון? הסבירו.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

תשובה: לא ייתכן. הוספת מנבא למודל בהכרח מגדילה או לא משנה את אחוז השונות המוסברת אך לא 

 ייתכן שתקטין אותה. 

 

שלילי מובהק בין  קשר ליניארינמצא  מספר גדול של נבדקיםבמחקר שנערך לאחרונה בארה"ב על  .3

עד  1-הוערכה על ידי רופא מ) לרמת הבריאות הגופנית( 63עד  0-מ BDIבשאלון רמת הדיכאון )נמדד 

כך שלמצב רוח על קודמים שהצביעו מחקרים תומכות בשורת המחקר תוצאות לדברי החוקרים  (.10

 מנגנונים פיזיולוגיים בגוף.דיכאוני ישנה השפעה שלילית על 

אקונומי -סוציואנשים במצב ", שקראה את המחקר שלחה מכתב לחוקרים ובו כתבה חגית .א

 ביטוח בריאותכסף ליש פחות גם אנשים אלו נמוך נוטים יותר לדיכאון. מיותר לציין של

 . "ומצבם הבריאותי הירוד מבטא את העדר הטיפול הרפואי המתאים

על המחקר במונחים שנלמדו בקורס. מהו סוג הקשר עליו  חגיתאת סוג הביקורת של  ותאר

 נק'( 8)היא מצביעה? הציעו דרך לבדוק את טענתה. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

שנוצר על ידי המשתנה המתערב בין המצב הבריאותי לבין דיכאון קשר מזויף מציעה כי ישנו  חגיתתשובה: 

ניתן לחשב מתאם חלקי בין דיכאון ומצב גופני תוך החזקת כדי לבדוק את טענתה, אקונומי. -מצב סוציו

 המצב הסוציואקונומי קבוע. 

עשוי לגרום "ידוע שדיכאון את המחקר שלח מכתב לחוקרים ובו כתב גם הוא שקרא  יוסי, .ב

 ."תזונה לקויה שהיא בתורה עלולה לפגוע בבריאות הגוףל

את ההסבר החלופי של יוסי לממצאי המחקר באמצעות מונחים שנלמדו בקורס. מהו  ותאר

 8)(. השלבים בקצרה ענתו )תארו אתסוג הקשר עליו הוא מצביע? הציעו דרך לבדוק את ט

 נק'(

167

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

אלא שקשר זה מתווך לבריאות  דיכאוןאין קשר ישיר בין יוסי הציע מודל תיווך. כלומר, לטענתו תשובה: 

( 1ת מודל תיווך: )קילבדלבצע את ארבעת השלבים יש  י לבדוק את טענתוכד .באמצעות איכות התזונה

. שני השלבים האחרונים ( בדיקת הקשר בין דיכאון לאיכות התזונה2בדיקת הקשר בין דיכאון לבריאות, )

( 4( בדיקת ההשפעה הישירה של איכות התזונה על הבריאות בניקוי הדיכאון ו)3) נבדקים ברגרסיה מרובה:

לאחר מכן יש לבצע מבחן סובל על  .('C>Cנה )בריאות קטה על דיכאון שלבדיקה שההשפעה הישירה 

 המסלול העקיף לבדיקת תיווך.

 

עץ בשנה. מספר הפירות שמניב לבין כמות ההשקיה השבועית של העץ חוקר בחן את הקשר בין  .4

 החוקר שיער כי קשר זה משתנה כתלות בכמות הריסוס בו נעשה שימוש בעת גידול העץ.

 

( על סמך כמות ההשקיה השבועית Yנתונה משוואת הרגרסיה הבאה לניבוי מספר הפירות של עץ )

הם במשוואה  X2-ו X1המשתנים  (.2X) בליטרים( וכמות חומרי ההדברה שבו רוסס 1Xבליטרים )

 ממורכזים.

 

 

 . 3ליטרים עם סטיית תקן של  5ם הינו ממוצע כמות הריסוס השבועית בליטרי ידוע כי

 נק'( 10) לתאר את האינטראקציה בגרף?יכולות משוואות הרגרסיה אשר  שלושהציעו  .א

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 תשובה:

�̃�=36+3X1 ,ריסוס עבור ( מציבים בממוצעx2- )אפס 

�̃�=57+9X1 ,ריסוס עבור ( מציבים בגבוהx2- )פלוס ס.ת אחת 

�̃�=15-3X1 ,ריסוס עבור ( מציבים בנמוךx2- )מינוס ס.ת אחת 

 

החוקר מצא כי אפקט האינטראקציה מובהק ולכן הסיק כי הקשר שבין כמות ההשקיה לבין  .ב

מספר הפירות אכן משתנה בהתאם לכמות הריסוס שבו נעשה שימוש. כאשר חברו שמע על 

הקשר שבין כמות הריסוס לבין מספר הפירות משתנה גם הממצא, החליט לחקור האם 

 בהתאם לכמות ההשקיה.

