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הליידי טועמת תההליידי טועמת תההליידי טועמת תההליידי טועמת תה

? תה או חלב:  האם ליי די אנג לי ה יכ ולה לז הות מה נמזג קודם לספל
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????מהו לוח שכיחותמהו לוח שכיחותמהו לוח שכיחותמהו לוח שכיחות

התפ לגו ת משות פת ש ל שניים או  יותר מש תנים קטג וריים �

כל משת נה יכ ול  להיו ת שמי או ס דור �

התפלגו יות שו לי ות 
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::::שאלת מיליון ביליון הדולרשאלת מיליון ביליון הדולרשאלת מיליון ביליון הדולרשאלת מיליון ביליון הדולר
????האם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתנים

0003000770: להפ רש הפרופ ורציו ת) 95%(רווח סמך  ..PP ASPL ±=−

0094.011037/104p0.017189/110341  p ASPL ====

82.1
0.0094

0.0171
 Risk Relative == :יחס הסיכו ן

(2.30 ,1.43): ליחס הסי כו ן) 95%(רווח סמך 
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::::שאלת ביליון הדולרשאלת ביליון הדולרשאלת ביליון הדולרשאלת ביליון הדולר
????האם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתנים
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::::שאלת ביליון הדולרשאלת ביליון הדולרשאלת ביליון הדולרשאלת ביליון הדולר
????האם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתניםהאם יש קשר בין המשתנים
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????האם יש קשר בין מגדר והעדפה פוליטיתהאם יש קשר בין מגדר והעדפה פוליטיתהאם יש קשר בין מגדר והעדפה פוליטיתהאם יש קשר בין מגדר והעדפה פוליטית
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?מאין ה וא נו בע. יש קשר
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 ניתוח שאריות ניתוח שאריות ניתוח שאריות ניתוח שאריות––––קשר בין מגדר והעדפה פוליטית קשר בין מגדר והעדפה פוליטית קשר בין מגדר והעדפה פוליטית קשר בין מגדר והעדפה פוליטית 
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וי ותר גברים רפוב ליקנ ים , יש יותר נ שים דמוקרט יות  מהצפוי�

ופחות גברים דמוקרטים , יש פחות נשים רפובל יק ני ו ת מהצפוי�

ו גברים ימי נה  , נשים י ותר נוט ות שמאלה�
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Odds Ratio    ––––קשר בין מגדר והעדפה פוליטית קשר בין מגדר והעדפה פוליטית קשר בין מגדר והעדפה פוליטית קשר בין מגדר והעדפה פוליטית 

60.1
1:014:1

1:63.1

477:484

468:762

484468

477762
Ratio Odds ===

×

×
=

יחס הסיכ וי ים להזד הות עם , מבין המזדה ים פוליט ית

 אצל 60%-הדמוקרטים מו ל הזדה ות עם הרפובליק נים גדו ל ב

הנש ים לעומת הגבר ים 
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 מספר הרשעות ומקום המגורים מספר הרשעות ומקום המגורים מספר הרשעות ומקום המגורים מספר הרשעות ומקום המגורים––––עבריינות עבריינות עבריינות עבריינות 

? אבל מה ה יא עצמתו, ברור שיש קשר

001.0valuep,6,7.422 <−== dfχ
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בריבועבריבועבריבועבריבוע----מדדי קשר מבוססי חימדדי קשר מבוססי חימדדי קשר מבוססי חימדדי קשר מבוססי חי
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עצמת הקשר חלשה 
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????האם אזור המגורים מנבא את רמת העבריינותהאם אזור המגורים מנבא את רמת העבריינותהאם אזור המגורים מנבא את רמת העבריינותהאם אזור המגורים מנבא את רמת העבריינות
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λλλλ –מדד קשר לעצמת הניבוי 

 ניבויים מוטעים174ללא מידע על מקום המגורים היו �

 ניבויים 146כאשר השתמשנו במידע על מקום המגורים היו �
מוטעים

 ניבויים  28=174-146" חסך"המידע על מקום המגורים �
16%-שהם כ, מוטעים

 המידע על מקום המגורים הצליח להסביר –במלים אחרות �
מהשונות ברמת העבריינות% 16-כ

מקום המגורים הוא מנבא חלש לרמת העבריינות�

λ=0.16למעשה חישבנו כי �
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את איזור את איזור את איזור את איזור " " " " לנבאלנבאלנבאלנבא""""האם רמת העבריינות יכולה האם רמת העבריינות יכולה האם רמת העבריינות יכולה האם רמת העבריינות יכולה 
????המגוריםהמגוריםהמגוריםהמגורים

למשתנה המ נבא צרי כות ל היות  יותר קטגור יות  

מאשר למשתנה  המנוב א 
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עישון ומריחואנהעישון ומריחואנהעישון ומריחואנהעישון ומריחואנה, , , , אלכוהולאלכוהולאלכוהולאלכוהול

?האם יש קשר בי ן השל וש ה 
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 משתנים משתנים משתנים משתנים3333מבני קשר אפשריים בין מבני קשר אפשריים בין מבני קשר אפשריים בין מבני קשר אפשריים בין 

 משתנים ב ל תי  תלו יים זה  2 המש תנים 3קשר מלא בין כ ל 

בזה בהינת ן ערך המש תנה  

השלישי 

 המשתנים אינם  ת לוי ים זה בזה3
,   משתנים  תל ויים זה בזה2

והשלישי אינ ו ת לוי  בהם 
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לינארילינארילינארילינארי----לוגלוגלוגלוג מודל  מודל  מודל  מודל ––––עישון ומריחואנה עישון ומריחואנה עישון ומריחואנה עישון ומריחואנה , , , , אלכוהולאלכוהולאלכוהולאלכוהול

כל שלו שת המשתנ ים תלו יי ם זה בזה
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מקורותמקורותמקורותמקורות

: לקריא ה והרחב ה בנו שאים  אלה

� Alan Agresti (1996) An Introduction to Categorical Data 
Analysis ,Second Edition

� Alan Agresti (2002) Categorical Data Analysis ,Second 
Edition

מלבד הדוגמה על הקשר בין רמת , אגרסטיכל הדוגמאות במצגת זו נלקחו מספרים אלה מאת 
, 5יחידה , "מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה"-שנלקחה מ, העבריינות ומקום המגורים

.האוניברסיטה הפ תוחה


