
אמידת תוקף ניבוי 
באוכלוסייה לפני הליך  

קבלה ונשירה
השוואה בין שלוש שיטות לטיפול  

בנתונים החסרים

קרליץצור , כהן-תמר קנת, איתמר כהן, קלפרדביר 



מבנה המצגת

מטרת המחקר

 חוסריםמנגנונים של

 בחוסריםשיטות לטיפול

שיטה

תוצאות

סיכום ודיון

חשיבות ומגבלות המחקר

מחקרי המשך
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חוסרים
באקראיות מלאה חוסרים(MCAR)

באקראיות חוסרים(MAR)

שלא באקראיות חוסרים(MNAR)

 בחוסריםטיפול:
תיקון לקיצוץ תחום

השלמות מרובות

 הקמןמודל הבחירה של

תוצאות/שיטה
 בחוסריםתלות רציפה

התלות במתאמים עם משתנה העזר

 בדיקת הפיזור–דיוק האמידה

ממש  

בקצרה
ח  "הרחבה בדו)

(למתענייניםו"מאל

העיקר



מטרת המחקר

 משתמשים כיום בנוסחת התיקון  ו"במאלבמחקרי תוקף ניבוי שנערכים
לקיצוץ תחום כברירת מחדל הבלעדית כדי להתגבר על קיצוץ התחום

 של הקריטריון  ( הליך קבלה)קיצוץ תחום מתרחש כאשר קיימת ברירה
כלומר הנמוכים בחזאי אינם מתקבלים ללימודים  , לפי משתנה החזאי

ובהתאם לכך גם אין להם ציון בקריטריון( נדחים)

כלומר ציוני קריטריון חסרים שלא בגלל , במקרה שקיימת גם נשירה
הנחות הנוסחה לתיקון לקיצוץ תחום לא מתקיימות ולא  , ציון בחזאי

ברור מה קורה עם התיקון  

  מחקר זה בודק בעזרת סימולציות את איכות אמידת המתאם בין
החזאי לקריטריון במועמדים במצב שבו בנוסף להליך הקבלה קיימת  
גם נשירה ועושה זאת על ידי שיטות שונות לטיפול בנתונים שחסרים  

3(קבלה ונשירה)בשל הליך הברירה 



כללי–חוסריםמנגנונים של 

 במשתנה  חוסריםבסיס הנתונים שאותו ניתחנו בסימולציות מכיל
מסיבות שונות( הקריטריון שהוא למשל ציון סוף התואר)Y-ה

  סיבות אלו כוללות את העובדה שחלק מן האנשים לא התקבלו
(  נשירה)או שחלק מהאנשים לא סיימו , (הליך קבלה)ללימודים 

 בגלל נשירה יכולה להתחלק לשתי תתיחוסריםגם הסיבה של-
(:  וכמובן שיכול להיות גם ערבוב בניהן)סיבות שונות 

 (מצב שמדמה אצלנו מקרה של סיבות אישיות)כאלו שנשרו באקראי

 (  למשל בגלל שפשוט נכשלו)וכאלו שנשרו בגלל שלא היו מספיק טובים
בהמשך נקרא לנשירה שכזאת בשם נשירת ודאית של החלשים•

3 (סוגים של נשירה2-הליך קבלה ו)הסיבות שציינו לעיל  ,
למעשה מהווים את שלושת המנגנונים המוכרים בספרות  

חוסריםכמנגנונים של 
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נתונים חסרים

 חוסריםניתן להסתכל על הליך של קבלה ונשירה כמצב של
בנתונים  

 הם במשתנה הקריטריון כמובןהחוסריםכול

בחוסריםשיטות לטיפול 3נשווה , בהתאם לכך

  השיטה הראשונה הינה הנוסחה הקלאסית לתיקון תחום

  שתי השיטות האחרות משתמשות בדרך של השלמות נתונים על
מנת לחשב על ההשלמות את המתאם שהיה באוכלוסייה  

