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הקדמה
סמך  ורווח   ,)p-value(  p–ה ערך  גם  המכונה  סטטיסטית,  מובהקות 
)Confidence Interval( הם מדדים סטטיסטיים נפוצים ועיקריים בניתוח 
אלו  מדדים  החיים.  ומדעי  הרפואה  בתחום  מחקרים  של  סטטיסטי 
מספקים מידע משלים לגבי ההסתברות הסטטיסטית והסקת מסקנות 
שהמובהקות  בעוד  המחקר.  מימצאי  של  הקלינית  המשמעות  לגבי 
הסטטיסטית מסייעת לקבוע האם ההבדלים שנצפו אקראיים או לא, 
רווח בר סמך מספק מידע לגבי הטווח שבו נמצא הערך האמיתי של 
המצב הנבדק, וכן לגבי הכיוון והחוזק של ההשפעה הנבדקת. בסקירה 
זו מובאות השיטות, נערכת השוואה ביניהן, תוך עמידה על התאמתן 
מצבים  באילו  הסבר  וניתן  מחקרים,  תוצאות  בניתוח  שונים  לצרכים 

מומלץ לנקוט בכל שיטה.

מהי מובהקות סטטיסטית?
דחייה של השערת  או  מובהקות סטטיסטית היא הסתברות לקבלה 
האפס של החוקר. הסתברות זו משקפת את ההוכחה לכך שתוצאות 
המחקר הן אקראיות או שאינן אקראיות, על סמך התפלגות תוצאות 
האפס  השערת  לדחיית  חזקה  בעדות  תומך  נמוך   p ערך המידגם. 
וקבלת השערת החוקר. אם ערך ה–p הוא מתחת לגבול שהוגדר מראש 
כרמת המובהקות של המחקר, התוצאות מצוינות כ"מובהקות מבחינה 
סטטיסטית". קרי, התוצאות אינן אקראיות. במקרה כזה ניתן לטעון 
כי ערך ה–p, הוא ההסתברות שנדחה בטעות את השערת האפס על 

סמך נתוני המידגם.
ערך ה–p מציין את ההסתברות שההבדל בתוצאות עשוי להיות 
אקראי. אם הערך שהתקבל קטן מהערך שנקבע, בדרך כלל 0.05 
)5%(, הסיכוי כי התוצאה שקיבלנו על סמך נתוני המדגם אקראית, 
נמוך מ–0.05. על מנת לאפשר החלטה בין קבלת השערת האפס לבין 
דחייתה או קבלת ההשערה החלופית, רצוי לציין מראש את רמת 
המובהקות הנדרשת למחקר. אם ה–p-value קטן מסף זה, התוצאה 
נחשבת כבעלת מובהקות סטטיסטית. מוסכם כי במקרה זה יש לדחות 
את השערת האפס ומתקבלת ההשערה החלופית, אשר לפיה מצויים 
הבדלים בין הקבוצות באופן סטטיסטי מובהק. ערכי ה–p כשלעצמם 

אינם מאפשרים קביעה ישירה אודות כיוון הקשר או גודל ההפרש או 
הסיכון היחסי בין הקבוצות. 

מהו רווח סמך
באמצעות  המחושב  המחקר  תוצאות  ערכי  טווח  הוא  הסמך  רווח 
המבוקש  האמיתי  המדד  את  כולל  הסמך  רווח  סטטיסטיות.  שיטות 
)כגון הממוצע האריתמטי, הפרש בין שני ממוצעים, יחס ההסתברויות, 
כלל  )בדרך  מראש  המוגדרת  הסתברות  עם  וכדומה(,  הסיכונים,  יחס 
95%(, כאשר רווח הסמך מכיל את הערך האמיתי של המדד האמור. כך, 
רווח סמך של 95% מתייחס לכך שב–95 לפחות מתוך כל 100 מדגמים 

דומים הנבדקים, תתקבל תוצאה הנמצאת בתוך גבולות רווח הסמך. 
גודל רווח הסמך תלוי בגודל המדגם ובסטיית התקן של קבוצות 
המחקר. גודל מדגם גדול, לדוגמה, ישפר את רמת הביטחון, באופן כזה 
שתוצאות המחקר אכן תשקפנה את המציאות ולא תהיינה אקראיות - 
מצב המתבטא ברווח סמך צר יותר. רווח סמך רחב נובע ממידגם קטן 
או משונות גדולה בתוצאות המחקר. כמו כן, גודל רווח הסמך מושפע 
מרמת הביטחון שנבחרה )היא ההסתברות(. כך, רווח סמך של 99% יהיה 
רחב יותר מרווח סמך של 95%. כלומר, אם ההסתברות גבוהה יותר 
לכלול את הערך האמיתי, רווח הסמך הופך רחב יותר. מסקנות אודות 
מובהקות סטטיסטית אפשריות עם סיוע רווחי הסמך ביתר קלות. אם 
רווח הסמך להפרשי הממוצעים אינו כולל את הערך אפס, ניתן לומר כי 