 

 נק'( 6) על החוקר לבצע כדי לבחון את השערתו? בכלל, , אםאיזו בדיקה

2121 XX2X7X336~ y
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

משתנה ברמות  y-ל x1היא סימטרית כך שהקשר בין אין כלל צורך לבצע בדיקה. האינטראקציה תשובה: 

  . x1משתנה ברמות של  yל x2וגם הקשר בין  x2של 

 

( עולים X6חוקרת מתעניינת בשאלה האם ככל שניתנת יותר עזרה בשיעורי בית ע"י ההורים ) .5

(.  מאחר שהצלחה בבית הספר מושפעת גם מרמת האינטליגנציה Yההישגים האקדמיים של הילד )

 של הילד ומהמוטיבציה שלו ללימודים היא מדדה גם את המשתנים הבאים:

X1  שמודד אינטליגנציה כללית "רייבן"הצלחה במבחן 

X2 הצלחה במבחן אינטליגנציה הבודק חשיבה מתמטית 

X3 )הצלחה במבחן אנאלוגיות מילוליות )אינטליגנציה 

X4 מוטיבציה ללימודים על פי שאלון דיווח עצמי 

X5 מוטיבציה ללימודים על פי דיווח המורה 

 

 .הסבירו את תשובתכם ?ןענות על שאלת המחקר המוזכרת כאמהי השיטה הסטטיסטית המתאימה ל

 נק'( 16)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

רגרסיה מרובה  מודל (, עליה לבנות X6מכיוון שהשערתה של החוקרת הינה בנוגע למשתנה יחיד )תשובה: 

את תרומתה הייחודית , כלומר X6ולבדוק את מובהקות הבטא של  (X1-X6) הכולל את כל המנבאיםאחד 

 .מעבר לכל השאר

 

חולי פרקינסון. כל חולה  30המוטורי של חולי פרקינסון הוזמנו למעבדה  במחקר שבו נבדק התפקוד .6

הוזמן לשלושה מפגשים במרווחי זמן שווים. במהלך המפגש התבקשו הנבדקים להעביר חפץ ממיקום 

התחלתי למיקום אחר שהוגדר כמיקום מטרה. כמדד לדיוק ביכולת המוטורית נמדד המרחק בין 

נבדקים ללא פרקינסון  30ו הונח החפץ בפועל. במקביל נדגמו מיקום המטרה לבין המיקום שב

 )ביקורת( שעברו את אותו הניסוי.

 נק'( 10) מהם המשתנים הב"ת? עבור כל אחד מהם ציין את רמותיו ואת סוגו. מהו המשתנה התלוי?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 תשובה: 

169

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 , ללא מדידות חוזרות/בין נבדקיקבוע –קבוצה )פרקינסון / ביקורת(  – 1ב"ת 

 *מדידות חוזרות/תוך נבדקי, עם קבוע –( 3/  2/  1מפגש ) – 2ב"ת 

ניתנה הבהרה במהלך המבחן על כך שבמפגשים השונים יש מטרה במרחק שונה, ולכן לא ירדו נקודות למי *

 שלא ציין את המשתנה זה

 בכל קבוצה רמות 30, מקרי –נבדקים  – 3ב"ת 

 המרחק בין מיקום המטרה לבין המיקום בפועל –תלוי 

 

החל מרוסיה שהגיעו לארץ  ,שביעות הרצון של העולים החדשיםשר הקליטה רצה לבחון את מידת  .7

. לשם כך שלח השר שאלונים בעברית בדואר לעולים חדשים תושבי כל אזורי הארץ. השר 2005משנת 

יתכנו הבדלים במידת שביעות הרצון בין עולים חדשים המתגוררים בצפון הארץ, מרכז , כי ישיער

 נק'( 10)להשערתו של שר הקליטה? הסבר מדוע.  המתאימה דרום הארץ. מהי שיטת הדגימהוהארץ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