המקורית  
2  השיטות שנבחרו מייצגות כול אחת שיטה מתקדמת שמטפלת במנגנון

,  השלמות מרובות–( MAR)באקראיות חוסריםאחת עבור : שונהחוסרים
מודל הבחירה של  –( MNAR)שלא באקראיות חוסריםוהשנייה עבור 

5הקמן



כללי–שיטה 

  נתאר כעת את המשתנים והפרמטרים במחקר כולל ההצלבות
של המערכים אותם חקרנו בסימולציות

 נכונות  "זהו למעשה החלק המרכזי במחקר ונקרא על ידנו
"החוסריםכפונקציה של מקור ( Correctness)האמידה 

 עבור תת מקרים מסוימים בדקנו יותר לעומק  –1ניתוח משני
את התלות במתאמים עם משתנה העזר  

 נכונות האמידה כפונקציה של המתאמים עם משתנה  "נקרא על ידנו
"העזר

 עבור תת מקרים אחרים בדקנו גם את הפיזור  –2ניתוח משני
,  (מעבר לחזרות של הסימולציה בתנאי מסוים)של האומדנים 

מצוייניםוזאת כדי להפריד בין חלק מהמודלים שיצאו כולם 
 דיוק האמידה נקרא על ידנו(Precision  )
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בחוסריםתלות רציפה –החלק המרכזי 

 משתנים3במחקר יש:
 ( ציון פסיכומטרי, למשל)חזאי–X

 ( ציון גמר לתואר, למשל)קריטריון–Y

 משתנה עזר–Z
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משתנה העזר

  משתנה העזר הוא משתנה שמתואם עם הקריטריון עצמו או עם
והוספתו לניתוח מיועדת לשפר את , הנטייה שיהיה נתון חסר בקריטריון

אמידת המתאם בין החזאי לקריטריון

אלא הוא יכול להוות מכלול  , נציין שאין הכוונה בהכרח למשתנה יחיד
של משתנים שמיוצגים כמשתנה יחיד במחקר

 של תיקון לקיצוץ תחוםהנוסחאברור שמשתנה שכזה אינו משפיע על  ,
כלומר יש לו משמעות רק עבור שתי השיטות של השלמות נתונים  

פעם אחת  תמודלכול אחת משתי השיטות של השלמות נתונים , בהתאם לכך
5כך שבסך הכול יהיו לנו )ללא משתנה העזר ופעם אחת עם משתנה העזר 

(אומדנים שונים לתוקף

  משתנה זה אמור לעזור לנו למדוד את החלק של הנשירה בנתונים
יהיה החלק  Y-ולכן נצפה שהמתאם שלו עם משתנה ה, החסרים
23החשוב



הפרמטרים במחקר

 גודל האוכלוסייה לפני ברירה(N)

  מתאם של החזאי עם הקריטריון באוכלוסייה לפני הליך קבלה ונשירה
(𝜌𝑋𝑌)

 (  או נשירה/דחייה ו)ומקורם החוסריםשיעור

סוג נשירה

 משתנה העזר עםמתאמים של החזאי והקריטריון עם(𝜌𝑋𝑍,𝜌𝑌𝑍 ) אשר
ביחדימודלו
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מתאם של החזאי  ( + N)גודל האוכלוסייה לפני ברירה 
(𝜌𝑋𝑌)עם הקריטריון באוכלוסייה טרם ברירה ונשירה 

 גודל קבוצת המועמדים(N)
 80–קטן

 300–בנוני

 הליך קבלה ונשירה  מתאם של החזאי עם הקריטריון באוכלוסייה לפני

(𝜌𝑋𝑌)

 0.3מתאם בנוני של

 0.6מתאם גבוה של
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(או נשירה/דחייה ו)ומקורם החוסריםשיעור 
 שיעור  : על ידי שני משתניםהחוסריםאת שיעור למדלבאופן טבעי ניתן

