
 השוואה בין שתי שיטות 
 לחישוב טעויות תקן ורווחי סמך 

 למתאמים שתוקנו לקיצוץ תחום עקיף

טורוולאליוט , קלפרדביר , כהן-תמר קנת  

 מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מהטכניון אומנסקי וטטיאנה דובאאטי , ותודה לאילה כהן  



מחשבים את המתאם  (X)במחקרים להערכת תוקף הניבוי של כלי מיון •

 (.  Y)בינו לבין הקריטריון 

אך , מתעניינים בתוקף הניבוי של כלי המיון בקרב כל המועמדיםאנו •

 .המועמדים שהתקבלומסוגלים לחשבו רק בקרב 

 (.Z)לעתים קרובות הקבלה התבססה על משתנה שלישי •

אזי במדגם המתקבלים יש צמצום , Zמתואמים עם  Y-ו Xבמידה שבה •

מהווה והמתאם המחושב ( קיצוץ תחום עקיף)בטווח הערכים שלהם 

   .הערכת חסר למתאם ביניהם באוכלוסיית המועמדים

(  Thorndike, 1949)המתאם עקב קיצוץ התחום העקיף לתיקון נוסחה •

באוכלוסיית  למתאם "( מתאם מתוקן לקיצוץ תחום)"מפיקה אומד נקודתי 

 .המועמדים

 קיצוץ תחום עקיף
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 (עקיף)נוסחת התיקון לקיצוץ תחום 
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 מדדים של דיוק האומד הנקודתי

 :למשל, לצד האומד הנקודתי חשוב להציג מדדים על מידת הדיוק שלו

 טעות התקן של האומד הנקודתי  •
 רווח הסמך לפרמטר באוכלוסייה•

"When effect size measures … are used to draw inferences that go 
beyond describing the sample … on which data have been collected, 
indices of the degree of uncertainty associated with these measures … 
should be reported… Standard errors or confidence intervals provide 
more information and thus are preferred in place of, or as supplements 
to, significance testing“. 

Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA & NCME, 2014, p. 29) 
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 :  לפרמטר             עבור אומד נקודתי

 ,י נוסחה"מחושבת ע –                     –טעות התקן של האומד 

 ,ובהנחה שהתפלגות האומד היא נורמלית

 ברמה של                                 הוארווח סמך 
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? 

? 
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 סמךרווחי גישות לחישוב 
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 שיטה

קירוב  )נוסחה 
(אסימפטוטי  

רווח סטנדרטי  
 נוסחה

שיטת  
Bootstrap 

 רווח סטנדרטי
Bootstrap 

 לא רלוונטי
 שיטת

  Bootstrap 
 רווח מאוני
Bootstrap 



  קיצוץ תחום ישיר קיצוץ תחום עקיף

 התפלגות התפלגות שיטה

 נורמלית אחרת נורמלית אחרת

קירוב  )נוסחה 
(אסימפטוטי  

רווח סטנדרטי  
 נוסחה

שיטת  
Bootstrap 

 רווח סטנדרטי
Bootstrap 

 לא רלוונטי
 שיטת

  Bootstrap 
 רווח מאוני
Bootstrap 

 סמךרווחי גישות לחישוב 

Chan & Cahn, 2004 Li, Chan 
& Cui, 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המחקר 
 הנוכחי

אפי  
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 חישוב של טעויות התקן ושל רווחי סמך בשיטות השונותהאופן 

 .סטנדרטיובונים רווח י נוסחה "ע rcטעות התקן של מחשבים את : רווח סטנדרטי נוסחה

תצפיות ממדגם  nr -תצפיות ממדגם המתקבלים ו nsדוגמים עם החזרה : Bootstrap-לשתי שיטות ה

 .  פעמים Bחוזרים על התהליך . *rcומחשבים מתאם מתוקן  ,הנדחים

כסטיית התקן   Bootstrapבשיטת  rcטעות התקן של מחשבים את : Bootstrapרווח סטנדרטי 

 .ובונים רווח סטנדרטי, Bootstrap-המדגמי  B-מעבר ל *rcשל 
  

   ns:מדגם מתקבלים בגודל 

 :nrמדגם נדחים בגודל 
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 המחקר
 מערך
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 מהלך
 םהתנאי 81-עבור כל אחד מ

