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האגודה הישראלית לפסיכומטריקה (אפי) היא גוף המאגד בתוכו אנשי מקצוע מתחום המדידה וההערכה
החינוכית והפסיכולוגית.
מטרות האגודה:
לעודד את הפעילות בתחום הפיתוח והיישום של מבחנים סטנדרטיים ושיטות להערכת ביצוע
לקדם את המחקר והעשייה בתחומי המדידה החינוכית והפסיכולוגית
לשכלל את שיטות ההערכה וכלי המדידה ולבסס את יישומם המושכל
להתוות ,להעריך ולהפיץ כלים מתודולוגיים עדכניים ושיטות הערכה חדשות
להתריע על שימוש לקוי במבחנים ועל פרשנות מוטעית של תוצאותיהם
לעודד קשר מקצועי ,חילופי מידע ושיתוף פעולה בין העוסקים בתחום המדידה וההערכה
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תכנית
9:00 - 8:30

התכנסות והרשמה

9:15 - 9:00

פתיחה :נעמי גפני

10:30 - 9:15

יו"ר :דמיטרי רומנוב

 nדברים שרואים משם לא רואים מכאן? חקירת תוצאות בחינות הבגרות לאור תוצאות המבחן
		 הפסיכוטכני של צה"ל
		

קרן דביר ,דמיטרי רומנוב ,יפה שיף

 nתוצאות המבחן הפסיכומטרי בשנים  :2006-1991הסתכלות משלוש זוויות
		

דוד מעגן ,ליבי שפירא

 nחוסנן של מסקנות המתבססות על ממוצעי הציונים במבחן TIMSS

		

עדנה שכטמן ,אפרת סופר ,שלמה יצחקי

 10:45 - 10:30ה פ ס ק ה
 11:35 - 10:45סימפוזיון :סוגיות בפיתוח מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
יו"ר :יואל רפ

		  nהאומנם שינויים "קלים" בפריטים הם קלים? ההשפעה של שינויים קלים בפריטי מבחני
			 הישגים על מאפייניהם הפסיכומטריים
			

נתנאל גולדשמידט ,עינת נוטע קורן ,חגית גליקמן

 nפיתוח תקנים למבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א'

		
			

אימאן עואדיה ,ליאת בסיס ,יואל רפ

 11:50 - 11:35ה פ ס ק ה
 13:20 - 11:50יו"ר :יואב כהן

 nהערכת משתנים לא-קוגניטיביים במרכז הערכה למיון מועמדים לרפואה
אביטל מושינסקי ,אורית רובין ,נעמי גפני

							

 nמיון מועמדים לבתי ספר לעיצוב ולאמנות ,ומה הפסיכומטריקה יכולה לתרום לו
כרמל אורן ,גלעד סופר

		

 nהשימוש באינטרנט להעברת מבחן מיון למכינות קדם-אקדמיות
		

נעמי גפני ,נדב בלום ,מיכל באומר 		

 nעד כמה ההיבחנות במבחן הפסיכומטרי באמצעות האינטרנט שקולה להיבחנות בנייר 		
		 ועיפרון?
		

מיכל באומר ,קרן רודד ,נעמי גפני

 15:00 - 13:20א ר ו ח ת צ ה ר י י ם
 16:30 - 15:00יו"ר :ענת בן סימון

 nההשפעה של סולם התשובות על תגובות המשיבים לשאלוני דיווח עצמי
אייל גמליאל ,גיל גולדצויג ,איל פאר

							

 nהרחבת מודל הזיוף של מועמדים לעבודה :הקשר בין אינטליגנציה רגשית ,ערכים ורצייה
		 חברתית לבין התנהגות הזיוף
גליה שגיא רוטשטיין

		

 nמבחני יושרה כחלק מתהליך המיון וההערכה
		

סול פיין ,ליאת בסיס

		

 nמשוב מיידי והזדמנות לתקן תשובות במבחנים פתוחים
		

יגאל אטאלי

 16:45 - 16:30ה פ ס ק ה
 17:30 - 16:45סימפוזיון :בחינה ביקורתית של מבחני המובהקות הסטטיסטית
יו"ר :אייל גמליאל

		

 nמה לא אומר לנו מבחן המובהקות?

			

רומה פלק

 nסוגיות אתיות בעיבוד נתונים ובמבחני מובהקות
			

גיל גולדצויג

 17:50 - 17:30אספת חברי אפי
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דברים שרואים משם לא רואים מכאן?
חקירת תוצאות בחינות הבגרות לאור תוצאות המבחן
הפסיכוטכני של צה"ל
קרן דביר ,דמיטרי רומנוב ,יפה שיף
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לזכאות לתעודת הבגרות חשיבות מרובה ,עקב הפיכתה ,במרוצת השנים ,להכרחית עבור חלק ניכר מהמקצועות
בשוק העבודה ולתנאי סף לכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה .מטרת מחקר זה לבחון את המידה שבה תעודת
הבגרות (הזכאות לה והציונים בה) מבחינה בין אוכלוסיות שונות .במחקר זה ננסה אפוא לאפיין ולהסביר את
ההישגים הלימודיים של אדם במבחני הבגרות (סוגי הזכאות והציונים) על פי יכולותיו הקוגניטיביות המוכללות,
וזאת בהשוואה להסברים המסורתיים של משתני הרקע המשפחתי (המשתנים הסוציו-אקונומיים והשכלת
ההורים) ומשתני הקונטקסט החינוכי .יכולות קוגניטיביות מוכללות מיוצגות על ידי ציון המבחן הפסיכוטכני הצה"לי.
יש לציין שאין זה המבחן האידיאלי ,שכן הוא מיועד למטרות הצבא .עם זאת ,הנחת העבודה היא שבמבחן זה ישנו
מרכיב של יכולות כוללות שאינו קיים בשום מבחן אחר באותו שלב בחיים.
למחקר שתי שאלות :האם תוצאות בחינות הבגרות משקפות בצורה טובה את הכישורים הקוגניטיביים של
התלמידים כפי שאלה משתקפים בציוני המבחן הפסיכוטכני של צה"ל? מהי מידת ההשפעה של מאפיינים
דמוגרפיים וחברתיים-כלכליים של התלמידים וכישוריהם הקוגניטיביים ,כפי שאלה משתקפים במבחנים
הפסיכוטכניים של צה"ל ,על סיכויי ההצלחה בבחינות הבגרות ועל מידת ההצלחה בבחינות אלו?
התשובה לשאלת המחקר הראשונה ניתנת באמצעות ניתוח התפלגות משותפת באמצעות פירוק מדד ג'יני של
ציוני המבחן הפסיכוטכני של צה"ל לפי ארבע קבוצות זכאות לבגרות .כדי לענות על שאלת המחקר השנייה
השתמשנו במודל בחירה בדידה מרובה מסוג  Ordered logitוברגרסיה לינארית מרובה.
מעבודה זו עולים שני ממצאים עיקריים :הראשון :להישגים הלימודיים המגולמים בהישגים בבגרות (זכאות וציונים)
בעיית מובחנות בין אנשים בעלי יכולות שונות ,והשני :ליכולות הקוגניטיביות של אדם השפעה חזקה מאוד על
הישגיו הלימודיים ,השפעה המאפילה על השפעות כל אותם משתני רקע משפחתי/חברתי המקובלים בספרות,
שכפי הנראה פועלים בצורה לא ישירה דרך השפעתם על היכולות הקוגניטיביות.
לאורך עריכת מחקר זה זכינו לשיתוף פעולה מצד אנשי ממד"ה ,ועל כך תודתנו.
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תוצאות המבחן הפסיכומטרי בשנים :2006-1991
הסתכלות משלוש זוויות
דוד מעגן ,ליבי שפירא
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מעצם הגדרתה ככלי למיון מועמדים להשכלה גבוהה ,הבחינה הפסיכומטרית מאפשרת לבחון את השינויים
והמגמות על פני זמן בביקוש להשכלה גבוהה מצד אחד ,ואת הסלקטיביות ומדיניות הקבלה של המוסדות להשכלה
גבוהה מצד שני .לנוכח העלייה בביקוש להשכלה גבוהה והתרחבות ניכרת של המערך והגיוון של המוסדות להשכלה
גבוהה ,יש בישראל עניין מיוחד לבחון תהליכים אלו ואת מערכת הקשרים ביניהם.
בעבודה זו יוצגו ממצאים על שינויים ומגמות לאורך זמן בקרב אוכלוסיית הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית ,הנבחנים
מקרב מסיימי התיכון והנבחנים מקרב אוכלוסיית הסטודנטים החדשים .כמו כן יעסוק מחקר זה בניתוח תוצאות
הבחינה הפסיכומטרית ,עבור שש קוהורטות של מסיימי תיכון ,ובהתמקדות במציאת הגורמים המסבירים את
סיכויי הפרט להיבחן בבחינה הפסיכומטרית ואת הישגיו בבחינה זו .לאורך המחקר יוצגו המגזר העברי והערבי
בנפרד ,שכן ההבדלים ביניהם רבים.
אנו נחקור את סיכויי ההיבחנות וההישגים בבחינה לפי מאפייני רקע אישיים של מסיימי התיכון ,מאפיינים נבחרים
של הישגיהם בבחינות הבגרות ,וכן מאפיינים מוסדיים של מערכת החינוך .בעבודה זו נעשה ניסיון ראשוני לכלול את
מאפייני כוח ההוראה בבית הספר כחלק מהמאפיינים המוסדיים של מערכת החינוך.
את סיכויי ההיבחנות של הפרט נבחן באמצעות מודל לוגיסטי ,ואת ההישגים בבחינה נבחן באמצעות רגרסיה
לינארית .ממצאי הניתוח עולה כי הסיכויים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית מוסברים לא רק באמצעות ההישגים
הלימודיים בתיכון ,אלא גם באמצעות המידה שבה התלמידים במוסד נוטים לגשת לבחינה זו .ההישגים בבחינה
הפסיכומטרית מוסברים ,כצפוי ,בעיקר על-ידי ההישגים הלימודיים (במיוחד במקצועות מתמטיקה ואנגלית),
והשכלת ההורים היא משתנה מסביר משמעותי הן ברמת הפרט והן כמאפיין בית ספרי.
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The Robustness of Conclusions Based
on TIMSS Mean Grades
Edna Schechtman
Ben-Gurion University