התוצאה מובהקת מבחינה סטטיסטית. 
המדדים הנקודתיים )כגון הממוצע האריתמטי( מספקים את 
האומדנים הטובים ביותר לערכים האמיתיים באוכלוסייה, אולם 
הם אינם מספקים כל מידע לגבי מידת דיוק התוצאות. מידע זה יכול 
להתקבל מרווח הסמך. לא ניתן לקבוע קביעה מדויקת אודות גודל 
ההפרש בין הפרמטרים הנאמדים על פי המדגם והערך האמיתי שלהם 
באוכלוסייה, כיוון שהערך האמיתי אינו ידוע. אולם רווח סמך מאפשר 
לתאר את ההסתברות כי הערך האמיתי נמצא בטווח נתון. כך, אם נתון 
רווח סמך, ניתן יהיה להסיק מספר מסקנות חשובות. ראשית, ערכים 
מתחת לגבול התחתון של רווח הסמך או מעל הגבול העליון של רווח 
הסמך נשללים, וההסתברות לקבלם במדגמים חוזרים נמוכה מ–5%, 
בהנחה שחישבנו רווחי סמך ברמת ביטחון של 95%. ערכים הנמצאים 

 רווח סמך או מובהקות סטטיסטית - הדומה 
והשונה בין שתי שיטות חשובות בהסקה 

סטטיסטית ממחקרים כמותיים
 ,)Confidence Interval( ורווח סמך ,)p-value( p–מובהקות סטטיסטית, המכונה גם ערך ה
הם מדדים סטטיסטיים נפוצים ועיקריים בניתוח סטטיסטי של מחקרים בתחום הרפואה 
ומדעי החיים. מדדים אלו מספקים מידע משלים לגבי ההסתברות הסטטיסטית והסקת 
מסקנות לגבי המשמעות הקלינית של מימצאי מחקר. בסקירה זו מובאות השיטות, 
נערכת השוואה ביניהן, תוך עמידה על התאמתן לצרכים שונים בניתוח תוצאות 

מחקרים, וניתן הסבר באילו מצבים מומלץ לנקוט בכל שיטה. 

רווח סמך; מובהקות סטטיסטית; משמעות קלינית; הסקה סטטיסטית.
.Confidence interval; Statistical significance; Clinical significance; Statistical inference
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בתוך גבולות רווח הסמך אך קרובים לגבולות )העליון או התחתון(, 
מופיעים שוב במדגמים חוזרים בסבירות נמוכה, בהשוואה לערכים 
הקרובים לנקודת האומדן )Point estimate( לפרמטר באוכלוסייה, 

הנמצאים במרכז רווח הסמך. 
עבור כל גודל של רווח סמך, נקודת האומדן המבוססת על המדגם 
היא האומדן הטוב ביותר לערך האמיתי של האוכלוסייה. ערכים 
בסביבת נקודת האומדן הם לרוב סבירים והגיוניים. תהליך שכיח 
הוא לבדוק האם רווחי סמך כוללים גבול מסוים, ואם לא, להתייחס 
למימצאים כמובהקים סטטיסטית. זוהי גישה טובה לניצול המידע 
הנוסף ברווחי סמך. במיוחד אם התוצאות קרובות לגבול רווח הסמך, 
קיימת האפשרות כי התוצאה יכולה להיות מובהקת עם מדגם גדול 
יותר. כתבי עת העוסקים במחקר רפואי כמו גם העמותה הבינלאומית 
לעורכי מגזינים רפואיים )ICMJE(, ממליצים להשתמש ברווח סמך. 

רווח סמך הוא בעל ערך רב 
במיוחד בפירוש של תוצאות מחקרים קליניים אקראיים ומטה–
אנליזות. לפיכך, השימוש ברווח סמך נדרש כמעט תמיד לדיווח על 
תוצאות של מחקרים אלו )ר' מאפיינים מרכזיים של המדדים מובהקות 
סטטיסטית ורווח סמך בטבלה 1(. כמו כן, על מנת להבין את משמעות 
חישוב רווח הסמך והסקת מסקנות על בסיסו )תרשימים 1 ו–2, העומדים 

על הקשר בין השגת מובהקות סטטיסטית לחישוב רווח הסמך(. 

