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פתרון תרגיל בנושא מבחנים אי פרמטריים ולוחות שכיחות

2

1שאלה מספר 

כל  . בדק את ההשפעה של צריכת אלכוהול בזמן ההיריון על הופעת מומים בלידה80-מחקר שנערך בשנות ה

ולאחר הלידה נלקחו  , אישה שהשתתפה במחקר ניהלה יומן בו דיווחה על מספר מנות האלכוהול ששתתה בכל יום

:המשתנים הם. בטבלה הבאה מובאים נתונים חלקיים מהמחקר. נתונים על הילוד

(מחולק לקטגוריות)מספר מנות האלכוהול הממוצע ליום שצרכה כל אישה במהלך ההיריון •

הופעת מום באיברי הרביה של הילוד  •
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סעיף א, 1שאלה 

.בדקו את ההשערה כי אין קשר בין צריכת האלכוהול והופעת מומים בלידה

4

סעיף א, 1שאלה 
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סעיף א, 1שאלה 

p-value=0.0139 נדחה את השערת האפס כי אין קשר בין צריכת האלכוהול בהריון  5%ולכן ברמת מובהקות של

.ובין הופעת מומים באיברי הרביה של הילוד

.מסקנתנו היא כי קיים קשר בין שני המשתנים

.אנו לא יכולים להסיק זאת מהניתוח שלנו, למרות שמתקבל על הדעת כי יש קשר סיבתי, עם זאת

6

סעיף ב, 1שאלה 

(Cramer's v)חשבו את הערך של מתאם קרמר 

.וזאת בגלל שגודל המדגם גדול מאוד, קיבלנו ערך שלכאורה מעיד על חוסר קשר, למרות שדחינו את השערת האפס

.דוגמה זו מראה כי אין להסתמך רק על הערכים של מקדמי הקשר ולוותר על המבחן הסטטיסטי
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סעיף ג, 1שאלה 

חשבו את יחס הסיכונים להופעת מום בלידה בין הנשים שצרכו פחות ממנת אלכוהול אחת ליום ובין אלה שצרכו  

מנה אחת או יותר ליום

8

2שאלה 

בדקו את ההשערה כי התפלגות מספר הימים עד להדבקה משקפת אתת התפלגות הארצית
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סעיף א, 2שאלה 

𝑝חשבו את ההסתברויות למספרי הימים עד להדבקה על פי ההתפלגות הגיאומטרית עם  = 0.3 .

10

המשך-2שאלה 

K :  מספר ימים עד

להדבקה

אנו דוחים את השערת האפס ולכן מסיקים כי התפלגות הזמן להדבקה בבית חולים זה אינה משקפת את 

.ההתפלגות הארצית

!לא ניתן להסיק כי הצעדים שננקטו גרמו לירידה בסיכון להדבקה
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3שאלה 

12

סעיף א3שאלה 

ההפרש בין מספר )בעזרת מבחן הסימן בדקו את ההשערה כי החציון של השינוי המספר הנגעים 

.ניתן להניח כי גודל המדגם מספיק גדול. 0-גדול מ( הנגעים בתחילת המחקר ובין מספרם בסופו

:נחשב את הסימנים בעזרת אקסל

כך  . במקום סימני פלוס ומינוס נשים אחד ואפס בהתאמה

יהיה לנו קל לספור כמה פלוסים יש

חולים עבורם הייתה ירידה במספר  47יש , בסך הכל

80הנגעים מתוך 

ההשערה שאנו רוצים לבדוק שקולה להשערות  
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סעיף א3שאלה 

:נדחה את השערת האפס אם

אנו לא דוחים את השערת האפס כי

14

סעיף ב, 3שאלה 

חשבו רווח סמך לפרופורציה של מספר החולים  . 2טיפול נחשב למוצלח אם הירידה במספר הנגעים היא לפחות 

.עבורם הטיפול מוצלח

ולכן הפרופורציה במדגם היא, 80חולים מתוך 41בעזרת האקסל נמצא כי הטיפול היה מוצלח עבור 

רווח הסמך הוא
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סעיף ג, 3שאלה 

השתמשו ברמת מובהקות  . 0.3-בדקו את ההשערה כי הפרופורציה של החולים עבורם הטיפול יצליח גדולה מ

𝛼של  = 0.1

נדחה את השערת האפס כאשר

הפרופורציה במדגם הייתה                                  ולכן נדחה את השערת האפס