Efrat Soffer
Ben-Gurion University

Shlomo Yitzhaki
Central Bureau of Statistics
Comparisons between countries, districts, schools, etc., based on average test grades, are used
for evaluation of success of national education system, rewards for identifying better schools and
evaluating different methods of teaching. Numerical results are viewed as hard evidence that is
difficult to argue with. In this talk we argue that one should not accept ranking based on average
grades at face value. The problem of ranking groups based on average grades stems from the fact
that ability is a latent variable. This talk illustrates the problem, suggests a method for examining the
robustness of those results under some assumptions and illustrates it by analyzing the results of five
countries reported in TIMSS.
TIMSS, the Trends in International Mathematics and Science Study, is designed to help countries
improve student learning in mathematics and science. The sources of our data are records of all
8th-grade students who participated in TIMSS’s mathematics exam, year 2003, which were downloaded
from the site of International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). (Internet
site:http://isc.bc.edu/timss2003.html).
The TIMSS 2003 8th-grade assessment contained 194 items in 5 areas in mathematics. We used data
from Australia, Bulgaria, Israel, Romania and USA, with approximately 5000 observations per exam
per country.
The methodology is based on the following proposition: There exist two alternative questions q1
and q2 that reverse the order of average groups’ scores if and only if the cumulative distributions of
ability of the two groups intersect.
Ability is a latent variable. Hence, we use the scores in the exams as a proxy for ability and suggest an
informal test to check whether the condition that allows for reversing the order holds. The test is based
on the differences between the two cumulative distribution functions at each grade. In addition we
illustrate the idea by plots. The plots enable one to characterize the alternative test that will reverse
the ranking, and enable to identify differences between the groups at different levels of ability.
For the purpose of illustration we compared performances of 5 countries in the 6 types of exams.
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Results: Out of the 60 comparisons, there were 41 cases where one could write a different exam, with
a different difficulty distribution (sometimes easier, sometimes harder) which will reverse the order
of ranking of average grades. In 19 of the comparisons there was no intersection. We found that
ability to reverse the ranking of average grades, although correlated with, is not a simple function of
the difference in average grades but it is related to the structure of the distributions and the way the
difference in average grades is composed.
We claim that when ranking is not conclusive it is misleading, because it gives the wrong impression
that one group is better than the other while in fact it is not necessarily true. There exists an alternative
which will reverse the order of the rankings .
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האומנם שינויים "קלים" בפריטים הם קלים?
ההשפעה של שינויים קלים בפריטי מבחני הישגים על
מאפייניהם הפסיכומטריים ,וההשלכות של כך על
פיתוח מבחנים
נתנאל גולדשמידט ,עינת נוטע-קורן ,חגית גליקמן
ראמ"ה
מבחנים רחבי היקף המועברים במערכות חינוך במטרה לבדוק הישגים לימודיים ,כוללים בדרך כלל כמה נוסחי
מבחן ,כך שלא כל התלמידים הנבחנים משיבים על אותם הפריטים .עם זאת ,בנוסחים השונים פריטים משותפים
רבים ,וקיימים ביניהם רק הבדלי מיקום (הבדלים במיקום של פריטים; הבדלים במיקום של פרקי מבחן שלמים;
הבדלים בסדר אפשרויות התשובה בשאלות רב-בררה; הבדלים בסדר הסעיפים בשאלה נתונה וכיוב').
זאת ועוד ,כחלק מהליך הפיתוח של המבחנים הללו נערכת העברה ניסיונית מקדימה שלהם .מטרתה של העברה
זו לבדוק את טיב המבחנים והפריטים הנכללים בהם .בעקבות העברה זו מתבצעים בדרך כלל תיקונים בפריטים
 חלקם משמעותיים ונובעים מבעיות פסיכומטריות ,וחלקם קלים ונובעים מו הרצון לשפר את הפריטים על-ידיחידוד הניסוחים ,הציורים ,הגרפים ,ועל ידי שינויי עריכה ,כמו הדגשת מילה בטקסט .שינויים קטנים אלו בפריטים
נתפסים על ידי המתבונן הנאיבי כשינויים זניחים וחסרי משמעות ,כלומר שינויים שאינם משפיעים על מהות הנושא
הנבדק בפריט ואינם משפיעים על המאפיינים הפסיכומטריים שלו.
הספרות הפסיכומטרית עסקה בעבר מעט בסוגיית ההשפעה של שינויי סדר והקשר של פריטים במבחן,
והממצאים שעלו מגוף מחקר מצומצם זה לא היו עקביים .חלקם הצביעו על השפעות של סדר הפריטים