הדגימה המתאימה ביותר להשערת החוקר היא דגימת שכבות, מפני שבדגימה זו מניחים תשובה: 

דרום  הטרוגניות בין השכבות והומוגניות בתוך השכבות. במקרה זה השכבות תהיינה האיזורים )צפון,

 ומרכז(, כשההנחה היא אין הבדלים בתוך האיזורים והאפקט שיתקבל ינבע מהבדלים בין האיזורים. 
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  להחליף את "אוכלוסיה" "במדגם" 1: בשאלה ניתנה הבהרה אחת בלבד במהלך המבחן

  והסבירו את תשובתכם) עבור כל שאלה סמנו נכון/לא נכוןנק' לכל שאלה.  5נקודות:  20( חלק א'

  1שאלה 

 30כל חוקרת דגמה  .)xשינה (האיכות  מתוך) yניבוי יצירתיות (נו רגרסיה ליניארית לשלוש חוקרות ב
  להלן קווי הרגרסיה של כל אחת מהחוקרות:נבדקים שונים. 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ניתן להסיק שבאוכלוסייה של חוקרת א' אחוז השונות המוסברת ביצירתיות על ידי איכות השינה הוא 
  הגבוה ביותר. (נכון/לא נכון)  

מאחר . במתאםהן ביחס בין סטיות התקן והן השיפוע תלוי מהשיפוע לא ניתן להסיק על המתאם. לא נכון. 
  סטיות התקן עשויות להיות שונות ולכן משפיעות באופן שונה על כל קו רגרסיה. ,במדגמים שוניםומדובר 

  

  :2שאלה 

η , מתקיים:כאשר כל הממוצעים המותנים נופלים על קו ישר
 (נכון/לא נכון). 1 =2

 המגמה של הממוצעים המותנים לא משפיעה על גודל ליניארית לא מחייבת ניבוי מושלם.  מגמה. לא נכון

η
η. הערך של  2

   . תלוי בפרופורציה של השונות בין הממוצעים המותנים לשונות הכללית   2

  

  :3שאלה 

מהירות קריאה.  על סמך) 150-ל 50(נמדד בין  IQ  בנה משוואת רגרסיה בציוני תקן לניבוי ציוןחוקר 
החוקר קיבל את מילים.  300של טקסט באורך (בשניות) מהירות הקריאה נמדדה על ידי זמן קריאה 

���המשוואה הבאה:  = −0.2 ∗ �
  

השינוי יגרום לחלוקת מקדם הרגרסיה  .את זמן הקריאה בדקות במקום בשניות החוקר החליט למדוד
  . (נכון/לא נכון)60במשוואה שקיבל ב 

לכן משוואת   r-ומקדם הרגרסיה בציוני תקן שווה ל rפורמציה ליניארית אינה משנה את סטרנ. לא נכון
  תשתנה.הרגרסיה בציוני תקן לא 

 

  :4שאלה 

 חוקרת א'

 חוקרת ב'

 חוקרת ג'

 יצירתיות

 איכות שינה
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פתרון מרצה



2  
 

חוקרת שיערה שהקשר בין גיל לבין רמת לחץ דם מתווך על ידי רמת החרדה, כך שעם הגיל עולה רמת 
החרדה שהיא בתורה מובילה ללחץ דם גבוה יותר. החוקרת חישבה את המתאם הפשוט בין גיל לבין לחץ 

תומך בהשערת התיווך של החוקרת שהקשר בין גיל ללחץ דם הוא דם ומצאה שהוא לא מובהק. ממצא זה 
  לא ישיר אלא מתווך על ידי רמת החרדה. (נכון/לא נכון)

הקשר בתיווך והוא חייב להיות מובהק. לא נכון, החוקרת חישבה את האפקט הכללי שהוא השלב הראשון 
א' של התיווך אינו מתקיים,  רמת חרדה מוחזק קבוע.  לכן, שלבמשתנה ההבטא כאשר ערך הישיר הוא 

  וממצא זה אינו תומך בהשערת החוקרת.