כאשר שיעור הדחייה  , ושיעור הנשירה( בעקבות הליך הקבלה)הדחייה 
הוא אחוז הלא מתקבלים מבין המועמדים ושיעור נשירה הוא אחוז  

הנושרים מבין המתקבלים

 באופן שיאפשר הצגה  החוסריםאת שיעור למדלבמקום זאת אנו בחרנו
י משתנה יחיד  "רציפה של האפקט שלהם ע

לשם כך הגדרנו זוג משתנים חדש  :
 אחוז נתונים חסרים(%Miss)

 החלק היחסי של הנתונים החסרים הנובע מהליך הקבלה(pmr=proportion
missing by rejection)

  ההיגיון שעומד בבסיס ההמשגה של שיעור הדחייה ושיעור הנשירה על ידי
,  הוא שבאופן טיפוסי במסגרות סלקטיביותpmr-וMiss%שני המשתנים 

יש פחות  ( כמו רפואה)כלומר כאלה שמאופיינות בשיעור דחייה גבוה 
ולהיפך, נשירה
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שנובע מדחייההחוסריםוהחלק של חוסריםאחוז 

לו קראנו אחוז חסרים , המשתנה הראשון בזוג החדש(%Miss) ,ימודל
:  בצורה בדידה עם שני ערכים

 10%: חוסריםמעט

 60%: חוסריםהרבה

שנובע  החוסריםהוא החלק של , הינו משתנה רציף, המשתנה השני בזוג
(pmr=proportion missing by rejection)מהדחייה 

 כאשר , לפיכך. 0.1בקפיצות של 1-ל0ערכיו נעים ביןpmr=0 ,  כל הנתונים
כל הנתונים החסרים נובעים מדחייה pmr=1וכאשר , החסרים נובעים מנשירה

.בהליך הקבלה
סריג בקפיצות אלו יאפשר לנו לקבל השתנות רציפה ואמינה של השתנות הגרפים אותם נצייר•
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מידול הנשירה

 סוגים של נשירה אפשרית3למדלהחלטנו:
נשירה אקראית

נשירה ודאית של החלשים בקריטריון

 מצב אמצע בין נשירה אקראית לנשירה ודאית של  –נשירה מתואמת קריטריון
החלשים

3 בעזרת משתנה סמוי מודלוהמצבים הללו𝑌𝑃(P  מייצג
persistence ,כאשר האופציות השונות שיש למתאם של  ( התמדה

המקרים של סוגי  3חובקות בתוכן את , 𝑌משתנה זה עם המשתנה 
נשירות

𝜌𝑌𝑃𝑌 = מצב שמתאים לנשירה אקראית–0.0

𝜌𝑌𝑃𝑌 = מצב שמתאים לנשירה ודאית של החלשים–1.0

𝜌𝑌𝑃𝑌 = מצב שמתאים למצב אמצע בין נשירה אקראית לוודאית–0.7

אחוז מהשונות המוסברת50כלומר 0.5~0.49=2^0.7•
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מתאמים של החזאי והקריטריון עם משתנה עזר

 ביחד כזוגימודלומתאמים אלו

 יכולת התמדה"משתנה עזר "–𝜌𝑋𝑍 = 0.3, 𝜌𝑌𝑍 = 0.6
כדוגמת  , זהו משתנה עזר שמתואם יותר עם הקריטריון מאשר עם החזאי

,  שאמורה להשפיע יותר על הישגים מצטברים לאורך זמן" יכולת התמדה"
פעמית כמו הבחינה  -מאשר על הצלחה במטלה חד, כמו בלימודים לתואר

הפסיכומטרית

 מהירות"משתנה עזר "–𝜌𝑋𝑍 = 0.6, 𝜌𝑌𝑍 = 0.3
כדוגמת  , זהו משתנה עזר שמתואם יותר עם החזאי מאשר עם הקריטריון

שאמורה להשפיע יותר על ביצועים במבחנים סטנדרטיים כמו " מהירות"
מאשר על מבחנים ועבודות בלימודים לתואר, הבחינה הפסיכומטרית
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הצגת התוצאות+ חזרות עבור הסימולציה 

 פעמים  5,000חזרנו על כל הסימולציות
על מנת לקבל תוצאות יציבות

 שבועות של הרצת מחשב3סדר גודל של  !