או פרקי המבחן על המאפיינים הפסיכומטריים של הפרק/הפריט (למשל ;,)Yen, 1980; Zwick, 1990 Harris, 1990
לעומת זאת ,אחרים לא מצאו השפעות כאלה או מצאו השפעות זניחות (למשל ,רפ ואללוף;1999 ,
 .)Walker, 2007 ; Oh & Klein, 1981 ; Liu & Oh, 2003רוב המחקרים הללו נערכו בקרב נבדקים בגילאים מבוגרים
יותר מאשר תלמידי בית-ספר ,ובמבחנים "עתירי סיכון" ) .(High Stakesאשר לסדר אפשרויות התשובה בשאלות
רב-בררה ,ממחקרים קודמים עולה (ראה  )Attali & Bar-Hillel, 2003כי כאשר הנבחנים אינם יודעים את התשובה
(בבחינה הפסיכומטרית) הם נוטים לבחור באפשרויות התשובה הממוקמות במרכז (תשובות ב' ו-ג' בשאלות
הכוללות  4אפשרויות).
המחקר הנוכחי הוא בדיקה ראשונית של ההשפעה של שינויים שנתפסים כקלים על מאפייניהם הפסיכומטריים
של הפריטים במבחני הישגים בתחום החינוך  -מבחנים שאינם עתירי סיכון לנבחן ) (Low stakesושאינם לחוצי זמן.
בפרט נבדק האם ,ובאיזו מידה ,פרמטרים כגון רמת הקושי של הפריטים ושיעור הבוחרים במסיח כלשהו ,מושפעים
משינויים קלים כמו המיקום וההקשר שבו מוצג הפריט .כמו כן ,נבדק אם קיימים בעניין זה הבדלים בין תחומי דעת
שונים ,בין כיתות שונות ובין תלמידים בעלי רמות הישגים שונות.
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הממצאים מלמדים שלמיקום של פריטים או פרקי מבחן יש השפעה מסוימת על רמת הקושי ,ובמיוחד כשמדובר
בתלמידים צעירים (כיתות ב' וכיתות ה') ובתלמידים מתקשים ,ובפרט כאשר המבחנים נוטים להיות ארוכים.
בשאלות רב-בררה מסתמן כי תלמידים אינם אדישים לסדר הצגת אפשרויות התשובה .המגמה המצטיירת היא
שתלמידים נוטים לבחור בתשובות המופיעות קרוב יותר לגזע השאלה .כלומר ,באפשרות התשובה הממוקמת
ראשונה או שנייה .לכן ,דומה כי כאשר התשובה הנכונה נמצאת במיקום "גבוה" יותר ,שיעור הבוחרים בה עולה
והשאלה נעשית מעט קלה יותר.
העבודה משלבת גם דוגמאות של שינויים "קלים" משולחנו של מפתח המבחנים (כאשר חלקן מלוות בנתונים
כמותיים) ,ודנה בהשלכות של הממצאים על פיתוח מבחני הישגים רחבי היקף.
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פיתוח תקנים למבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א'
אימאן עואדיה ,ליאת בסיס ,יואל רפ
ראמ"ה
רכישת המיומנויות הבסיסיות בקריאה ובכתיבה היא שלב מרכזי בחשיבותו בתהליכי הלמידה המתרחשים בכיתה
א' .השליטה במיומנויות אלו היא תנאי הכרחי למעבר מהשלב שבו התלמיד "לומד לקרוא" לשלב שבו הוא "קורא
כדי ללמוד" .על כן יש הכרח להבטיח שכל תלמיד המסיים כיתה א' רכש את המיומנויות הללו ושולט בהן באופן
מלא.
המבדק לקריאה ולכתיבה בערבית פותח עבור מורי כיתות א' במטרה לסייע להם לאתר את התלמידים המתקשים
ברכישת המיומנויות הבסיסיות של הקריאה והכתיבה  -כדי לתת להם סיוע לימודי וכדי שלא "יישארו מאחור".
המבדק פותח בזיקה למבדקים דומים הקיימים בשפות אחרות בעולם ולמבדק מקביל בעברית (בן סימון ושות',
 )2005תוך התייחסות למאפייניה הייחודיים של השפה הערבית ולהשפעתם על רכישת הקריאה והכתיבה בשפה
הערבית כשפת אם.
המבדק כולל  9משימות הבודקות היבטים שונים של הקריאה והכתיבה כך שהמורה מקבל אינדיקציה על ההיבט
הספציפי שבו התלמיד הנבדק מתקשה .בכל פרק מחושב ציון על פי מספר התשובות הנכונות .כדי שהמורה יוכל
להחליט אם רמת ביצועיו של התלמיד מצביעה על קושי או מעידה על תפקוד תקין ,נקבעו תקנים  -ערכי ציון -
שיהוו סף :מעליו ייחשב הביצוע כמעיד על תפקוד תקין ,ומתחתיו  -על תפקוד ברמה המצריכה סיוע.
הליך קביעת התקנים למבדק היה חלק בלתי נפרד מפיתוחו .התקנים צריכים להיות בהלימה עם המדיניות
החינוכית הקיימת ,ומבוססים מבחינה פסיכומטרית ,וזאת תוך התייחסות לתוכן המבחן ( .)Bejar, 2008קביעת
התקנים נערכה לפי שיטתו של  ,)1984( Beukולפיה תהליך קביעת התקנים צריך להתייחס לשתי שאלות )1( :מה
הציון במבחן המתאים לשמש סף למיון (למשל ,לצורך קבלה למוסד לימודי) או סף לסיווג התפקוד כהולם (למשל,
במבדק לאיתור תלמידים מתקשים) ו )2(-מה שיעור הנבחנים המצויים מעל (או מתחת) לסף האמור .בהליך
קביעת התקנים למבדק הנוכחי התקבלה התשובה לשתי שאלות אלה משני מקורות מידע:
א' .נתונים אמפיריים שנאספו מהעברה ניסיונית של המבדק .בהעברה הניסיונית הועברו כל משימות המבדק
למדגם מייצג של תלמידים בסוף כיתה א'  .המדגם כלל  352תלמידים מ 65-בתי ספר במגזר דוברי הערבית
ממחוזות גאוגרפיים שונים.
ב' .שיפוטי מומחים שנאספו מ 14-מומחי תוכן .המומחים היו אנשי חינוך בתפקידים שונים שהכירו היטב הן את
תכנית הלימודים והן את משימות המבדק .השופטים חולקו ל 3-ועדות בלתי תלויות אשר נדרשו לסוגיית התקנים
במשימות המבדק .הליך קבלת ההחלטות וגיבוש התקנים נערך בכל ועדה בכמה שלבים ,כמפורט להלן.
תחילה קבעו שופטים תקנים ברמה אישית  -כל שופט ציין את התקנים לכל המשימות באופן בלתי תלוי בעמיתיו.
לאחר מכן נערך דיון קבוצתי ובעקבותיו היו השופטים רשאים לשנות את דעתם .בכל שלב התבקשו השופטים
להשיב על שתי השאלות הנוגעות לסף הרצוי ולשיעור הנבחנים העומדים בו .לבסוף נעשה מיצוע של תקני
השופטים בכל ועדה ומיצוע בין ממוצעי שלוש הוועדות.
אחת הסוגיות הבולטות בהליך קביעת התקנים במבחנים ,אשר אפיינה גם את ההליך הנוכחי ,נוגעת לפער בין
