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להגשת הצעות להרצאות מבוססות מחקר
הכינוס השנתי ה12-
האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי) 2016

ט"ו בשבט תשע"ו 25.1.16

כפר המכביה ,רמת-גן

הכינוס השנתי של אפי הוא פורום ייחודי לחילופי רעיונות ,להצגת תוצאות של מחקרים ולדיון במגוון נושאים
ויישומים בתחום הפסיכומטריקה .תכנית הכינוס תכלול הרצאות מוזמנות לצד הרצאות של ההצעות שיתקבלו.
על ההצעות להיות קשורות לנושאי מדידה פסיכולוגית וחינוכית בשדות מגוונים כמו חינוך ,ארגון ,חברה ותעסוקה.
ניתן להגיש הצעה להרצאה בודדת ו/או כמה הרצאות קשורות שיוצגו במושב משותף (סימפוזיון).
קריטריונים להערכת ההצעות:
כל הצעה תוערך בידי כמה קוראים באופן אנונימי ,על פי הקריטריונים הבאים:
הרלוונטיות של הנושא לעוסקים במדידה
ייחודה של ההצעה ותרומתה לתחום המדידה
האיכות המדעית של ההצעה
בהירות ההצעה
על ההצעה להישלח בציון "מאמר" או "סימפוזיון" ,בפורמט הבא:
עבור מאמר:
שני קבצי :word
קובץ  1ובו :כותרת המאמר ,שם המחבר/ים ,שם המוסד ,טלפון ,כתובת דוא"ל (של כל אחד מהמחברים),
שם המציג.
קובץ  2ובו :דפי המאמר ,ובראשם כותרת המאמר ואחריה סיכום של המאמר .הסיכום יכלול את הפרקים הבאים:
• מטרות המחקר • שיטת המחקר ,ובכלל זה תיאור האוכלוסייה ,המדגם וכלי המדידה
• שיטות ניתוח הנתונים • תוצאות ומסקנות • חשיבות המחקר.
היקף המאמר  1,500-1,200מילים.
משך כל הצגה 18 :דקות.
עבור סימפוזיון:
קובץ  wordובו:
שם המארגן ,שמות  4-3משתתפים ,מקבץ של  4-3עבודות המתייחסות להיבטים שונים של אותו נושא.
דף שער ובו הפרטים הבאים:
כותרת הסימפוזיון ,פרטי המארגן ,פרטי כל אחד מהמשתתפים (שם ,מוסד ,טלפון ,כתובת דוא"ל).
הקדמה כללית של המארגן (כ 500-מילים) וסיכומי ההצגות של כל המשתתפים (כ 600-מילים לכל משתתף).
משך הסימפוזיון 90-70 :דקות.
על ההצעות להגיע בדוא"ל עד  25באוקטובר  2015נדחה ל31.10.15-
אל מזכירת אפי ,שרה שפירא ,בכתובתispaisrael@gmail.com :
מגישי ההצעות יקבלו בדוא"ל חוזר אישור שהצעתם הגיעה
הודעה על ההחלטה תישלח עד  28בדצמבר 2015

פרטים ומידע נוסף:

ispaisrael@gmail.com

www.ispa.org.il