  

    

  )נקודות 80( חלק ב'

  נק') 40( 5שאלה 

)  Activity levelפעילות (הרמת מתוך בגיל בית הספר  ADHD בנתה משוואת רגרסיה לניבויחוקרת 
, בסולם שנע בין  ניםבאמצעות שאלונמדדו כל המשתנים   .)Inhibitory controlאינהיביטורית (השליטה הו

  להלן הפלט שהתקבל:(רמה גבוהה מאוד).  7-(רמה נמוכה מאוד) ל 1

 נק') 8.  (את משוואת הרגרסיה בציוני גלם ובנ .א

באמצעות הנוסחא:  b -ניתן למצוא את ערך הא. 
( )

SEbj

bj
t kn

0
1

−
=−−

  
-1.603=b/1.927  

b=-1.603*1.92=-3.08 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 63.975 13.880  4.609 .000 

Activity level 1.207 1.239 .138 .975 .334 

Inhibitory Control -3.088 1.927 -.227 -1.603 .114 

a. Dependent Variable: ADHD 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 448.285 2 224.142 3.484 .037b 

Residual 3923.950 61 64.327   

Total 4372.234 63    

a. Dependent Variable: ADHD 

b. Predictors: (Constant), activity level, inhibitory control  
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y^=1.207X1-3.088X2+63.98   
  

 נק') Inhibitory control. )5של המשתנה  b-את משמעות ה וריהסב .ב

ירדה של  נההיא שעבור עלייה של יחידה אחת במשתנה שליטה אינהיבטורית, יש X2משמעות המקדם של 
  , כאשר המשתנה רמת פעילות מוחזק קבוע.ADHD-יחידות ב 3.088

 נק') 5(מהו אחוז השונות המוסברת של המודל?  .ג

R2=ssreg/sstot=0.10מהשונות ב 10%- , המודל מסביר כ-ADHD.  

 נק') 5( של המודל?   Fמהו ערך  .ד

F=3.48:ניתן לחשב באמצעות הנוסחה .  

 התפנ אהי. מובהקת הייתה לא המנבאים שני של הייחודית שהתרומה לגלות ההתאכזב תהחוקר .ה
 עם ילדים בקרב רק ADHD-ה רמת את מנבאת הפעילות שרמת שייתכן שטענה בתחום למומחית

 )'נק 5(מהו המודל עליו משערת המומחית? . נמוכה אינהיביטורית שליטה

המומחית מציעה מודל מיתון/אינטראקציה. ניתן להבין זאת מתוך ההצעה שהקשר בין רמת הפעילות 
  משתנה ברמות השונות של שליטה אינהיביטורית. ADHD-לרמת ה

ייתכן  האם, )Activity level( רמת הפעילות משתנה את מהמודל להוציא ההחליט תהחוקר .ו
 נק') 7(  ?תהפוך למובהקת Inhibitory control-משתנה ההתרומה של ש

כן,  מובהקות המשתנה עשוייה להשתנות. במצב של מתאם בין המנבאים ייתכן שהתרומה הייחודית 
(בטא) קטנה יותר מהמתאם הפשוט, כך שברגע שיוסר משתנה רמת הפעילות, התרומה של משתנה 

  השליטה האינהיבטורית תהפוך למובהקת.  

במשוואת  Inhibitory control-משתנה השל  b-בהמשך לסעיף ו', כיצד ישתנה, אם בכלל, ערך ה .ז
היה  Tolerance-הרגרסיה החדשה (ללא משתנה רמת הפעילות), בהנחה וידוע שבמודל הקודם ה

 נק') 5? (1-שווה ל

Tolerance=1 למשתנה רמת הפעילות אין מתאם עם משתנה השליטה משמעותו ש
 Inhibitory control-של משתנה ה b-במצב זה לא יהיה הבדל בין ערך ההאינהיבטורית. לפיכך, 

ברגרסיה מרובה מול רגרסיה פשוטה. זאת משום שכאשר אין מתאם בין המנבאים לא תהיה 
השפעה להחזקת קבוע של משתנה רמת הפעילות על שיפוע הקשר בין שליטה אינהיבטורית לרמת 

  .ADHD-ה

  נק') 15( 6שאלה 

 1 - ההתקפים הפסיכוטיים (נמדדה מפסיכיאטרית המתמחה בסכיזופרניה שיערה שניתן לנבא את חומרת 

) שלהם. בהמשך 10עד  1 - נמדדה מ, Cognitive level) של מטופליה על פי רמת התפקוד הקוגניטיבי (10עד 
היא שיערה שרמת התפקוד הרגשי תוסיף לניבוי מעבר לרמת התפקוד הקוגניטיבי. רמת התפקוד הרגשי 

  נמדדה באמצעות שלושה משתנים:

  ).7עד  1- נמדדה מ - Flatרגשית () מידת ההשטחה ה1

  ). 9עד  1- נמדדה מ -  Expressive) מידת הביטוי הרגשי (2

  כן/לא). -  Depression) עונה על אבחנה של דיכאון מאג'ורי (3

  להלן הפלט שהתקבל:

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

)1/()1(

/
2

2

)1,(
−−−

=−−
KNR

KR
F kNk
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1 .161a .026 .022 .7622 .026 6.632 1 248 .011 

2 .37 .137 .123 .7218 .111 10.51 3 245 .000 

a. Predictors: (Constant), Cognitive level 

b. Predictors: (Constant), Cognitive level, Flat, Expressive, Depression 

 
 נק') 5האם הפסיכיאטרית קיבלה תמיכה להשערה הראשונה שלה? הסבירו על פי הפלט. ( .א

כן, ניתן לראות שהמודל הראשון מובהק. אמנם מדובר במובהקות התוספת אך היא זהה לבדיקה של 
R כיוון שמדובר למעשה בתוספת לאפס. 1בריבוע במודל ה  

 נק') 5השנייה שלה? הסבירו על פי הפלט. ( האם הפסיכיאטרית קיבלה תמיכה להשערה .ב

כך שתוספת של ) Sig. F Change(כן, ניתן לראות שמבחן מובהקות התוספת הניב תוצאה מובהקת 
  שלושת המנבאים לניבוי מעבר לרמת התפקוד הקוגניטיבי הייתה מובהקת. 

לאבחן קיום אילו הפסיכיאטרית הייתה מחליטה לשנות את אופן אבחנת הדיכאון, כך שבמקום  .ג
קוטבי/דיסתימיה), כיצד - של דיכאון (כן/לא) היא הייתה מאבחנת את סוג הדיכאון (מאג'ורי/דו

 נק') 5( במודל השני? df1היה משתנה ערך 

המשתנה החדש, סוג הדיכאון, יהיה מיוצג במודל הרגרסיה ע"י שני משתני דמה מאחר ומדובר 
מנבאים. ערך  5מנבאים אלא  4 השני לא יכלול רמות. במצב זה המודל 3במשתנה קטגוריאלי בעל 

df1 נבאים במודל הראשון (במודל השני שווה למספר המנבאים במודל השני פחות מספר המK2-K1 ,(
 . 4- ולכן הוא היה שווה כעת ל

  נק') 15( 7שאלה 

בבית הספר לרפואה החליטו לבנות נוסחת ניבוי לרמת המקצועיות של הסטודנטים לרפואה בסוף 
ההתמחות שלהם על סמך שבעה מדדים שנבדקו בשנה הראשונה ללימודי רפואה. רמת המקצועיות של 

). הנוסחה 10עד  1-הסטודנטים בסוף ההתמחות נמדדה כממוצע ההערכות של שלושה רופאים בכירים (מ
  .0.8סטודנטים לרפואה ונמצא שהמתאם המרובה הוא  50נבנתה על סמך מדגם של 

מוסברת ברמת המקצועיות של הסטודנטים שניתן לצפות לקבל באוכלוסייה מהו אחוז השונות ה .א
 נק') 8הכללית של הסטודנטים לרפואה בסוף ההתמחות? (

  תשובה:

58.
42

36.*7
64.

1

)1(
R 

2
22 =−=

−−

−
−=

KN

RK
RAdjusted  

 להסיר הציע החוקרים אחד. במודל המנבאים כמות את לצמצם החליטו לרפואה הספר בבית .ב
מה דעתכם . המקצועיות רמת עם ביותר הנמוך הפשוט המתאם את לו שיש המנבא את מהמודל

  נק') 7על ההצעה? במידת הצורך הציעו פרוצדורה יעילה יותר. (

יש להוציא את המנבא שלו התרומה ייחודית הקטנה ביותר מעבר לשאר  backwardsעל בסיס שיטת 
הנמוך . המנבא עם המתאם הפשוט ולא את המנבא עם המתאם הפשוט הנמוך ביותר המנבאים שבמודל

  ביותר הוא לאו דווקא זה עם התרומה הייחודית הנמוכה ביותר, ולכן הצעת החוקר שגויה. 