  עבור כול הצלבה של הפרמטרים ציירנו גרף של המתאם הנאמד
pmrכפונקציה של 

הינו ממוצע אריתמטי  , המתאם שמחושב ומוצג עבור כל תנאי הצלבה
הפעמים שהסימולציה רצה  5,000-פשוט מעבר ל

  הסימולציות השונות ובעיקר הפעלת שני המודלים של ההשלמות
Rהורצו בתוכנת 
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נשירה אקראית  
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רשמים–נשירה אקראית 

 (הגרף הכתום)ניתן לראות שנשירה אקראית לא משפיעה על המתאם הנצפה  ,
( x-שזה צד שמאל של ציר הpmr=0)הם בגלל נשירה החוסריםולכן כאשר כול 

המתאם הנצפה הוא כמו המתאם באוכלוסייה  

ואכן הוא קטן , לעומת זאת המתאם הנצפה כמובן מושפע כשיש הליך קבלה
גדל  pmr-כאשר משתנה ה

השלמות מרובות ללא משתנה עזר ועם משתנה עזר  , התיקון לקיצוץ תחום
המדויק  האמיתימצליחים בתנאי נשירה זה לתקן כמעט לערך 

 ואחוז  ( 80)כאשר המקרה היחידי שהם קצת פחות טובים הוא המקרה של אוכלוסייה קטנה
(.  60%)גבוה חוסרים

לא עובד טוב ומדייק רק במצב של הליך קבלה בלבדהקמן, לעומתם
 הם החוסריםהסבר לכך הוא שבמקרה שכזהMAR( עבור החלק של הנשירה הם כאמור

לא מיועד לעבוד טוב במצב שכזהוהקמן, (MNARאפילו 

 עם משתנה העזר עובד טיפה יותר טוב  הקמן" התמדה"עבור משתנה עזר
40מאשר המצב ללא משתנה העזר



נשירה ודאית של החלשים
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1רשמים –נשירה ודאית של החלשים 

  הפעם ניתן לראות התנהגות שונה לחלוטין של הגרפים יחסית
למקרה הקודם בו הנשירה הייתה אקראית

כאמור את המתאם הנצפה הינו דיי אופקי, הגרף הכתום שמייצג
 כול עוד הנשירה היא )מדחייה החוסריםמה שאומר שהחלק היחסי של

אינו משפיע עליו  ( ודאית

הקמן:
 יוצאים גבוהים הקמןשני המודלים של , (300)עבור אוכלוסייה גדולה

כאשר בחלק מהמקרים הם אף נמצאים במצב  , יותר מהתיקונים האחרים
של אומדן יתר

ללא משתנה עזר  הקמן: עבור אוכלוסייה קטנה המצב טיפה יותר מורכב
הכי גבוה  " התמדה"עם משתנה עזר מסוג הקמןולעומתו , תמיד הכי נמוך

(  והפעם לא נמצא באומדן יתר)

 עם משתנה  בהקמןאין הבדל " מהירות"בכול המקרים עבור משתנה עזר
עזר ובלי
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2רשמים –נשירה ודאית של החלשים 

השלמות מרובות  :
 מהירות"כאשר אין משתנה עזר ובמקרה של משתנה עזר מסוג  "

התיקונים זהים לתיקון לקיצוץ תחום  

השלמות מרובות  , "התמדה"כאשר משתנה העזר הינו מסוג , לעומת זאת
יותר טוב משניהם
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(מעורבת)מתואמת קריטריון נשירה 
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רשמים–נשירה מעורבת 

  ניתן לראות שקיבלנו את מצב האמצע
  אם כי מצב זה דומה יותר למצב של נשירה אקראית מאשר לנשירה