מובהקות סטטיסטית לעומת משמעות קלינית
"A difference, to be a difference, must make a difference"
)Gertrude Stein(

מובהקות סטטיסטית מושגת כאשר חישוב ערך ה–p מניב ערך הנמוך 
מרמת המובהקות המוצהרת למחקר. יש להפריד בבירור את המובהקות 
הסטטיסטית לעומת הרלוונטיות הקלינית של תוצאות המחקר. פרט 
לעוצמת ההשפעה או לגודל ההבדל, המובהקות הסטטיסטית מבטאת 
המובהקות  גבול  אם  גם  המדגם.  נתוני  שונות  ואת  המדגם  גודל  את 
עדיין על הקורא לשפוט את המשמעות  הסטטיסטית מוצהר מראש, 
סטטיסטית  מובהקות  ומשיגים  המתקבלים  ההבדלים  של  הקלינית 
עבור עצמו, וכן ביחס למקובל ולמושג בתחום העניין של המחקר. הערך 
מובהקות  בעל  להיות  יכול  במחקר  הקבוצות  בין  ההבדל  של  הכמותי 
מובהק  להיות  שלא  יכול  והוא  גדול,  מדגם  נלקח  אם  סטטיסטית 
בעלות  תוצאות  מאידך,  יותר.  קטן  המדגם  אם  סטטיסטית  מבחינה 
לא  בלתי חשובות באופן אוטומטי אם  אינן  גבוהה  קלינית  משמעות 
הושגה מובהקות סטטיסטית; ייתכן שבמקרה כזה המדגם קטן מדי או 
שהשונות במדגם גדולה מדי )לדוגמה, אם קבוצת המטופלים הטרוגנית 
ביותר(. מסיבה זו, החלטה למשמעות או חוסר משמעות על בסיס ערך 

ה–p בלבד יכולה להיות פשטנית ולא מספקת עדות מכריעה.
אין המובהקות הסטטיסטית שוות ערך למשמעות הקלינית, כך שעל 
החוקר לשפוט בנפרד את המימצאים בשני היבטים אלו ולא להתעלם 
אוטומטית מהמשמעות הקלינית בעת שלא מושגת מובהקות סטטיסטית. 
בשלב זה, נוכל לבקר את השיטה בה נוהגים כתבי עת מדעיים מסוימים, 
בשל העדפתם לפרסם תוצאות משמעותיות סטטיסטית. במחקרים 
שונים הודגם, כי גישה זו רווחת בקרב חלק מכתבי עת בעלי השפעה 
רבה, דבר זה יוכל להטות את התוצאות )"העדפת פרסום"(. יתרה מכך, 
ניתן לראות לעיתים קרובות כי הפרש לא משמעותי מפורש כאילו אין 

הפרש כלל )לדוגמה, בין שתי קבוצות טיפול(. 
p-value הגדול מ–0.05, מציין כי הראייה אינה מתאימה לדחות את 
השערת האפס: לדוגמה, כי אין הבדל בין שני טיפולים חלופיים. הדבר 
אינו רומז כי שני הטיפולים שווי ערך. ההדרה הכמותית של מחקרים 
השוואתיים בצורת ביקורות מערכתיות או מטה–אנליזות, תוכל לסייע 

בזיהוי הבדלים בעלי משמעות קלינית אשר לא זוהו מבחינה סטטיסטית, 
כיוון שמספר המקרים במחקרים אינדיבידואליים היה נמוך מדי. 

רק לאחר שהושגה משמעות קלינית מומלץ לבחון האם משמעות 
קלינית זו משיגה גם מובהקות סטטיסטית, כדי שנוכל לטעון שההבדלים 
הקליניים שנצפו אינם אקראיים או במילים אחרות - בעלי הסתברות 

גבוהה מאוד להיות אמיתיים.