צפיות השופטים ,כפי שהן באות לידי ביטוי בסף הביצוע שייחשב תקין ,לבין הנתונים האמפיריים של שיעור העומדים
בתקן זה .לכן גובשו התקנים הסופיים בהתאם לשיטתו של  ,Beukהמשקללת באורח מתודי בין הנתונים האמפיריים
לבין שיפוטי המומחים.
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הערכת משתנים לא-קוגניטיביים במרכז הערכה למיון
מועמדים לרפואה :תוקף ,מהימנות ויעילות
אביטל מושינסקי ,אורית רובין ,נעמי גפני
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
השימוש במרכזי הערכה כחלק מתהליך המיון לבתי הספר לרפואה בישראל קיים זה חמש שנים .שני מרכזי
הערכה משמשים כיום בתהליך המיון של המועמדים לבית ספר לרפואה:
 )1מערכת מור (מיון לרפואה) המשמשת את אוניברסיטת תל-אביב ,את הטכניון ואת בית הספר לרפואת שיניים
של האוניברסיטה העברית.
 )2מערכת מרקם (מערכת ראיונות קצרים ומובנים) המשמשת את בית הספר לרפואה של האוניברסיטה
העברית.
מרכזי הערכה אלו פותחו על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והמרכז הארצי לסימולציה רפואית (מסר) ,והם
מחליפים את הריאיון האישי בהליך הקבלה .מטרת מור ומרקם הייתה לשפר את תהליך המיון לבחירת המועמדים
המתאימים ביותר ללמוד רפואה ולעסוק בה .מערכות מור ומרקם מתמקדות בפן הלא-קוגניטיבי של הכישורים
הנדרשים מהעוסקים ברפואה.
בעבר הוצגה בכנס אפי מערכת מור והוצגו נתונים ראשונים על מרכז ההערכה .כמו כן הוצגו נתונים המשווים בין
מערכת מור למערכת מרקם .מטרת המצגת הנוכחית היא להציג מערך נתונים גדול יותר ,מכלל השנים שבהן
המערכות רצות .הצגת נתונים מצטברים מכלל השנים מאפשרת בחינה עמוקה יותר ומדוקדקת יותר של מערכות
מיון אלו במונחים של תוקף ,מהימנות ויעילות.
ייחודה של הצגת הנתונים הנוכחית על מערכות מור ומרקם הוא בהיותה מקפת ,מעבר לחמש שנות ההעברה של
מרכזי הערכה אלו .בשנים אלו השתתפו במערכות מור ומרקם  3,865מועמדים ,מהם  1022שהשתתפו גם במור
וגם במרקם .מספרים אלו גדולים ,ולפיכך הם יציבים יותר וניתנים להכללה גדולה יותר מנתונים של שנה בודדת.
לרוב ,הנתונים המדווחים בספרות ממרכזי הערכה הם קטנים לאין שיעור.
בהרצאה יוצגו נתוני מהימנות  -עקביות פנימית ומבחן חוזר ,וכן נתוני תוקף  -תוקף מתכנס ,תוקף מבחין ,תוקף
נראה והבדלים בין קבוצות מחמש שנות ההעברה של מערכות המיון .בהרצאה תוצג סקירת ספרות של נתוני תוקף
הניבוי של מערכות דומות בעולם .כמו כן ,יוצגו נתונים על אפקט בחינה חוזרת והסיבות לאפקט זה ,אפקט ההכנה
לבחינה ,נתונים הרלוונטיים לשאלה האם קיימת השפעה של דליפת פריטים באמצעות האינטרנט ,ונתונים
הרלוונטיים לשאלה מהי ההשפעה ,אם יש השפעה ,של דליפת נוסחים.
הדיון יעסוק בכלל הנתונים שיוצגו ,בישימות המערכות ובמיוחד ביתרונותיהן ובחסרונותיהן.
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מיון מועמדים לבתי ספר לעיצוב ולאמנות ,ומה
הפסיכומטריקה יכולה לתרום לו
כרמל אורן ,גלעד סופר
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
בתי ספר לעיצוב ולאמנות בעולם משתמשים במגוון רחב ולא אחיד של מערכות למיון מועמדיהם .באקדמיה
לאמנות ועיצוב "בצלאל" נהוגה שיטת מיון מיוחדת למועמדים למחלקות השונות .לכל מחלקה דרישות קבלה
והליכי מיון השונים אלה מאלה בהרכבם ,בתכניהם ובאופן הערכתם ,נוסף על דרישות ההרשמה הכלל-אקדמיות.
תהליך המיון מסורבל ויקר ,ויעילותו לא נבדקה .כמו כן ,הוא חסר תימוכין תיאורטיים ,ומעלה שאלות ערכיות
ועקרוניות הנוגעות לדגשים המושמים בעת המיון לתחומי העיצוב והאמנות .מעט מאוד מחקר נעשה בתחום,
ומעט מאוד כלים והיגיון פסיכומטריים משולבים במיונים מסוג זה .בהזמנת מוסדות בצלאל בוצעה הערכה כוללת
של מערכת המיון לאקדמיה ,והמחקר שלהלן מציג חלק ממנה:
כדי לקבל תמונה על הנעשה בעולם נאספו נתונים מ 79-מוסדות בעולם שעמם יש לבצלאל הסכם חילופי
סטודנטים.
המהימנות ,תוקף הניבוי של הליך המיון למחלקות השונות בבצלאל ,ומשקלות מומלצים של מרכיבי המיון,
נבדקו אמפירית לפי מחלקות ) ,(8בשני מחזורי לימוד  -סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת (n=1,340) 2002
ובשנת .(n=1,464) 2003
התמונה העולה מנתוני רוב המחלקות היא של מערכת ניבוי בעלת תוצאות סבירות ,ואף טובות (במחלקות
לתקשורת חזותית ולאמנות).
אף שאין שימוש בחזאים הסכולסטיים בהליכי הקבלה המחלקתיים ,הם בולטים כחזאים טובים במרבית
המחלקות ,ונראה כי הכללתם במערך כלי המיון ברוב המחלקות תשפר את יכולת הניבוי של ההליך כולו.
שינוי המשקלות של כלי המיון המחלקתיים ,תוך הכללת הבגרות ,יביא לידי שיפור ביכולת הניבוי של מערכי
המיון המחלקתיים ,וזאת עוד לפני שנעשה כל שינוי באיכות הכלים ,בהרכבם או בדרך הערכתם.
נוסף על הבדיקה הכמותית הנ"ל ,גויסו גם הידע והניסיון מתחום הפסיכומטריקה לגיבוש המלצות לשיפור
מערכת המיון לתחומים אלה של עיצוב ואמנות .באלה ,באופן בולט יותר מתחומי דעת אחרים ,הקריטריונים
"רכים" יותר ואינם מצויים בקונצנזוס.
המלצות מחלקתיות:
הצגת מודל עבודה רב-שלבי המבוסס על ניתוח עיסוק
עקרונות ההעברה של הליך המיון
עקרונות ההערכה של כלי המיון
המלצות מוסדיות:
יצירת מעטפת מקצועית מוסדית למיון
מנגנון להכשרת מראיינים
הצגה של כלי מיון נוספים לשימוש בהליך המיון
מעבר למודל קבלה דו-שלבי המבוסס על עבודות בית
הכללת מרכיב סכולסטי בהליך הקבלה

