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הליידי טועמת תה

האם ליידי אנגליה יכולה לזהות מה נמזג קודם לספל :תה או חלב?

נסיכת המדעים

©יוסי לוי2012 ,

2

http://www.sci-princess.info

1

מהו לוח שכיחות?
 התפלגות משותפת של שניים או יותר משתנים קטגוריים
 כל משתנה יכול להיות שמי או סדור

התפלגויות שוליות
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שאלת מיליון ביליון הדולר:
האם יש קשר בין המשתנים?

pPL = 189/11034 = 0.0171 p AS = 104 / 11037 = 0.0094
רווח סמך ) (95%להפרש הפרופורציות:

PPL − PAS = 0.0077 ± 0.0003
0.0171
= 1.82
0.0094

יחס הסיכון:

= Relative Risk

רווח סמך ) (95%ליחס הסיכון(1.43, 2.30) :

נסיכת המדעים

©יוסי לוי2012 ,

4

http://www.sci-princess.info

2

:שאלת ביליון הדולר
?האם יש קשר בין המשתנים

Odds Placebo =

Odds Aspirin =

Odds Ratio =

189/11034
= 0.0174
10845/1103 4

104/11037
= 0.0095
10933/1103 7

Odds Placebo 0.0174 189 × 10933
=
=
= 1.82
Odds Aspirin 0.0095 104 × 10845
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:שאלת ביליון הדולר
?האם יש קשר בין המשתנים

χ 2 = 0.166 + 0.166 + 12.339 + 12.343 = 25.01
df = 1, p − value < 0.001
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האם יש קשר בין מגדר והעדפה פוליטית?

χ 2 = 30.1, df = 2,

1557 × 1246
=
2757

p − value < 0.001

ni + × n+ j
n

= Euj

יש קשר .מאין הוא נובע?
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קשר בין מגדר והעדפה פוליטית – ניתוח שאריות

762 − 703.7
703.7

=

nij − Eij
Eij

= Residual ij

 יש יותר נשים דמוקרטיות מהצפוי ,ויותר גברים רפובליקנים
 יש פחות נשים רפובליקניות מהצפוי ,ופחות גברים דמוקרטים
 נשים יותר נוטות שמאלה ,וגברים ימינה
נסיכת המדעים
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קשר בין מגדר והעדפה פוליטית – Odds Ratio

762 × 477 762 : 468
1.63 : 1
=
=
= 1.60
468 × 484 484 : 477 1 : 014 : 1

= Odds Ratio

מבין המזדהים פוליטית ,יחס הסיכויים להזדהות עם
הדמוקרטים מול הזדהות עם הרפובליקנים גדול ב 60%-אצל
הנשים לעומת הגברים

נסיכת המדעים
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עבריינות – מספר הרשעות ומקום המגורים

ברור שיש קשר ,אבל מה היא עצמתו?

χ 2 = 42.7, df = 6, p − value < 0.001
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מדדי קשר מבוססי חי-בריבוע
42.7
= 0.394
275
42.7
= 0.367
42.7 + 275
42.7 275
= 0.279
}min{3 − 1, 4 − 1

=

=

=

χ2
n

χ2
2

χ +n

χ2 n
}min{ R − 1, C − 1

=φ

=P

=v

עצמת הקשר חלשה
נסיכת המדעים
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האם אזור המגורים מנבא את רמת העבריינות?

נסיכת המדעים
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 – λמדד קשר לעצמת הניבוי
 ללא מידע על מקום המגורים היו  174ניבויים מוטעים
 כאשר השתמשנו במידע על מקום המגורים היו  146ניבויים
מוטעים
 המידע על מקום המגורים "חסך"  174-146=28ניבויים
מוטעים ,שהם כ%16-
 במלים אחרות – המידע על מקום המגורים הצליח להסביר
כ %16-מהשונות ברמת העבריינות
 מקום המגורים הוא מנבא חלש לרמת העבריינות
 למעשה חישבנו כי λ=0.16

נסיכת המדעים
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האם רמת העבריינות יכולה "לנבא" את איזור
המגורים?

למשתנה המנבא צריכות להיות יותר קטגוריות
מאשר למשתנה המנובא

נסיכת המדעים
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אלכוהול ,עישון ומריחואנה

האם יש קשר בין השלושה?
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מבני קשר אפשריים בין  3משתנים
 2משתנים בלתי תלויים זה
בזה בהינתן ערך המשתנה
השלישי

קשר מלא בין כל  3המשתנים

 2משתנים תלויים זה בזה,
והשלישי אינו תלוי בהם

 3המשתנים אינם תלויים זה בזה
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אלכוהול ,עישון ומריחואנה – מודל לוג-לינארי

כל שלושת המשתנים תלויים זה בזה

נסיכת המדעים

17

http://www.sci-princess.info

מקורות
לקריאה והרחבה בנושאים אלה:
 Alan Agresti (1996) An Introduction to Categorical Data
Analysis ,Second Edition
 Alan Agresti (2002) Categorical Data Analysis ,Second
Edition
כל הדוגמאות במצגת זו נלקחו מספרים אלה מאת אגרסטי ,מלבד הדוגמה על הקשר בין רמת
העבריינות ומקום המגורים ,שנלקחה מ"-מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה" ,יחידה ,5
האוניברסיטה הפתוחה.
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