לסיכום
כאשר ערך ה–p נלקח באופן יחיד ללא רווח סמך, ערך ה–p מספק לנו 
רמת  להסתברות הסטטיסטית של התוצאה. באמצעות  ערך מחושב 

 p–ה ערך  מראש,  מוגדרת  מובהקות 
מאפשר החלטה לגבי דחיית או קבלת 
מספק  סמך  רווח  האפס.  השערת 
האמיתי  הערך  עבור  סביר  טווח 
חישוב  באמצעות  באוכלוסיה. 
כיוון  על  לדווח  נוכל  הסמך  רווח 
ומובהקותו  הקשר  עוצמת  הקשר, 
 - המדדים  שני  כך,  הסטטיסטית. 
ערך ה–p ורווח סמך - מהווים מדדים 
בא  הדבר  משלימים.  סטטיסטיים 
גודל  ידועים  שאם  בכך  ביטוי  לידי 
המטרה  משתנה  אומדן  המדגם, 
ניתן  אזי  הנתונים,  ושונות  במחקר 
השערות  ממבחני  סמך  רווח  לחשב 
 p–ה ערכי  מחושבים  בסיסם  שעל 

ולהיפך.
חישוב ערכי ה–p וחישוב רווח 
הדדיות  שיטות  מהווים  הסמך 
האחת  משלימות  אשר  במהותן, 

את השנייה. היות שהשיטות מתבססות על אותם עקרונות חישובים 
הסתברותיים, שתיהן יכולות להניב את התוצאות והמסקנות הנדרשות. 
החיסרון המדעי העיקרי בשתי השיטות הוא בכך ש"מובהקותן" היא 
מסקנה בלבד הנגזרת מעקרונות ההסתברות המתמטית ולא אומדן 
לחשיבות מהותית, דהיינו "גדולה" או "קטנה" של הבדל, אשר נצפה 

נבחנת החשיבות והמשמעות  ˆ
של שיטות החישוב למובהקות 

 סטטיסטית והמונחים 
ערך ה–p-value( p( ורווח סמך 

.)Confidence Interval(

נערכת הבחנה בין מקרים  ˆ
שבהם כדאי להשתמש רק בערך 

ה–p-value( p(, לבין מקרים בהם 
כדאי להשתמש רק ברווח הסמך 

)Confidence Interval( ומקרים 
שבהם כדאי לשלב בין שניהם.

 נבחנת מהות הקשר בין ערך  ˆ
ה–p-value( p( ורווח סמך 

)Confidence Interval(, עם חידוד 
הדומה והשונה ביניהם והבנה 
מדוע הם משלימים זה את זה. 

מובהקות סטטיסטית רווח סמך

ערך ה–p הוא ההסתברות לקבל את 
השערת החוקר בטעות, על סמך תוצאות 

המדגם

רווח הסמך מכמת את הביטחון ביחס 
לערך האמיתי באוכלוסיה

מדד לחוזק התוצאות ביחס להשערת 
האפס של החוקר

מדד לבחינת השערת האפס, יותר 
 p–אינפורמטיבי מערך ה

אינו מספק מידע לגבי עוצמת ההשפעה מספק מידע על מובהקות סטטיסטית, 
כמו גם על כיוון ועוצמת ההשפעה או 

הקשר

מושפע מגודל המדגם ועוצמת ההשפעה המדד תלוי בשונות הנתונים ומספר 
המקרים במדגם אשר נבדק. 

מספק דיוק רב יותר במדגמים גדולים

מדד ברור המאפשר קבלת החלטה מהירה 
באם ערך הוא מובהק סטטיסטית או 

שאינו, אולם עלול להטעות כיוון שיכול 
להוביל להחלטות קליניות המבוססות על 

חישובים סטטיסטים בלבד

מאפשר לקבל החלטה לגבי המשמעות 
הקלינית של תוצאות המחקר

טבלה 1:
מאפיינים מרכזיים של המדדים מובהקות סטטיסטית ורווח סמך
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על סמך נתוני המדגם. האומדן האחרון לא זכה לתשומת לב הולמת 
במהלך הדגשת החלטות ההסתברות. 

הערך המקובל לרמת מובהקות סטטיסטית הוא 0.05. ערך זה הוצע 
על–ידי Fisher, אשר העריך את התהליך כ"מבחן השערות" וקבע את 
דרגת ה–α כ–0.05. גבול ה–0.05, "גבול הנוחות" של Fisher ל–α, הפך 
לידוע ולמקובל במשך השנים, כאשר אומץ על ידי עורכי כתבי עת 
ורשויות רגולטוריות שחיפשו קריטריון ברור לקביעת "מובהקות 
סטטיסטית". ערך ה–p מעניק הסתברות מדויקת להתרחשות התוצאה 
ובכך יתרונו. אולם הבעיה העיקרית הייתה שימוש בערך יחיד כגבול 
בלתי גמיש המכריע בין ה"משמעותי" ל"לא משמעותי". בהתאם, 
Fisher הצהיר מאוחר יותר כי "אין בידי אף חוקר רמת משמעות 
מוגדרת מראש, אשר לפיה, באופן קבוע ובכל הנסיבות, הוא מקבל 
או דוחה השערות; יותר סביר כי יחשוב על כל מקרה לגופו של עניין, 