 

 

 ערכים אפשריים לכל גורם 3
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 .התנאים 81-מדגמים בכל אחד מ 1,000הגדרנו : תזכורת עיבוד הנתונים

ממוצע האומד 

  1,000-מעבר ל
 המדגמים

 המדגמים 1,000מתוך 
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 חושבו  ( רווחי סמך, אומדים)סטטיסטים 

 של כל תנאי המדגמים 1,000-בכל אחד מ

 קריטריונים לאיכות הסטטיסטים חושבו

 התנאים 81-בכל אחד מ

 מעבר לתנאיםהקריטריונים יוצגו       

 ?האם הסתברות הכיסוי תואמת לנומינלית

 הטיה

 ממוצעת מעבר לתנאים( בערך מוחלט)הטיה 

 ?בכמה תנאים תאמה הסתברות הכיסוי את ההסתברות הנומינלית
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 איכות הסטטיסטים : תוצאות

אסימטרית 
 שלילית

 אסימטרית אחידה
 חיובית

 נורמלית

54.05% 17.97% 3.74% 4.85% 

5%-הטיה קטנה מ  

10%-ל 5%הטיה בין   

 אמידה מצוינת

 אמידה סבירה

 ההטיה הממוצעת
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 איכות הסטטיסטים : תוצאות

אסימטרית 
 שלילית

 אסימטרית אחידה
 חיובית

 נורמלית

54.05% 17.97% 3.74% 4.85% 

100.88% 27.74% 11.07% 5.74% 

4.70% 5.30% 6.41% 3.82% Bootstrap 

גדול   ns-ב

 הנוסחה בסדר

ns=100 ns=60 ns=20 

2.81% 4.09% 10.33% 

2.93% 3.43% 5.11% Bootstrap 

ההטיה  
 הממוצעת

גם באסימטרית חיובית  

ובאחידה בתנאים מסוימים  

 הנוסחה בסדר

 בנורמלית
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 איכות הסטטיסטים : תוצאות

אסימטרית 
 שלילית

 אסימטרית אחידה
 חיובית

 נורמלית

54.05% 17.97% 3.74% 4.85% 

100.88% 27.74% 11.07% 5.74% 

4.70% 5.30% 6.41% 3.82% Bootstrap 

1 39 32 58 
 רווח סמך

78 81 64 81 Bootstrap 

 ההטיה  
 הממוצעת

 מספר תנאים  

 (81מתוך )

עם הסתברות 

כיסוי של 
 לפחות  0.92

ns=100 ns=60 ns=20 

26 25 7 

27 27 27 Bootstrap 

גדול   ns-בנורמלית ב

 הנוסחה בסדר

גם באסימטרית חיובית ובאחידה  

 בתנאים מסוימים הנוסחה בסדר



הפגינה עדיפות על פני הנוסחה הן ביחס לטעות  Bootstrap-שיטת ה•

 .התקן של המתאם המתוקן והן ביחס לרווח הסמך למתאם באוכלוסייה

, למשל –נמצאו צירופי תנאים , תחת מרבית סוגי ההתפלגויות, עם זאת•

 –כאשר משתנה הבררה התפלג נורמלית ומדגם המתקבלים היה גדול 
 .שבהם תפקוד שתי השיטות היה דומה

המסקנה המעשית היא שכאשר סוג ההתפלגות של משתנה הבררה •
אך . עדיפה Bootstrap-שיטת ה, ותנאים רלוונטיים אחרים אינם ידועים

אזי כאשר ידוע  , בהינתן ששיטה זו נזקקת למשאבי מחשב רבים

עשוי  , שמתקיימים התנאים שבהם תפקודן של שתי השיטות הוא דומה

 .להימצא יתרון לנוסחה

 (.רווחי הסמך היו רחבים)וודאות באמידת המתאם באוכלוסייה -קיימת אי•

 סיכום
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 תודה על ההקשבה 