12

13

השימוש באינטרנט להעברת מבחן מיון למכינות
קדם-אקדמיות (מימ"ד)
נעמי גפני ,נדב בלום ,מיכל באומר
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
בעשור האחרון חלה התרחבות עצומה בתחום השימוש באינטרנט .המאמר מתמקד באופן שבו השימוש באינטרנט
משפיע על העברת מבחני יכולת לצורך מיון ו/או השמה ,ובפרט באופן שבו בחינת מימ"ד מועברת באינטרנט
למועמדי מכינות קדם-אקדמיות בישראל .הנבחנים במימ"ד מתאפיינים בשיעור ניכר של עולים מאתיופיה ,עולים
מחבר העמים ונבחנים דוברי ערבית ,ונשאלה השאלה האם הבחינה הממוחשבת מתאימה לאוכלוסייה זו .בין
השאלות שנבדקו :מהן התכונות הפסיכומטריות של הבחינה הממוחשבת? מהם פערי הביצוע בין הקבוצות
האתניות השונות בבחינה הממוחשבת לעומת הבחינה בנייר ועיפרון? מהם פערי הביצוע בין המינים בבחינה
הממוחשבת לעומת הבחינה בנייר ועיפרון? איזו משתי אופנויות הבחינה עדיפה בעיני הנבחנים?
משנת  1991ועד לשנת  2008הועברה הבחינה למועמדי המכינות בנייר ועיפרון .ממאי  2008הבחינה מועברת אך
ורק ברשת האינטרנט .הבחינה כוללת שלושה תחומים :עברית ,מתמטיקה ואנגלית ,ובכל אחד מהם שני פרקים
תפעוליים .כמו כן מועברים שני פרקים ניסיוניים .סדר הצגת הפרקים לנבחן הוא מקרי .כל הפריטים בבחינה הם
רבי-בררה.
עד דצמבר  2008נבחנו במימ"ד באמצעות האינטרנט  4177מועמדים במעבדות מחשבים של  35מכינות ברחבי
הארץ .למועמדים הועברו שני נוסחי מימ"ד שעברו בעבר בנייר ועיפרון 3378 .מהנבחנים מילאו שאלון משוב.
נמצא כי מהימנות הבחינה הממוחשבת דומה מאוד למהימנות בחינת הנייר והעיפרון ,והיא עומדת בסטנדרטים
המקובלים (קרונבאך אלפה = .)0.96
נמצא כי ההישגים הממוצעים בבחינת האינטרנט ובבחינת הנייר ועיפרון דומים למדי ,וכך גם מהימנות הציונים.
יותר נבחנים דיווחו כי הם מעדיפים את הבחינה הממוחשבת ,ויותר נבחנים סבורים שהיא הוגנת יותר.
המסקנה הנובעת מנתונים שנאספו עד כה היא שהעברת בחינה ברשת האינטרנט היא אפשרית ,אך מומלץ ליישם
מהלך כזה בהדרגה ותוך תכנון מדוקדק של המערכת .נראה כי העברת בחינות באינטרנט מתאימה במיוחד
למערכת החינוך ,שכן היא מאפשרת שימוש במעבדות מחשבים בבתי הספר ,היא גמישה ,ובדרך כלל איננה עתירת
סיכונים.
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עד כמה ההיבחנות במבחן הפסיכומטרי באמצעות
האינטרנט שקולה להיבחנות בנייר ועיפרון?
מיכל באומר ,קרן רודד ,נעמי גפני
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
אף שגוף הידע הנוגע לשימוש באינטרנט הולך ומתרחב ,קיימים מעט מחקרים שדנו בשאלה עד כמה מבחני מיון
עתירי סיכון המועברים באינטרנט שקולים לאלה שמועברים באמצעות נייר ועיפרון (.(Potosky & Bobko, 2004
השאלה רלוונטית במיוחד כאשר מבחן מועבר במקביל בשתי האופנויות.
שאלת השקילות עולה משום שקיימים הבדלים בין בחינה ממוחשבת לבחינת נייר ועיפרון באופן כללי (למשל
באופן הצגת הפריטים ,בשיטת סימון התשובות ובפתרון שאלות הכוללות סרטוטים .בפרט ,העברת בחינה באמצעות
האינטרנט עלולה להיות מושפעת מבעיות תקשורת ,מהפרעות באספקת החשמל או מתקלות אחרות.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה להשוות בין הישגי נבחנים בבחינה פסיכומטרית באינטרנט ובין הישגיהם בבחינה
בנייר ועיפרון .המחקר נערך כחודש לפני מועד אוקטובר  ,2008והשתתפו בו  381אנשים שנרשמו לבחינה
הפסיכומטרית במועד זה ( 370מהם אכן נבחנו במועד אוקטובר).
משתתפי המחקר נחלקו באקראי לשתי קבוצות :אחת נבחנה בבחינה פסיכומטרית בנייר ועיפרון והאחרת נבחנה
באותה הבחינה ,באינטרנט .הבחינה באינטרנט הועברה במערכת שפותחה במרכז הארצי בשנים האחרונות.
בציון הכללי ,בציון בחשיבה המילולית ובציון בחשיבה הכמותית לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שתי האופנויות.
בתחום האנגלית נמצא כי הציונים בבחינה הממוחשבת גבוהים באופן מובהק מהציונים בבחינת נייר ועיפרון ,אך
גודל האפקט לא היה משמעותי.
באופן דומה נבדקו הבדלים בביצוע בסוגי הפריטים השונים בכל תחום .באנגלית נמצא כי ההפרש בביצוע לטובת
הנוסח הממוחשב קיים בכל סוגי הפריטים (השלמת משפטים ,ניסוח מחדש והבנת הנקרא) .ההפרש בהבנת
הנקרא מפתיע למדי ,מאחר שבמחקרים קודמים בתחום נמצא כי בדרך כלל קריאת טקסטים קשה יותר במבחן
ממוחשב לעומת מבחן בנייר ועיפרון.
באופן כללי ,כל ההבדלים שנמצאו היו בעלי גודל אפקט קטן ,ורובם הגדול היו לטובת המבחן הממוחשב.
בעזרת שאלוני משוב נבדקו במחקר גם שאלות נוספות ,כגון :האם פער הציונים בין גברים לנשים הוא אותו הפער
עבור הנבחנים במחשב והנבחנים בנייר ועיפרון? האם ההיכרות עם מחשב קשורה לביצוע בבחינה הממוחשבת
יותר מאשר לביצוע בבחינת נייר ועיפרון?
לסיכום ,מהמחקר עולה כי לאופנות ההיבחנות  -במחשב או בנייר ועיפרון  -אין השפעה על הביצוע בבחינה
הפסיכומטרית ,ואין חשש שהיבחנות במחשב תהיה קשה יותר מהיבחנות בנייר ועיפרון .תוצאה זו תומכת בקיום
סימולטני של שתי אופנויות ההעברה.
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ההשפעה של סולם התשובות על תגובות המשיבים
לשאלוני דיווח עצמי
אייל גמליאל