לאור הראייה והרעיונות".
רווח הסמך במחקר רפואי תומך באומדן המצביע על "החשיבות 
הסטטיסטית" ברמת המובהקות המוגדרת עבור הפרש של ממוצעים 
או עבור הערך 1 בחישוב של יחס בין פרופורציות. לרווח סמך יש 
יתרון בכך שניתן להשתמש בו לצורך מדידת "גודל הפרש התוצאה 
הנמדדת בין קבוצות", יותר מאשר אינדיקציה פשוטה האם ההפרש 
מובהק מבחינה סטטיסטית או לא. אם ה–p-value גדול מ–0.05, כלומר 
"אינו מובהק מבחינה סטטיסטית", האומדן של כמה גדול יכול להיות 
ההפרש שימושי במיוחד לסיוע בהימנעות ממסקנות מוטעות, כי לשתי 

הקבוצות יש תוצאות זהות. 
חשוב להבין כי שתי השיטות הסטטיסטיות )p-values ורווחי 
הסמך(, וכן שיטות סטטיסטיות אחרות, הן כלי העוזר לנו להכריע 
האם התוצאות שהושגו במחקר אקראיות או לא אקראיות. בהתאם 
להכרעה זו ובהתבסס על נתוני המדגם, ניתן להשליך מסקנות על 
האוכלוסייה הרלוונטית. בנוסף, חשוב להתייחס להשלכה הקלינית 
של התוצאות. ההשלכה המדעית מצוטטת בקביעות ובמונחים כגון 
הפרש מרשים, חשיבות ביולוגית או משמעות קלינית. מבחינת סדר 
הפעולות, יש קודם לבחון ולזהות שאכן הושגו המטרות המדעיות 
מהמחקר ורק לאחר מכן לפנות לשיטות הסטטיסטיות לצורכי הוכחה. 

אין להפוך סדר פעולות זה. • 
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תרשים 1:
מוצג ההפרש בין ממוצעי לחץ הדם הסיסטולי בין שתי קבוצות. בתרשים מוצגים 
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 B הסמך עבור הפרש לחץ הדם הממוצע צר יותר ובעל שונות קטנה יותר בקבוצה
מאשר בקבוצה A. רמת ביטחון נמוכה מופיעה בקבוצה D וגודל מידגם גדול מופיע 
בקבוצה F. בדוגמה זו, אין כל הבדל משמעותי בין ממוצע לחצי הדם הסיסטוליים בין 
הקבוצות G,E,C היות שרווח הסמך להפרש הממוצעים מכיל אפוא את ערך האפס. 
כמו כן ניתן לראות כי השונות הגבוהה נצפתה בקבוצה C, רמת הביטחון הגבוהה 

.G וגודל המידגם הקטן מצוי בקבוצה E מצויה בקבוצה

-100
Δ(mmHg)

100-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 9080706050403020100

A: 95% CI, N=100, STD=15 mmHg

B: 95% CI, N=100, STD=10 mmHg

C: 95% CI, N=100, STD=20 mmHg

D: 90% CI, N=100, STD=20 mmHg

E: 99% CI, N=100, STD=20 mmHg

F: 99% CI, N=200, STD=20 mmHg

G: 99% CI, N=50, STD=20 mmHg

תרשים 2:
בתרשים מוצג גבול משמעות קלינית ב–r. הפרש של 4 ממ"כ לפחות בלחץ הדם 
הסיסטולי בין שתי הקבוצות מוגדר, אפוא, כמשמעותי מבחינה קלינית. אם 
 ,)A( הפרש לחץ הדם אינו משמעותי מבחינה קלינית וגם לא מבחינה סטטיסטית
או מובהק סטטיסטית ומשמעותי מבחינה קלינית )B(, אזי הפרשנות למקרים אלו 
תהיה קלה. אולם הבדלים מובהקים סטטיסטית בלחץ הדם יכולים להיות מתחת 
לגבול המשמעות הקלינית, ולפיכך חסרי חשיבות קלינית )C(. מאידך, יכולים להיות  
הפרשים משמעותיים מבחינה קלינית בלחץ הדם הסיסטולי בין קבוצות הטיפול, 

.)D( למרות שלא הושגה מובהקות סטטיסטית

Estimated RR difference (mmHg)
0

A: not statistically significant, 
not clinically relevant

B: statistically significant and clinically relevant

C: statistically significant, not clinically relevant

D: not statistically significant, clinically relevant

r
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