  נק') 10( 8שאלה 

פסיכולוגית קוגניטיבית התעניינה בהשפעה של ערכיות המילה וסוג המוסיקה על מהירות העיבוד. היא 
שיערה שמהירות העיבוד תשתפר כאשר ערכיות המילה תהיה תואמת לסוג מוסיקה המושמעת, אך תיפגע 

ם נבדקי 40כאשר ערכיות המילה לא תהיה תואמת לסוג המוסיקה המושמעת. לצורך כך, היא דגמה 
והעבירה להם מטלה מול מחשב. במטלה הופיעה בכל צעד על המסך מילה בעלת ערכיות חיובית (למשל, 

אם המילה היתה  P"כיף") או שלילית (למשל, "זעם"), ועל הנבדק היה ללחוץ כמה שיותר מהר על האות 
ובמחציתם כאשר המילה הייתה שלילית. במחצית מהצעדים הופיעה מילה שלילית  Nחיובית ועל האות 

  שניה. -הופיעה מילה חיובית, כאשר סדר ההופעה היה אקראי. בכל צעד נמדד זמן התגובה באלפיות

דקות  4-דקות הראשונות הושמעה לנבדקים מוסיקה נעימה, ב 4- דקות כאשר ב 12בנוסף, הניסוי ארך 
  (לא נעימה).  דקות האחרונות הושמעה לנבדקים מוסיקה רועשת 4-הבאות לא הושמעה מוסיקה כלל, וב
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- נבדקי או בין- והאם הוא משתנה תוך רמותיו את ציין מהם אחד כל עבור? ת"הב המשתנים מהם .א
 נק') 6(. נבדקי

  מקרי משתנה -  נבדקים -A משתנה

  .חיובי/שלילי: רמות 2בעל ,  תוך נבדקי קבוע משתנה -   ערכיות המילה -B משתנה

   נעימה/ביקורת/רועשת: רמות 3בעל , תוך נבדקי קבוע משתנה - סוג המוסיקה -C משתנה

   תגובה זמן הוא התלוי המשתנה

 

חוקר אחר ערך מחקר דומה מלבד העובדה שהוא חילק את הנבדקים לשש קבוצות שונות כך שכל  .ב
נבדק עבר רק תנאי אחד של הניסוי. לדוגמה, דני שהיה נבדק בניסוי ראה רק מילים חיוביות 

 החוקרת? והאזין רק למוסיקה רועשת. מהו החיסרון המרכזי של מערך החוקר ביחס למערך 
   נק') 4(

מערך החוקר הוא בין נבדקי מלא והחיסרון המרכזי בו הוא עצמת המבחן. בדרך כלל, במערך תוך נבדקי 
גורם הטעות הוא קטן יותר מאחר והוא אינו מכיל הבדלים בינאישיים בין הנבדקים (למשל, הבדלים 

מבחן של בין הנבדקים במהירות העיבוד שאינם קשורים למניפולציה). לכן, סביר שעצמת ההתחלתיים 
  החוקרת תהיה גבוהה יותר.

  

  

  בהצלחה!!
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 63.975 13.880  4.609 .000 

Activity level 1.207 1.239 .138 .975 .334 

Inhibitory Control -3.088 1.927 -.227 -1.603 .114 

a. Dependent Variable: ADHD 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 448.285 2 224.142 3.484 .037b 

Residual 3923.950 61 64.327   

Total 4372.234 63    

a. Dependent Variable: ADHD 

b. Predictors: (Constant), activity level, inhibitory control  
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Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
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Change df1 df2 
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Change 

1 .161a .026 .022 .7622 .026 6.632 1 248 .011 

2 .37 .137 .123 .7218 .111 10.51 3 245 .000 

a. Predictors: (Constant), Cognitive level 

b. Predictors: (Constant), Cognitive level, Flat, Expressive, Depression 
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 תאריך הבחינה:  

   מאייר- פרופ' יואלה ברבישם המרצה: 

  רגרסיה ושיטות ניתוח רב משתניות  מבחן ב:

  189-1-101מס' קורס:     

  א'מועד:    א'סמ':   תשע"זשנה: 

  שעתיים וחצימשך הבחינה: 

  דף נוסחאות +מחשבוןחומר עזר: 

  מבחן חסוי

  

שאלות. עליכם לענות על כל השאלות תוך מתן הפירוט הנדרש. הניקוד עבור כל שאלה מופיע  7במבחן זה 

 בצידה.

  בכל מקום בו יש צורך לתת הסבר, יש להשתמש במונחים הסטטיסטיים המתאימים. 

  אנא ענו על כל השאלות במחברת המצורפת ולא על גבי טופס המבחן.

  בהצלחה!