ודאית של החלשים  

ישנם שני הבדלים מרכזים בניהם  :
 (  במעט)עוזר " התמדה"הפעם השלמות מרובות עם משתנה עזר מסוג

גדולים  חוסריםעם ( 80)פרט למצב של אוכלוסייה קטנה , ובכול מקרה
הוא לא מזיק  ( 60%)

 אבל עדיין )שהפעם הוא הרבה פחות גרוע להקמןההבדל השני נוגע
כאשר משתנה העזר לא מזיק ובמקרה של משתנה  , (הכי פחות טוב

אפילו עוזר" התמדה"עזר מסוג 
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כללי  –תוצאות הניתוח המשני הראשון 

מתאם  , עבור מקרה אחד של נשירה ודאית של החלשים, כאמור
𝜌𝑋𝑌 = חוסריםאחוז , N=300גודל אוכלוסייה , 0.6

%Miss=60% , מדחייה חוסריםוחלק שלpmr=0.1 , בדקנו את
סיסטמטיהתלות במשתנה העזר באופן יותר 

של המתאם הנאמד כפונקציה  מימדים-נציג את הגרפים התלת
ומתאם  Xעם Zמתאם של : של שני המשתנים הבלתי תלויים

(  עם משתנה עזר כמובן)וזאת עבור השלמות מרובות , Yשלו עם 
בהתאמה  ( עם משתנה עזר כמובן)והקמן
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מימדיםגרפים תלת 
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"יכולת התמדה"

"מהירות"



1רשמים –מימדים-גרפים תלת

 ציר ה)קודם כול ניתן לראות שפרט לערכים שונים על ציר הגובה-
z) ,  שני הגרפים מציגים התנהגות דומה מאוד

 נקודות3על שני הגרפים מצוירות  :
 יכולת התמדה"שתי הנקודות האדומות מתאימות למשתני עזר "

"  מהירות"ו

 הן עם החזאי והן עם  0.3הנקודה הירוקה מתאימה לערכים של מתאמים
וניתן לראות שעבור שני המקרים לעיל נקודה זו דומה יותר  , הקריטריון

"מהירות"למקרה של משתנה 
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2רשמים –מימדים-גרפים תלת

 משני הגרפים הדבר המרכזי שנובע הוא התלות היותר חזקה של
(  הקריטריון)Y-המתאם של משתנה העזר עם משתנה ה

בהסתכל על השיפועים של הגרף בכיווני הצירים המתאימים

  דבר זה נמצא בהתאמה מלאה להבנה שלנו שהתלות עם משתנה
הינה החלק שחסר לנו במידול של הנשירה וזאת משום  Y-ה

שמידול החלק של הברירה כבר נמצא תמיד במודל על ידי  
(חזאי)X-המשתנה ה

  מתקיימת ההתנהגות די שונה עבור מתאמים שונים של המתאם
, כאשר בערכים נמוכים של מתאם זה, Y-עם משתנה הZשל 

בעוד שמשלב  , יותר גבוהXהאומדן טוב יותר ככול שהמתאם עם 
Xהקשר עם , (0.3בערך החל מערך של )Yמסוים של מתאם עם 
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כללי  –תוצאות הניתוח המשני השני 

ההרצות השונות עבור  5,000-בחלק זה יוצגו הפיזורים מעבר ל
וזאת רק עבור מידול בהשלמות  , המקרה של נשירה אקראית

ועבור תיקון לקיצוץ תחום( עם ובלי משתנה עזר)מרובות 

רק שהפעם  , נציג ראשית גרפים במתכונות הבדיקה הראשית
,  למעשה, שהיא)Y-במקום הממוצע מוצג סטיית התקן בציר ה
(טעות התקן האמפירית של אומדן התוקף

 נציג רק עבור מתאם𝜌𝑋𝑌 = 0.3
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גרפים עבור הפיזור במקרה של נשירה אקראית
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רשמים מהגרפים  –פיזור 