גיל גולדצויג

המרכז האקדמי רופין

המכללה האקדמית תל אביב-יפו

איל פאר
האוניברסיטה העברית בירושלים

הדמיה ) (Imageryהיא יצירה של חוויה חושית או התנסות מחודשת בחוויה חושית ,הנתפסת בעיני האדם המדמיין
אותה כדומה לאירוע האמיתי .בתחום פסיכולוגיית הספורט נעשה שימוש רב בטכניקות הדמיה לצורך הפחתת
מתח וחרדה ,שיפור ביצועים ואף החלמה מפציעות .שימושים אלה הביאו לידי פיתוח של כמה כלים לדיווח עצמי
לגבי יכולת הדמיה .ה  , SIAM - The Sport Imagery Ability measureהוא שאלון המתייחס לכמה ממדים (כגון:
חיות ,שליטה ,קלות ומהירות של יצירת הדימוי) ולכמה אופנויות (ראייה ,שמיעה ,טעם ,ריח ,תחושה)
).(Watt & Morris, 1998
כמו שאלוני דיווח עצמי רבים מתחום הרפואה ,גם בשאלון ה  SIAMסולם התשובות הוא סולם חזותי-אנלוגי (Visual
) ,Analogue Scaleשבו המשתתף מסמן את תשובתו על קו רציף בין שני קטבים מוגדרים .זאת בניגוד לשאלונים
רבים במדעי ההתנהגות המשתמשים בסולמות תשובה תואמי סולם ליקרט ).(Likert Scale
מטרת מחקר זה היא להשוות בין נתונים פסיכומטריים של שימוש בסולם ליקרט ובסולם החזותי-האנלוגי לגבי
שאלון ה.Sport Imagery Ability Measure (SIAM)-
ל 117-סטודנטים הוצגו שלוש סיטואציות של שאלון ה  SIAMשאותן התבקשו לדמיין.
לאחר כל תיאור סיטואציה התבקשו המשתתפים לדרג  12מדדים שונים המבטאים את עוצמת החוויה שדמיינו,
באמצעות שימוש בסולם חזותי-אנלוגי או בסולם תואם ליקרט.
מקדמי העקביות הפנימית והמתאמים בין כל אחד מ 12-הפריטים לבין הציון הכולל היו גבוהים ודומים בתנאי
הניסוי השונים .חושבו שלושה משתנים תלויים המסכמים את שלוש הסיטואציות כממוצע התשובות שניתנו על
כל פריט .הממוצעים של המשתנים התלויים היו דומים בתנאים השונים ,וסטיות התקן של שלושת המשתנים היו
נמוכות קמעה בתנאי הניסוי שהשתמש בסולם תואם ליקרט .המתאמים בין שלושת המשתנים התלויים לבין
עצמם היו דומים בתנאי הניסוי השונים.
הממצאים ממחקר זה מצביעים על איכויות דומות של שימוש בסולם תואם ליקרט ובסולם החזותי-האנלוגי עבור
שאלון ה .SIAM-יחד עם זאת ,עדיין נחוצים מחקרים נוספים שישוו בין ספורטאים מקצועיים לבין ספורטאים חובבים
בשימוש בסולמות התשובה השונים בטרם יהיה אפשר לגבש מסקנות סופיות על הבדלים אפשריים ביניהם .תיקוף
השימוש בסולמות התשובה השונים עבור שאלון ה SIAM-יתקבל אם יכולת ההדמיה של ספורטאים מקצועיים
תהיה גבוהה יותר מזו של ספורטאים חובבים .מחקרים נוספים נחוצים לצורך השוואה בין שני סולמות התשובה
בשאלונים אחרים ,כדי שיהיה אפשר לתת תשובה כללית לשאלת העדיפות האפשרית של אחד משני סולמות
התשובה :סולם ליקרט לעומת הסולם החזותי-האנלוגי.
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הרחבת מודל הזיוף של מועמדים לעבודה :הקשר בין
אינטליגנציה רגשית ,ערכים ורצייה חברתית
לבין התנהגות הזיוף
גליה שגיא-רוטשטיין
אוניברסיטת בר-אילן
מטרת המחקר להבין מהם הגורמים המשפיעים על מועמדים לעבודה לזייף במבחני מיון לא קוגניטיביים .בהתבסס
על מודל הזיוף ,אשר מניח כי התנהגות זיוף היא פונקציה של הבדלים אינדיבידואליים ביכולת לזייף ובמוטיבציה
לזייף ,המחקר בוחן משתנים נוספים על אלו שנמצאו עד היום ,ומעלה את ההשערה שהם קשורים להתנהגות זו.
ראשית בחן המחקר את הקשר בין אינטליגנציה רגשית  -כחלק מן היכולת לזייף  -והעלה השערה שהיא קשורה
להתנהגות זו ,על סמך :הצעות בספרות שמניחות כי קיים קשר חיובי בין השניים .שנית ,בהמשך לכמה מחקרים
אשר מצאו קשר חיובי בין היכולת הקוגניטיבית לבין זיוף ,מחקר זה מנסה לספק תמיכה נוספת לממצא זה.
שלישית ,המחקר בחן את הקשר בין ערכים  -כחלק מן המוטיבציה לזייף  -לבין זיוף .בחינת קשר זה התבססה על
מחקרים שמראים כי קיים קשר בין תחום הלימודים של האדם לערכים שבהם הוא מחזיק ,וכן מחקרים אשר
מראים כי קיים קשר בין תחום הלימודים של האדם לרמאות אקדמית שבה הוא נוטה לעסוק .לבסוף ,המחקר ניסה
לבחון את טיב הקשר בין רצייה חברתית ,משתנה אשר מוזכר בד"כ כמונח נרדף לזיוף  -לבין זיוף .בחינה זו נראית
הכרחית ,לנוכח גישות שונות וממצאים מעורבים בספרות בעניין טיב הקשר בין רצייה חברתית לזיוף.
במחקר נמצא קשר חיובי מובהק בין אינטליגנציה רגשית לבין כל משתני הזיוף .ממצא זה מוסבר על ידי ההשערה
שאינטליגנציה רגשית מקנה לנבחן יתרון בהבנת הניואנסים שבהתנהגות נתונה ,דבר שמאפשר לבחור את התגובות
הנכונות יותר עבור כל פריט מבחן .המחקר מחזק מחקרים אחרים אשר מצאו שמשתני האישיות אשר בהם
מועמדים נוטים לזייף במידה הרבה ביותר הם מצפוניות ויציבות רגשית .מצפוניות קשורה בעיקר להישגיות ואחריות,
ויש לה כושר ניבוי מהותי לביצועים בעבודה .יציבות רגשית מלמדת באיזו מידה התגובות הרגשיות של האדם
תואמות את הסיטואציה ,או במילים אחרות ,הנטייה שלו לדאגה ,לפחד ,לדיכאון ולמצבי רוח משתנים .כמו כן,
המחקר סיפק תמיכה נוספת לכמה מחקרים אשר מצאו קשר חיובי בין יכולת קוגניטיבית לבין זיוף מבחני אישיות,
כאשר נמצא קשר חיובי מובהק בין היכולת הקוגניטיבית לבין זיוף מרבית משתני השאלון .ממצא זה מחזק את
ההנחה שלמועמדים שיכולתם הקוגניטיבית גבוהה ,יש כישורי מילוי מבחן או אסטרטגיית מילוי מבחן טובה יותר
("חכמת מבחן") ,ולכן הם ישיבו לשאלוני אישיות עם יותר עיוות .יכולת קוגניטיבית היא אינדיקטור כללי לידע על
העבודה ועל ההבניה הנמדדת ,מה שמסביר היטב קשר זה.
כמו כן נמצא קשר חיובי מובהק בין רצייה חברתית לבין אינטליגנציה רגשית .אפשר להסביר את הקשר בין רצייה
חברתית לאינטליגנציה רגשית בכך שאנשים שהאינטליגנציה הרגשית שלהם גבוהה יכולים לנהל טוב יותר את
ההצגה העצמית שלהם ולכן נוטים להשיג ניקוד גבוה יותר במדד הרצייה החברתית.