  

  נק' לכל שאלה. עבור כל שאלה סמנו נכון/לא נכון והסבירו את תשובתכם) 5נקודות:  20חלק א' (

מ"ג)  על מהירות  40מ"ג,  30מ"ג,  20.חוקר ערך מחקר הבודק את השפעת מינון תרופה לבעיות קשב וריכוז (1

התגובה במטלה מוטורית. מהירות התגובה (במילישניות) של כל נבדק  נמדדה בכל אחת מרמות המינון 

  ת. להלן ממצאים של ארבעה נבדקים:השונו

  

  

  

  

  

  מ"ג 40  מ"ג 30  מ"ג 20  מינון תרופה

  170  200  250  נבדק א'

  660  690  740  נבדק ב'

  550  170  220  נבדק ג'

  200  230  280  נבדק ד'
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החוקר הסיק כי מכיוון שנבדק ב' הציג זמני תגובה ארוכים בהשוואה לשלושת הנבדקים הנותרים, הוצאתו 

  את גורם הטעות מולו יבדק האפקט של מינון התרופה.  תקטיןמהניתוח הסטטיסטי 

  

; הפרעת קשב, הפרעת B) ושל סוג ההפרעה (גורם A. חוקר בדק את ההשפעה של מגדר (גורם 2

משולבת ) על יכולות זיכרון העבודה. הוא מצא כי סכום הריבועים של גורם  ADHDהיפראקטיביות, הפרעת 

. החוקר הסיק כי סכום האפקטים הפשוטים של סוג 0האינטראקציה בין מגדר לבין סוג ההפרעה היה שווה 

  ל סוג ההפרעה. ההפרעה בקרב גברים ובקרב נשים יהייה שווה לאפקט העיקרי ש

  . b2=4 -. חוקר ביצע רגרסיה מרובה וקיבל את הגרף הבא. הוא הסיק ש3

  

  

  של מנבא מסוים לא יהיה מובהק ברגרסיה פשוטה, אבל כן יהיה מובהק ברגרסיה מרובה  b-. ייתכן מצב בו ה4

   –חלק ב' 

  נקודות)  30( 5שאלה 

חוקרת רצתה לבחון  גורמים שונים  להצלחה בתחום המדעים. היא בנתה מודל רגרסיה לניבוי הצלחה במבחן 

 -במדעים בקרב תלמידי תיכון, באמצעות המנבאים הבאים: ציון במבחן במתמטיקה, מגדר (כתוב בפלט כ

female =נקרא. להלן התוצאות:), ציון במבחן במדעי החברה וציון במבחן בהבנת ה0גברים = 1ומקודד נשים  

0

2

4

6

8

10

1234

X1

x2=5

x2=10
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כתוב את  משוואת הרגרסיה בציוני גלם לניבוי הציון במדעים ע"י ציון במתמטיקה, מגדר, ציון במדעי   .א

 נקודות).  5החברה וציון בהבנת הנקרא לפי הפלט הנ"ל (

 נקודות) female) (5של המשתנה מגדר ( b-הסבר את משמעות ה  .ב

 נקודות)? 7במדעים על פי המודל והאם הוא מובהק (מהו אחוז השונות המוסברת בהצלחה   .ג

החוקרת חשבה שגם משתנה היכולות החברתיות של התלמיד עשוי לתרום לניבוי הציון במדעים. היא   .ד

שלו היה  Tolerance -ושה 0.3מצאה כי המתאם הפשוט שלו עם הציון במדעים היה מובהק, בעוצמה של 

 6יהיה מובהק? ( לאת במודל החדש ?  האם ייתכן שהוא .  מה יהיה אחוז השונות המוסבר1- שווה ל

  נקודות). 

בהמשך, החוקרת חשבה שייתכן שהקשר בין הציון במדעי החברה לבין הציון במדעים יתקיים רק בקרב   .ה

 נקודות). 3תלמידות, ולא בקרב תלמידים. על איזה אפקט משערת החוקרת? (

מודל רגרסיה נפרד (ללא יתר המנבאים שהיו במודל בהמשך לסעיף ה', במידה ותחליט לבדוק אפקט זה ב  .ו

המקורי, כלומר ללא  ציון במבחן במתמטיקה וללא הבנת הנקרא), כיצד היא צריכה לעשות זאת ומה 

 נקודות). 4של הציון במדעי החברה? (  b -תהייה משמעות ה

  נקודות) 20( 6שאלה 

) ותמיכה Social supportתמיכה חברתית ( ) באמצעות Quality of lifeחוקרת רצתה לנבא איכות חיים (