  ניתן לראות בגרפים הראשונים טעות התקן של אומדן התוקף קטנה יותר
וככול  , קטן יותרהחוסריםככול שאחוז , ככול שהאוכלוסייה גדולה יותר

(  חלק זה לא הראנו)שהמתאם של החזאי עם הקריטריון גדול יותר 

 כלומר שככול  , (משמאל לימין)עוד ניתן לראות שכול הגרפים עולים
כך  , בחוסריםגדול יותר ( שכאמור איננו אקראי)שחלקו של הליך המיון 

גדלה טעות התקן  

 יכולת  "לבסוף ניתן לראות שעבור המקרה של משתנה עזר מסוג
טעות התקן שמתקבלת בהשלמות מרובות עם משתנה עזר  , "התמדה

היא הנמוכה ביותר

 שימוש בהשלמות מרובות עם משתנה עזר  , "מהירות"עבור משתנה מסוג
גדולים גם וחוסריםאבל פרט למקרה אחד של אוכלוסייה קטנה , לא עוזר
לא מזיק
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–השוואה בין שלוש השיטות 
ללא משתני עזר

  התיקון לקיצוץ תחום אומד היטב את המתאם בין החזאי
או כשאין  )לקריטריון באוכלוסייה כאשר הנשירה היא אקראית 

הוא מדייק  (. וכל הנתונים החסרים נובעים מדחייה, נשירה כלל
במצבים שבהם התיקון אינו  . פחות כאשר הנשירה אינה אקראית

הוא מספק אומדן שמרני של המתאם, מדייק

  שיטת ההשלמות המרובות מתפקדת באופן דומה לזה של
מבחינת ההיבט העיקרי של איכות  )התיקון לקיצוץ תחום 

(.  נכונות–האמידה 
גם התיקון לקיצוץ , ממצא זה אינו מפתיע שכן בדומה להשלמות מרובות

למרות שהנחה זו לא מכונה כך , MARמסוג חוסריםתחום מניח מנגנון 
 ,Pearson)בין היתר כיוון שהנחות התיקון נוסחו –באופן מפורש 

את  ( Rubin, 1976)הרבה לפני שרובין הציג בספרות ( 1903
המנגנונים של נתונים חסרים
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–2השוואה בין שלוש השיטות 
ללא משתני עזר

כאשר הנשירה אינה אקראית שתי השיטות סיפקו אומדן  , כאמור
כיוון שעדיף לקבל אומדן  , מה שנחשב ליתרון–חסר של המתאם 

שמרני של איכות כלי המיון  
מידלנושהממצא של אומדן חסר נובע מכך שבמחקר זה , חשוב להדגיש

עם הקריטריון שלילינשירה לא אקראית כנשירה שמתואמת באופן 
(שהנטייה לנשור חזקה יותר ככל שציוני הקריטריון נמוכים יותר, כלומר)

 עדיף על שתי השיטות האחרות רק  הקמןמודל הברירה של
נובעים מנשירה  החוסריםרוב , כאשר האוכלוסייה גדולה יחסית

והנשירה היא נשירה ודאית של החלשים  , (ולא מדחייה)
בקריטריון

מודל זה מתפקד טוב יותר משתי השיטות האחרות רק בנסיבות  , כלומר
,  נשירה לא אקראית)שלהן היא לא נכונה בעליל MAR-שבהן הנחת ה

58ובתנאי שהאוכלוסייה גדולה יחסית( נובעים מנשירההחוסריםכשרוב 



–השוואה בין שלוש השיטות 
עם משתני עזר

רק לשיטת ההשלמות  , כמובן, השימוש במשתני עזר רלוונטי
הקמןהמרובות ולמודל הברירה של 

  ביחס להשלמות מרובות משתנה העזר משפר את האמידה רק
כאשר הוא  , כלומר, "יכולת התמדה"כאשר הוא משתנה מסוג 