16

17

מבחני יושרה כחלק מתהליך המיון וההערכה
סול פיין ,ליאת בסיס
מידות בע"מ
יושרה מוגדרת "שמירת חוק וערכי מוסר" ונחשבת אחת התכונות החיוניות ביותר להצלחתם של עובדים וארגונים
כאחד ) .(Solomon,1999בעוד שמירה על יושרה גבוהה חשובה להצלחת הארגון ,אי-יושרה משמעותית אף היא,
ועלולה להוביל להתנהגויות עבריינויות ולא נאותות בעבודה כגון גנבה ,הונאה ,שימוש בסמים ,תפוקה נמוכה ועוד.
בפועל ,הנזקים הכוללים בגין עבריינות תעסוקתית המתבצעת בידי עובדים ,מוערכים במאות מיליארדי דולרים
לשנה בעולם ובישראל ,והם במגמת עלייה ( ;Murphy,1993לחמן ושפיגל.)2004 ,
בתגובה למצב זה ,יותר ויותר חברות ברחבי העולם ובישראל בוחרות להיעזר במבחני יושרה ,אשר מיועדים
לאתר ולסנן מועמדים בעלי פוטנציאל לביצוע עברות תעסוקתיות והתנהגויות לא נאותות .מחקרים רבים
מלמדים כי מבחני יושרה מנבאים התנהגויות לא נאותות בתוקף הנע בין  0.29ל0.39-
) (Ones, Viswesvaran & Schmidt, 1993בלי להפלות נגד קבוצות מיעוט מבחינת גזע ,מין או גיל
).(Ones & Viswesvaran, 1998
למרות הממצאים האמפיריים ,אשר תומכים בשימוש במבחני יושרה בתהליכי מיון והערכה של עובדים ,רובם הגדול
של הממצאים הללו מתבסס על מדגמים אמריקניים ,ומעט מאוד מחקרים מדווחים על ממצאים דומים מישראל.
עקב מחסור בנתונים מישראל ,חשיבות הנושא והשימוש הגובר במבחני יושרה בארץ ,מחקר זה בחן את התועלת
של מבחן יושרה באוכלוסייה ישראלית.
 936עובדים בתפקידים שונים משלושה ארגונים גדולים בישראל ,מסקטור הקמעונות ,האינטרנט והבנקאות מילאו
מבחן  Integritestשל חברת מידות למדידת יושרה .הקריטריונים היו שניים :א) התנהגות עבריינית שנמדדה על ידי
הודאות המשתתפים בנושאים של גנבות ,מעצרים ושימוש בסמים ,ב) התנהגות לא מועילה לארגון שנמדדה על
ידי דיווח עצמי של רמת מעורבות ארגונית נמוכה.
נמצא כי  10.9%מהעובדים נפסלו על ידי מבחן היושרה ,ללא הבדלים מובהקים בין קבוצות של מין ,גיל או ארץ
מוצא .כמו כן 6.8% ,מהעובדים הודו בהתנהגות עבריינית ברמות שונות .תוקף המבחן בניבוי התנהגות עבריינית
עמד על  r = -.35וניבא מעורבות ארגונית נמוכה ( r = -.27מתוקנים) .שיעור הדיוק המצטבר של המבחן לניבוי
העובדים שלא הודו בעברות והעובדים שהודו בעברות ,עמד על .86.7%
לצד שיעור הדיוק של המבחן ,וכחלק בלתי נמנע ממבחני מיון אשר מנבאים התנהגויות בעלי שיעורי-בסיס כה
נמוכים ,נמצא שיעור לא מבוטל של "חיוביים שגויים" (כלומר דחייה בשוגג של אנשים ישרים) ,שעמד על .8.7%
היות ששיעור זה עלול להוות עוול למועמדים ,חשוב להתייחס אליו ברצינות ולנסות להפחיתו ככל האפשר ,למשל
על ידי הוספת כלי הערכה נוספים.
באופן כללי ,מחקר זה מדגים את רמת האפקטיביות של מבחני יושרה בתהליכי מיון בישראל .שימוש במבחנים
אלה עשוי להוביל לידי הורדה משמעותית של שיעור העבריינות התעסוקתית וההתנהגויות הלא נאותות בארגון,
ובכך להביא לחסכון כספי רב לארגון .לבסוף ,ולאור המחסור בנתונים מישראל ,מחקר זה מזמין את החוקרים
להוסיף ולחקור את עולם התוכן של מבחני יושרה בישראל.
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משוב מיידי והזדמנות לתקן תשובות במבחנים פתוחים
יגאל אטאלי
Educational Testing Service
לקבלת משוב על ביצועים יש תפקיד חיוני בלמידה ובהוראה ,אך כמעט אין מקום בהערכה ,גם בשל הקושי הטכני
שבמתן משוב מיידי על ביצועים .התפתחויות טכנולוגיות במדידה ממוחשבת פותחות אפשרויות חדשות בהערכה
מעצבת התורמת לתהליך הלמידה .לשימוש במטלות פתוחות ולפיתוח של טכנולוגיות לציינון אוטומטי של מטלות
כאלה יש מקום חשוב בתהליך זה .מטרת מחקר זה הייתה לבחון אפשרות נוספת  -שילוב של ממד אינטראקטיבי
בתהליך ההערכה של מטלות פתוחות ,על ידי משוב מיידי ומתן הזדמנות לתיקון תשובות.
במסגרת המחקר נערכו שני ניסויים .בניסוי הראשון נכללו שאלות השלמת משפטים ,שבהן נדרשו הנבחנים להקליד
את המילה החסרה במשפט .בניסוי השני נכללו בעיות מתמטיות ,והנבחנים נדרשו להקליד תשובה מספרית .בשני
הניסויים ענו הנבחנים על שתי קבוצות של שאלות פתוחות .על קבוצה אחת של שאלות קיבלו הנבחנים משוב
מיידי על נכונות התשובה ,ועד שלוש הזדמנויות לענות על השאלה .עבור הקבוצה השנייה של השאלות לא התקבל
משוב .סדר קבלת המשוב (מהמחצית הראשונה או השנייה) וזהות קבוצת השאלות שעבורן התקבל המשוב נקבעו
באופן אקראי .בשני הניסויים צויננו תשובות הנבחנים באופן אוטומטי כדי לתת משוב מיידי לנבחנים ,וחושבו ציוני
ידע חלקי המבוססים על מספר הנסיונות עד לתשובה נכונה.
שאלת המחקר הראשונה הייתה האם נבחנים מצליחים לתקן את תשובותיהם לאחר המשוב המינימלי .בשני
הניסויים הצליחו נבחנים רבים לתקן את תשובותיהם .אחוז העונים נכונה עלה מ 50%-ו( 59%-בניסוי הראשון
והשני בהתאמה) לאחר הניסיון הראשון ,ל 69%-ו 77%-לאחר הניסיון השלישי .בניתוח שונות התגלה אפקט משוב
מובהק על הציונים ,עם גודל אפקט של כמחצית סטיית תקן.
שאלת המחקר השנייה הייתה האם התשובות המתוקנות תורמות למהימנות המדידה .בשני הניסויים המהימנות
הפנימית של ציוני הידע חלקי הייתה גבוהה באופן מובהק מהציונים ללא משוב .בשני הניסויים אפשר לתרגם את
העלייה במהימנויות לרווח של כ 60%-במספר שאלות המבחן (על ידי שימוש בנוסחת ספירמן-בראון).
שאלת המחקר השלישית הייתה האם המשוב המיידי תורם לחוויית מבחן חיובית יותר .בניסוי הראשון נשאלו
הנבחנים לאחר הניסוי איזה מבחן מועדף עליהם ואיזה מבחן הוא המלחיץ פחות ,ואחוז גבוה מהם העדיפו מבחן
פתוח עם משוב מאשר ללא משוב .בניסוי השני מילאו הנבדקים שאלון חרדה לאחר כל קבוצת שאלות .בניתוח
שונות נמצא כי רמת החרדה לאחר המבחן עם משוב הייתה נמוכה באופן מובהק מרמת החרדה לאחר מבחן ללא
משוב.
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מה לא אומר לנו מבחן המובהקות?
רּומה פַלק
האוניברסיטה העברית בירושלים
כשאנו עומדים לפני הערכת ממצאי מחקר ,כולנו שואפים בצדק לקבל תשובות לשאלות הבאות:
האם התוצאה חזקה ,משמעותית וניכרת?
האם תופעה דומה תחזור ברפליקציה?
מה ההסתברות שטעינו בדחיית השערת האפס ) ,(H0הטוענת שאין דברים בגו?
האם אין זה רק מקרה?
משמעות היתר המיוחסת לתוצאה מובהקת
מבחני המובהקות אינם מספקים את הסחורה .אבל נוצרת אשליה ,הכופה עצמה על רבים וטובים ,שקיבלנו מענה
