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במחקרי תוקף להערכת יעילות מבחני מיון מקובל להשתמש  

 .במקדם המתאם בין החזאים לקריטריון

 
 

 

 

 

 

 ממוצע  

 בגרות

 

ציון  
 פסיכומטרי

 

ציוני  

מבחני  

 מיון

? 

? 

? 



 

במדגמים אשר עברו ברירה מחקרים אלה מתבצעים לרוב 

 :הגורמת ,מוקדמת

"(  קיצוץ תחום)"צמצום בטווח ציוני החזאים והקריטריון 

 . והקטנת מקדמי המתאם ביניהם
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 ,  הנוסחה המקובלת לתיקון המתאם בין החזאי לקריטריון

 (Thorndike, 1949:  )עקב קיצוץ התחום היא         
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 ,Nאומד שונות החזאי במדגם שלא עבר ברירה וגודלו 

  nאומד שונות החזאי במדגם שעבר ברירה וגודלו 

 אומד המתאם על בסיס המדגם שעבר ברירה

 "המתוקןהאומד "  -אומד המתאם לאחר התיקון
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 בומתייחסת למקרה ל "הנהנוסחה 

 .ברירההוא הפרמטר לפיו נעשתה  (X) החזאי

 .זה המקרה שאנו דנים בו במחקר הנוכחי

 
 

 



 . לא  סביר לקבל החלטות מעשיות, על בסיס האומד הנקודתי

 בגלל טעות דגימה של  כל אומד   

 

   רווח הסמך: לצרכים מעשיים מידע חשוב

(American Psychological Association, 2010  .) 

 

"Because confidence intervals combine 

information on location and precision and can 

often be directly used to infer significance levels, 

they are, in general, the best reporting strategy." 
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   מטרת המחקר

 

 .הייתה לחשב ולהשוות  רווחי סמך שונים למתאם

 

 ,במחקר השווינו חמישה רווחי סמך

 :והם חושבו בשתי אוכלוסיות

 ,נתונים אמפיריים 

 .לפי פקולטות, 2009נתוני הקבלה של הטכניון לשנת 

 

 נתוני סימולציה
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(1-α/2) (1-α/2)
ˆ ˆ ˆ ˆθ -SE(θ)Z θ θ +SE(θ)Z 

 :כללית של רווח סמךמבנה 

 
 ברמת סמך                 לפרמטר         

 

 שלו שהאמד

 

 ושגיאת התקן שלו           

 

 וניתן להניח שהתפלגות הדגימה שלו היא נורמלית

θ

ˆSE(θ)

1 

θ̂
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c c (1-α/2) c c (1-α/2)

c

r -SE(r )Z r + SE(r )Z

                     SE(r ) ?????

Normality      Assumption     ?????
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 במקרה שבו אנו דנים הפרמטר הוא מקדם המתאם

 :      הואוהאומד  Yל  Xבין  

 
cr

 :בעיה 

לא ניתן לפתח באופן אנליטי נוסחה לסטיית התקן  

 ,  של האומד למתאם המתוקן

 .במדגמים לא גדולים לא ניתן להניח נורמליות



 :לכן

 

 היה  להניח נורמליות של  , בעבר מה שנעשה בפועל כקירוב

 

 של שגיאת התקן   אסימפטוטיהאומד  ולהשתמש באומד התפלגות 

 

 הסמךהאומד לבניית רווח של 

10 



 :חמישה רווחי הסמך

חישוב רווח  

 סמך

חישוב האומד  

לסטיית התקן של  

 האומד הנקודתי

חישוב האומד  

 הנקודתי
 שם השיטה

בנוי כרווח  

סטנדרטי ומתבסס  

על הנחת  

נורמאליות של 

 התפלגות  

 האומד  

קירוב על בסיס 

חישובים 

תיאורטיים 

   אסימפטוטיים

 

לפי הנוסחה 

המקובלת  

לתיקון עקב 

 קיצוץ התחום  

1. Traditional                                                                                                      

Standard 

Interval 



תודות להתפתחות בכוח המחשוב והשימוש הרב  , אולם

ניתן היום לשפר משמעותית את , בשיטות של סימולציה

 .  שיטות ההסקה הסטטיסטית

 

לבנות רווח  Bootstrap-ניתן על ידי שיטות כמו ה, בפרט

 .סמך הרבה יותר מדויק למקדם המתאם



 :חמישה רווחי הסמך

 חישוב רווח סמך

חישוב האומד לסטיית 

התקן של האומד  

 הנקודתי

חישוב  

האומד  

 הנקודתי

 שם השיטה

בנוי כרווח סטנדרטי ומתבסס  

על הנחת נורמאליות של 

 התפלגות האומד  

קירוב על בסיס חישובים  

תיאורטיים 

 אסימפטוטיים 

לפי הנוסחה 

המקובלת  

לתיקון עקב 

קיצוץ  

   התחום

1.  Traditional 

Standard 

Interval 

אך משתמש  , דומה לקודם

 באומד לסטיית התקן משלו  

מחושב כסטיית התקן  

של האומדים המתוקנים  

המחושבים ממדגמי  

Bootstrap. 