מתואם יותר עם הקריטריון מאשר עם החזאי

 במידה רבה –שיפור כזה מושג רק כאשר הנשירה לא אקראית
ובמידה פחותה במצב  , יותר כאשר יש נשירה ודאית של החלשים

הביניים של נשירה מתואמת קריטריון

שימוש במשתנה העזר בהשלמות מרובות כמעט אף , בכל מקרה
פעם לא מזיק

 59הן מעורבותהקמןהשלכות השימוש במשתנה עזר במודל של



מאפייני משתנה העזר ותרומתם לאמידה

המתאמים שלו עם החזאי  , ובפרט, מאפייניו של משתנה העזר
משפיעים על תרומתו לאמידת המתאם, והקריטריון

  חקירה שיטתית של הקשר בין המתאמים של משתנה העזר עם
הקריטריון ועם החזאי ובין איכות האמידה הובילה למסקנה  
שהמתאם של משתנה העזר עם הקריטריון משפיע על גודל  

האומדן יותר מהמתאם שלו עם החזאי
 אפשר להסביר ממצא זה בכך שמשתנה העזר מיועד מלכתחילה לעזור

(.  או במידול הנטייה שיהיה נתון חסר בקריטריון)במידול הקריטריון 
על תרומתוהמתאם שלו עם הקריטריון משפיע , לפיכך
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2מאפייני משתנה העזר ותרומתם לאמידה 

  ממצא נוסף שעלה מניתוח הקשר בין המתאמים של משתנה
העזר עם הקריטריון ועם החזאי ובין איכות האמידה הוא קיומה  
של אינטראקציה בין האפקט של המתאם של משתנה העזר עם  

:  הקריטריון למתאם שלו עם החזאי
אזי ככל , כאשר המתאם בין משתנה העזר לקריטריון הוא בינוני ומעלה

תרומתו לשיפור האמידה קטנה , שהמתאם שלו עם החזאי גבוה יותר
מנכים מרכיב גדול  )ממצא זה מתיישב עם הניתוח שהובא לעיל . יותר

כאשר  , לעומת זאת(. יותר מתרומתו הגולמית של משתנה העזר
אזי ככל שהמתאם שלו  , המתאם בין משתנה העזר לקריטריון הוא נמוך

במקרה ! תרומתו לשיפור האמידה גדלה יותר, עם החזאי גבוה יותר
–( suppressor variable)הזה משתנה העזר מתפקד כמשתנה מדכא 

הוא מדכא בשונות של החזאי את אותם חלקים שאינם רלוונטיים  
ובכך תורם למידול הקריטריון( מהירות, למשל)לקריטריון 
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כללי  –דיוק האמידה 

  עד כה התייחסנו למדד העיקרי לאיכות התפקוד של השיטות
מה  , (החזרות5,000-מעבר ל)ממוצע האומדנים –השונות 

(correctness" )נכונות"שמכונה בספרות 

מעניין להשוות בין השיטות גם בפיזור  , כאשר הנכונות היא מלאה
מה שמכונה בספרות  , (החזרות5,000-מעבר ל)של האומדנים 

(precision" )דיוק"

 עם ובלי משתנה  )השוואה כזאת עשינו עבור השלמות מרובות
שבו  , ותיקון לקיצוץ תחום במקרה של נשירה אקראית( עזר

האמידה של השיטות האלה הייתה בנכונות מלאה
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הממצאים  –דיוק האמידה 

  במצב כזה יש יתרון לשיטת ההשלמות המרובות עם משתנה
"יכולת התמדה"עזר 

 זה  )ההסבר לממצא הוא שבהשלמות מרובות עם משתנה עזר
נוסף מרכיב במידול הקריטריון שהוא  ( שרלוונטי יותר לקריטריון

בכל החזרות עבור תצפית נתונה ערכו  –קבוע בחזרות השונות 
הקבוע של משתנה העזר מייצב את ערך הקריטריון שהמודל  

משלים ולכן האמידה כולה יציבה יותר
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המלצות מעשיות