העצמית -). כמו כן, החוקרת התעניינה בתרומה הייחודית של משתנה החוללותFamily supportמשפחתית (

)Self-efficacy) אותו מדדה באמצעות שאלון ,(Self-efficacy scale וכן באמצעות דירוג מידת ההתמודדות (

). החוקרת שיערה כי התרומה של שני מדדים אלו Self-efficacy performanceשל הנבדק עם קונפליקט (

  לניבוי איכות החיים תהייה מובהקת מעבר לתמיכה החברתית והמשפחתית. היא קיבלה את הפלט הבא:
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Model Summary

.359 a .129 .102 2.86176 .129 4.874 2 33 .034 

.534 b .285 240. 2.63271 .156 6.992 2 31 .013 

Model 
1 

2 

R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

Change Statistics 

Predictors: (Constant), Family Support, Social Support a.  

Predictors: (Constant), Family Support, Social Support, Self-efficacy scale, Self-efficacy performance b.  

 

 

נקודות). 5א. האם השערת החוקרת אוששה? הסבירו באמצעות הפלט (  

  נקודות). 8בפלט ( 2של מודל   Adjusted R2חשבו את     ב. 

-Selfהמשתנה מידת ההתמודדות של הנבדק עם קונפליקט ( במודל השניג. עמיתה של החוקרת מצא כי 

efficacy performance 8%מהשונות באיכות החיים, המשתנה תמיכה חברתית הסביר  13%) הסביר 

 Backward. במידה והחוקר משתמש בשיטת  "בחירה לאחור" ( 4%מהשונות ותמיכה משפחתית הסביר 

Elimination (ולא  2.5%) לבחירת מנבאים, כאשר הקריטריון להוצאת משתנה הינו  משתנה שמסביר פחות מ

 7המשתנים במודל יצא ראשון? נמקו תוך התייחסות לעקרונות השיטה ( ארבעתעל מובהקות) , מי מבין 

  נקודות).

  נקודות) 30( 7שאלה 

ות (הוראה פרונטלית, למידה בקבוצות קטנות, למידה חוקר התעניין בהשפעה של מגדר ושל שיטות הוראה שונ

מקוונת, הוראה דיפרצניאלית ושיטת הכיתה ההפוכה) על הצלחת הסטודנטים בקורס מבוא לפסיכולוגיה. כל 

נבדק התנסה בשיטת הוראה שונה , ההצלחה בקורס נמדדה בסוף הסמסטר באמצעות מבחן. החוקר שיער 

נשים בהשוואה לגברים. כמו כן, גברים יראו ציונים גבוהים יותר מנשים שהציונים יהיו גבוהים יותר בקרב 

כאשר ילמדו בשיטת הכיתה ההפוכה. בנוסף לכך, הוא שיער שבקרב הנשים, הציונים יהיו גבוהים יותר 

  בהוראה דיפרנציאלית מאשר בהוראה פרונטלית. החוקר קיבל את הפלט הבא: 

  

 

 

 

 

 

  

 נקודות).  6מהם האפקטים עליהם משער החוקר? (  .א

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: Grade  

Source Sum of 

Squares-SS 

df Mean 

Square- MS 

F Sig. 

Teaching_Method 1514.94 4 378.73 47.19 .000 

 Gender  240.25 1 240.25 29.93 .000 

Teaching_Method 

* Gender 
190.30 4 47.57 5.92 .000 

Error 722.30 90 8.026   

Total 2667.79 99    
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מול איזה גורם טעות ייבדק כל אחד מהאפקטים הנ"ל? חשבו אותו והסבירו מדוע הוא מהווה את   .ב

 נקודות).  8גורם הטעות מולו יש לבדוק את האפקט (

החוקר ראה שקיבל שני אפקטים עיקריים מובהקים והסיק שהאינטראקציה בהכרח לא תצא   .ג

את טענתו  (הניחו כי הערך הקריטי לבדיקת המובהקות  ובדקומובהקת. האם הוא צודק? הסבירו 

  נקודות). 8(  )2.5הוא 

א החוקר גילה כי טעה ושכח להכליל נבדק בעל ציון גבוה משמעותית מהממוצע הכללי במבו  .ד

 נקודות) 8יגדל? ( בהכרחלפסיכולוגיה. איזה רכיב מהשונות (סכום ריבועים) 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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