2.  Bootstrap 

Standard 

Interval 

לפי אחוזוני האומדים  

המתוקנים אשר התקבלו  

 .Bootstrap -ממדגמי ה

  לא רלוונטי

3.  Bootstrap 

Percentile 

Interval 

אך כולל תיקון  , דומה לקודם

  -הטיה אם התפלגות ה

Bootstrap   סביב האומד

 .הנקודתי אינה סימטרית

4.  Bootstrap 

BCa Interval 



במאמר   בפירוט רווחי סמך האלה תוארו ארבעת 

 של  

 

Chan, W., & Chan, D. W. L. (2004) 

Psychological Methods 



 ,(MI Estimation)ברווח סמך החמישי 

 

חישוב האומד הנקודתי נעשה באמצעות השלמת חלק הנתונים  

 .  (imputation)החסר 

 הוצע  בעבר  MIאומד נקודתי בשיטת 

 (Wiberg & Sundström, 2009)  , 

 

 .הוספת רווח הסמך למקרה זה היא בבחינת חידוש במחקר הנוכחי
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 :(המשך)חמישה רווחי הסמך 

חישוב רווח 

 סמך

חישוב האומד  

לסטיית התקן  

של האומד  

 הנקודתי

חישוב האומד  

 הנקודתי
 שם השיטה

לפי השיטה  

המקובלת לבניית  

רווח סמך של  

מקדם המתאם  

אשר  , הרגיל 

משתמשת  

בטרנספורמציה של  

 .פישר

מחושב כסטיית  

התקן של האומדים  

הלא מתוקנים  

המתקבלים  

באמצעות השלמות  

 .מרובות

מיצוע כל האומדים  

 המתקבלים

באמצעות השלמות מרובות  

של חלק הנתונים החסרים  

אין צורך לתיקון עקב  )

 (קיצוץ תחום

5.   Multiple  

      Imputation 

(MI) 



 .  לפי פקולטות, 2009עבור נתוני הקבלה של הטכניון לשנת 

 :החזאי היה 

המורכב מציוני הבגרות ומציוני הבחינה  )סכם הקבלה 

 (פסיכומטרית

 :הקריטריון היה

 . 'ממוצע ציוני שנה א 

 

לכל פקולטה חושב האומד הלא מתוקן  של המתאם בין החזאי  

בשיטה המקובלת ובשיטה  )הנקודתי המתוקן האומד , לקריטריון

 . רווחי סמךוחמישה  ( של השלמת נתונים
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 פקולטה 

N n 

r 
obse

rved 

r 

corrected 

Tradition

al 

Standard 

Interval 

Boostrap 

Standard 

Interval 

Boostrap 

Percentile 

Interval 

Boottrap 

BCa 

Interval MI 

Tradi

tional MI LCL UCL LCL UCL LCL UCL LCL UCL LCL UCL 

 

הנדסה  

אזרחית  

 0.79 0.57 0.77 0.58 0.78 0.58 0.79 60. 74. 0.64 0.69 0.69 0.49 172 447 וסביבתית

 

 0.84 0.52 0.82 0.49 0.82 0.50 0.87 0.55 0.73 0.68 0.71 0.71 0.35 176 707 הנדסת חשמל  

הנדסת  

ביוטכנולוגיה  

 0.90 0.26 0.90 0.14 0.92 0.28 1.06 0.41 0.78 0.68 0.71 0.73 0.40 39   150 ומזון

 

 0.97 0.57- 0.98 0.86- 0.96 0.91- 1.74 0.46- 0.73 0.55 0.60 0.64 0.25 14   62  כימיה  
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 2009נתוני טכניון  –נקודתיים ורווחי סמך למקדמי המתאם אומדים 



 הממצאים מנתוני הטכניון מדגימים

וזאת , להיזהר בהסקת מסקנות על בסיס האומד הנקודתי בלבדיש 

,  בפרט במדגמים הקטנים וכאשר הערך של המתאם הלא מתוקן נמוך

 .  כמו בפקולטה לכימיה

 

במקרים אלה רווח הסמך מכסה למעשה כמעט את כל התחום  

 .  ולכן אין הרבה משמעות לתוצאה הנקודתית [1,1-]התיאורטי 

 

רק עבור הפקולטות היותר גדולות וכאשר האומד הנקודתי המתוקן 

 .  מקבלים רווח סמך לא גדול יחסית, יחסית גבוה
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מהתוצאות שהתקבלו על נתוני הטכניון לא ניתן ללמוד על  

טיב השיטות השונות מאחר ולא ידוע לנו הערך האמתי של  

 .  מקדם המתאם שהשיטה אמורה לאמוד

 

כאשר המדגמים  סימולציות על כך ניתן ללמוד בעזרת 

ידוע הפרמטר  , שנוצרים באים מהתפלגות ידועה ובפרט

 . שהשיטה נועדה לאמוד

 

.  המחקר הנוכחי שימש כמחקר מקדים למחקר רחב היקף

 .סימולציות 4ככזה נעשו במסגרתו רק 
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גם במספר המצומצם של סימולציות שנערכו במסגרת מחקר זה  

ניתן  היה לראות עד כמה גם במדגם בגודל בינוני המידע  

 ויש להיזהר, (הרווחים רחבים)המתקבל על המתאם אינו מדויק 

 .בהסקת מסקנות על בסיס האומד הנקודתי

 

.  בשיטת ההשלמות מתקבל רווח סמך שאורכו קטן לעומת השאר

יש לבצע מחקר נוסף כדי לבדוק אם אמנם שיטה זו עדיפה  

 .ונותנת כיסוי נכון בהתאם לרמת הסמך הנדרשת
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אחת ממטרות המחקר הייתה תיעוד תוכנה המתאימה לאמידה  

 .  מרווחית

 

מאפשר  , במסגרת המחקר  SASשנכתב בתוכנת   MACRO קוד

 לחשב רווחי סמך לפי כל אחת מחמש השיטות  

 

ח שהוגש למרכז הארצי לבחינות "התוכנה נכללה כנספח בדו

 .ו"מאל, המחקר בוצע במימון הקרן למחקר. ולהערכה
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