 יישומית שעולה מן הממצאים השונים היא  –המסקנה המעשית
התיקון לקיצוץ תחום הוא השיטה  , שמעבר לתנאים השונים

היא  –וכשלא , במובן שבמרבית התנאים היא מדייקת, העדיפה
מספקת אומדן שמרני של המתאם

 כאשר  )כן נמצא יתרון מסוים לשיטת ההשלמות המרובות
הן בנכונות  "( יכולת התמדה"משתמשים במשתנה עזר מסוג 

והן בדיוק האמידה  ( כאשר יש נשירה לא אקראית)האמידה 
(כאשר יש נשירה אקראית)
  אבל היתרון הלא גדול של השלמות מרובות במקרים האלה מושג

לכן בשקלול כולל של יתרונות וחסרונות  , במחיר של סיבוכיות חישובית
אנו ממליצים על השימוש בנוסחת התיקון לקיצוץ תחום
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חשיבות המחקר

  מחקר זה בדק באופן שיטתי את טיב התיקון של הנוסחה לתיקון
,  בנוסף להליך הקבלה, לקיצוץ בתחום בנסיבות מציאותיות שבהן

מתרחשת גם נשירה בקרב המתקבלים

  ההשלכות של קיומה של נשירה נידונו בספרות הפסיכומטרית
אך הטיפול  , אף נבדקו במחקרים אמפיריים ספורים, וכאמור

מספק תרומה ייחודית, שמוצג במחקר זה, השיטתי בסוגיה

  המחקר משלב גם יישום ובדיקה של שיטות מתקדמות לטיפול
לעולם התוכן של תיקוף כלי ברירה  והנגשתן, בנתונים חסרים

ומיון היא תרומה חשובה
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מגבלות המחקר

  מגבלות המחקר הן במידה רבה מגבלות טיפוסיות של מחקרי
ולכן כל , כל השאלות נבדקות תחת הנחות מסוימות: הדמיה

של  והרובסטיותמסקנה שמתקבלת היא תלוית ההנחות שנעשו 
הממצאים לנוכח הפרתן

אחת ההנחות המרכזיות של המחקר היא שקיים קשר , למשל
מסקנת המחקר  , ובהתאם, שלילי בין הקריטריון לנשירה

במצב של )שהתיקון לקיצוץ תחום נותן אומדן שמרני של התוקף 
היא תוצר של הנחה זו( נשירה לא אקראית

 התפלגות רב, למשל)הנחות נוספות שעליהן התבסס המידול-
עשויות גם הן להגביל את יכולת  ( נורמלית של המשתנים

ההכללה של ממצאי המחקר
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מחקרי המשך
ניתן להציע מחקרי המשך שיתמקדו בכיוונים הבאים

הנחות  , למשל)יש מקום לבדיקה שיטתית של הנחות אפשריות נוספות 1.
(התפלגותיות

אנו בדקנו את הפיזור עבור המקרה של נשירה אקראית בלבד היות ועבור  2.
במחקר עתידי יש מקום  . מקרה זה חלק מהמודלים יוצאים כמעט מדויקים

לבדוק את הפיזור גם עבור המקרים האחרים היות ופיזור גדול מאוד יכול  
להפוך אומד טוב לאומד פחות טוב יחסית לאומד בעל פיזור נמוך בהרבה

במשתנה הקריטריון כנגרמים מדחייה  החוסריםמודלובמחקר זה 3.
היא  , והפעם במשתנה החזאי, לחוסריםאופציה נוספת שקיימת . ומנשירה

(.  למשל לפי ממוצע הבגרות כאשר אין ציון פסיכומטרי)קבלה אוטומטית 
,  שאלה ראויה למחקר עתידי היא מה קורה לאמידת התוקף כתוצאה

ממצב של שילוב בין קבלה אוטומטית לקבלה המבוססת על צירוף  , למשל
של שני החזאים וכיצד השיטות השונות מתפקדות במקרה כזה

67