לשאלותינו .כמה מנגנונים חברו והולידו את האמונות השגויות שתוצאה מובהקת אינה מקרית ,שההסתברות
שטעינו בדחיית  H0זעומה ,שהאפקט רציני ויש לצפות שישוחזר.
מה בדיוק אומר המבחן?
המבחן נבנה כך שכאשר  H0נכונה  -דהיינו כשקיימות רק תנודות דגימה מקריות  -ההסתברות לקבל תוצאה
באזור הדחייה של  ,H0הקרויה "תוצאה מובהקת" ,זעומה .אם ( Rמלשון  )rejectionמסמן תוצאה כזו ,אזי
) P(R| H0זניח.
מה אנחנו מעוניינים לדעת?
משקיבלנו תוצאה מובהקת ,חשוב לנו לברר מה ההסתברות שטעינו ,כלומר ש H0 -בכל זאת נכונה.P(H0| R) :
מה בין שתי ההסתברויות?
בדרך כלל ) .P(R| H0) ≠P(H0| Rהפער עלול אף להיות קיצוני .הכשל הר ֹווֵח מתבטא בזיהוי שני הערכים .מאחר
שהאגף השמאלי קטן ,לפי ההגדרה ,קל ליפול בפח ולחשוב כי כך גם האגף הימני .טעות זו כללית ועמידה .היא
נובעת מהקושי הקוגניטיבי בטיפול בהסתברויות מותנות ומהצורך המטריד להתמודד עם איום המקריות.
מהו הניתוח הרצוי?
) P(H0| Rמתקבל ע"י נוסחת בייס ,אלא שלרוב חסר לנו חלק ממרכיבי הנוסחה .במקום החישוב הפורמלי אפשר
להפעיל הלך מחשבה ביזיאני כיווני :לצרף את תוצאת המחקר לידע האפריורי ולהגיע להערכת האמון האפוסטריורי
בהשערות .אסור שמסקנות של נוסחאות (אזוטריות לעתים) תבואנה במקום שיקול מושכל .חיזוק הביטחון בנכונות
המסקנות מוטב שיתקבל ע"י רפליקציות ,אם כי אי-הוודאות לא תיעלם כל עוד מסתמכים על מדגם .חוזק האפקט
יבוטא בעזרת מדדים (כגון מתאם) המוגבלים בין קצוות ידועים ומאפשרים להעריך את מיקומה של התוצאה
בתחום.
איפה זה עומד?
מסע הביקורת נגד מבחני המובהקות נידון מראש לכישלון אם המטרה היא להכחיד את השימוש בהם .אולם ,יש
טעם רב בשאלה "מהי ההסתברות לקבל תוצאה קיצונית לפחות כמו זו שקיבלנו בתנאֵי מקריות?" סטודנטים
וחוקרים שבים ומעלים אותה באופן ספונטני .התשובה עליה היא ערך  pהמדֻווח כתוצאת המבחן ,השונה
מההסתברות שהיה זה מקרה בהינתן התוצאה .מסע חינוכי להבהרת ההבדל הזה הוא דבר רצוי .המלצָתי היא
ללוות את הדיווח על  pבהסבר מפורש של משמעותו ,ובהמשך לדון במסקנה המתבקשת מהטמעת  pאל שאר
הידע .כשכל שאר הגורמים קבועים p ,מתואם עם ) .P(H0| Rייתכן שפרקטית הטעות בזיהוים לעתים אינה קרדינלית.
עקרונית זו שגיאה חמורה שעלולה להטעות בגדול.
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סוגיות אתיות בעיבוד נתונים ובמבחני מובהקות
גיל גולדצויג
המכללה האקדמית תל אביב-יפו
באופן מפתיע ,כמעט אין דיון בנושאים של מתודולוגיה ועיבוד נתונים מנקודת מבט אתית .ניתוח הגדרות של
אתיקה מקצועית מחדד את הטענה שקיימים שיקולים אתיים בקביעת מתודולוגיה ובעיבוד הנתונים .הבעייתיות
האתית בהקשר של הביקורת הקיימת בנוגע למבחני המובהקות ניתנת לחלוקה לשני היבטים משלימים:
א .חוסר מקצועיות של חוקר אשר לא מעודכן בספרות הקיימת על מבחני המובהקות הסטטיסטיים.
במקרים כאלה עלול החוקר למצוא עצמו מבצע עבודה לא מקצועית מבחינות שונות :הרצת מספר גדול של עיבודי
נתונים ,שאינם בהכרח רלוונטיים ושהחוקר אינו יודע בהכרח מה עומד מאחוריהם ,עד להגעה למטרה הנכספת של
 ;p<0.05שימוש במדגם קטן ובתוצאה לא מובהקת של מבחן מובהקות "מסורתי" והסקה שאין הבדל בין קבוצות;
שימוש במדגם גדול מאוד ובתוצאה מובהקת של מבחן מובהקות "מסורתי" והסקה שהבדלים שוליים הם בעלי
משמעות (מתאם פירסון של  0.10במדגם של  400נבדקים יהיה תמיד מובהק ברמה של  ;)0.05שימוש מוטעה או
מוטה בבדיקות פוסט-הוק במקרה שמתקבלת תוצאה שסותרת את השערת החוקר; חזרה על המחקר ,ללא
דיווח מתאים ,עד שמתקבלת תוצאה מובהקת באחת החזרות; שימוש במושג 'מובהקות גבולית' או 'מתקרב
למובהקות' כדי לתמוך בהשערות החוקר.
ב .הדילמה האתית שבפניה ניצב החוקר המקצועי המעודכן בספרות היא זו :להיות "צודק"
או להיות "חכם"?
חוקר המודע לביקורות על מבחני המובהקות עשוי להיות "צודק" ולשלוח מאמר אמפירי שלא עושה שימוש
במבחני המובהקות המסורתיים המקובלים .במקרה כזה ,סביר שהעורך של כתב העת ,אשר מונחה לרוב על ידי
הנחיות הכתיבה והפרסום של ה  ,APAעלול לדחות את המאמר או במקרה הטוב (של )revise and resubmit
לבקש מהחוקר להוסיף מבחני מובהקות מסורתיים מקובלים ,כגון מבחן  tאו מבחן  .Fהחוקר ימצא עצמו בפני
דילמה אתית  -האם להיות "חכם" ,לוותר על מקצועיותו ,לצרף את מבחן המובהקות ולהגדיל את סיכויי הפרסום
של המאמר (ובכך לקדם עצמו מקצועית); או להיות "צודק" ,לעמוד על מקצועיותו ,לסרב לפרסם את מבחן
המובהקות ואולי גם לנסות וללמד את העורך פרק בהלכות הביקורות על מבחני המובהקות ,ובכך לסכן את סיכויי
המאמר להתפרסם ואת הקידום המקצועי שלו.
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ידיעון האגודה הישראלית לפסיכומטריקה
ידיעון האגודה הישראלית לפסיכומטריקה משמש במה תקופתית להעברת מידע ממוסדות האגודה
לחבריה ובין החברים לבין עצמם .מופיעים בו נושאים מתחום המדידה וההערכה בישראל ובעולם .נוסף
על העורך ,הידיעון מונחה על ידי ועדה מייעצת מתוך חברי האגודה (רשימת חברי הוועדה נתונה להלן).
הידיעון מתוכנן להופיע פעמיים בשנה.
ידיעון האגודה מוקדש לנושאים הבאים:
 .1מהנעשה באגודה :חדשות האגודה ,דיווח ועדות האגודה ,כינוס שנתי
 .2קורסים אקדמיים ,השתלמויות וכינוסים בנושאי מדידה והערכה
 .3דיווחים קצרים על מחקרים בישראל*
 .4דיווח על תוכנות ,ספרים ,מאמרים ואתרי אינטרנט
 .5חדשות ועדכונים מהנעשה בתחום המדידה וההערכה בישראל ובעולם
 .6תקצירי מאמרים שפורסמו בעיתונות המקצועית לאחרונה
 .7דעות ותגובות
* ב"דיווח על מחקר" הכוונה היא לתקציר מורחב הכולל גם הנמקה לעריכת המחקר
ותכניות/רעיונות לעתיד .ההיקף הרצוי 300 :מילים.
המעוניינים לשלוח דיווחים ומידע לידיעון יפנו אל העורכות:
ריטה סבר
דוא"לritasever9@gmail.com :
טלפון02-5330169 :

נורית ענבר ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
דוא"לnurit@nite.org.il :
פקס02-6759543 :
טלפון02-6759587 :

חברי הוועדה המייעצת:
ענת בן סימון ,מרכז ארצי לבחינות ולהערכה
אייל גמליאל ,המרכז האקדמי רופין
יצחק פרידמן ,מכון סאלד
ענת קדם ,ממד"ה
הגיליון הבא של הידיעון מתוכנן להופיע במאי  ;2009נא שלחו חומר לידיעון עד 15.4.2009
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