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 לכל מאן דבעי,

 

התומכת  ""רשמיתאינו קיים, לקחתי חוות דעת אולי לחם בדחליל שיכדי לא לה שנים. מספרמצורפת בזו חוות דעת שכתבתי לפני   .
 במתכונת הנוכחית, והגבתי אחת לאחת לכל אחת מהטענות בה.

רות חיוביות, המצריכות ידע של עאו המבחנים החינוכיים, לכן, אמעיט ככל האפשר בה , הערכההפסיכומטריה מיאין מומחיותי בתחו
אני מומחה בפוליטיקה של מערכת  לעשות. גם אין אני טוען שהמבחן הפסיכומטרי נכשל בהשגת מטרותיו. אין או כדאי מה שאפשר

החינוך, אך נידמה לי שחובת ההוכחה על יתרונו של המבחן הפסיכומטרי הינה על המצדדים בו. טענתי היחידה הינה שהעמדה 
להראות מה החולשה שאני מוצא בעמדת המרכז  ,הרשמית אינה מבוססת על נתונים קשים, ורחוקה מלהיות מוכחת. מטרתי במסמך זה

 .אני מתייחס. נדמה לי, כי מומחיותי מספקת כדי להטיל ספק זה האלי בחוות הדעת פתמשתק שזו כפי לבחינות

 :טיעוני המופיע בהרחבה בהמשך מספר הערות כלליות ותמצית

חובת ההוכחה שהוא  .ונותן תחושה של קופסא שחורה הממיינת באופן שרירותי תפסיכומטרי הינו בעייתי חברתיהמבחן ה .1
 . לעניות דעתי, טיעוניהם הציבוריים של מצדדי המבחן רחוקים מלהיות משכנעים"ממש" טוב היא על התומכים בו. 

כלי מיון "מצוין", לדוגמא, תקבל על הדעת מבחינה חברתית. כלי מיון יכול להיות מעולה כחזאי הצלחה בלמודים, אך בלתי מ .2
 על התומכים בהמשך השימוש במבחן הפסיכומטריכלכליים ישירות. -בנתונים הסוציואך לא סביר, יהיה כלי המשתמש 

, הוגן יותר ככלי שאיננו רלוונטי בתוכנו למטרות הלימודיםשהמבחן הפסיכומטרי, הנתפש בציבור  מוטלת חובת ההוכחה,
ה רבה רק בהיותו מתואם עם , ואין הוא מנבא הצלחה בלימודים במידמשימוש ישיר בנתונים הדמוגרפייםבאופן משמעותי 

 כלכלי.-הרקע הסוציו

הכול או לא כלום, או ציון משולב או בגרות וזהו. יכולים להתקיים מספר מסלולי כניסה  של איננה סיטואציהה .3
 או פסיכומטרי, ממוצע גבוה בשניהםמבחן הב הצלחה גבוה במיוחד, בלבד לאוניברסיטאות (לדוגמא, הצטיינות בבגרות

 ).אקדמיים-הצלחה בלימודים חוץ

מעבר נוח ממכללות לאוניברסיטאות לאחר  ופתיחתהאם קיימות אלטרנטיבות למבחני מיון? תגבור המכינות האקדמיות מחד,  .4
אוניברסיטת  של ניתן לעבור למערכת ה, בשל מדינת קליפורניהמודל בדומה ל(על סמך ההישגים במכללה  שנה א' 

,  community collegeמשמעותית ממערכת האוניברסיטאות בארץ, לאחר לימוד בהצטיינות ב הטובהמערכת קליפורניה, 
יותר משליש הבוגרים של אוניברסיטת , 2004-2005-ב .מערכת שלפי הבנתי נופלת ממערכת המכללות הציבוריות בארץ

 10%-). ניתן לנרמל את הישגי המכללות (כך ניתן ליצור מצב שcommunity college-ב את לימודיהם קליפורניה התחילו
סטנדרטית בהתאם תוכנית , או ניתן אולי ליצור בחינת סיום במכללות יוכלו לעבור לאוניברסיטה התלמידים המצטיינים

וריד את . המכללות ישתפו פעולה עם מסלול כזה, כי אי שיתוף פעולה ילתוכנית הלימוד, שהצלחה בה תאפשר את המעבר)
  מוסמך באוניברסיטאות. סטודנטים מצטיינים מהמכללות ללימודי יקל על מעבר. כערך מוסף, הדבר האטרקטיביות שלהן

, אך השיקולים כאן הינם אין אני משוכנע שאין מקום לאמץ את המתכונת האמריקאית של חוסר התמקצעות בשנה א'בנוסף, 
  .רחבים הרבה יותר

לתוכנית לימודים  על מספר התלמידים המתקבלים נתונה מבחן, הינה הבאה. בהינתן מגבלה השאלה הרלוונטית ליכולת .5
 ם שלמה יהיה מספר נם הממוצע?מה יהיה ציו הם בהצלחה?,  מה צפוי להיות מספר המתקבלים שיסיים את לימודיכלשהי

ניתוח לפי קריטריון זה, מראה, כי  ., לכולםוכיוב'. המספרים שינתנו בבדיקה כזו יהיו משמעותיים ומובנים ?המצטיינים
 .לחלוטין תרומת המבחן הפסיכומטרי לשיפור איכות המתקבלים הינה שולית

, לכאורה אקונומיות אינה מבוססת. ישנן ראיות משמעותיות-הטענה שהמבחן הפסיכומטרי אינו מפלה בין שכבות סוציו .6
, ומהוה דרך להכנסת "אפליה שלילית משמרת" יהודים מבוססים ,ובצורה משמעותית ,המעידות על כך שהמבחן מפלה לטובה

 על סמך הנתונים הידועים לי, לא ניתן לשלול שרב השיפור (השולי) בניבוי, נובע מאפקט זה בלבד. למערכת.



זרה יהפכו למכוני הכנה לבגרות. טענה זו מו לפסיכומטרי מכוני ההכנה ,טענה מקובלת הינה שאם יבוטל המבחן הפסיכומטרי  .7
ל"שאלות של פסיכומטרי",  מהירות בעיקר על תרגול של תשובות המבוססתבעיני. יש הבדל משמעותי בין הכנה למבחן 

הבדל נוסף היא תחושת הצדק.  ם כל חסרונותיה, מחייבת לימוד חומר ידע בסיסי.עהכנת בזק לבגרות,  ללימוד חומר מסודר.
, צליח, עליו עלות התיקון. המבחן הפסיכומטרי ניתפש כגזירה מוזרהמערכת החינוך מכשירה אדם לבגרות, אם הוא לא ה

הטענה הסבירה, שאין צורך במבחני  חובותיה.הקיימת ו מוטלת על הציבור, תוך התעלמות ממערכת החינוךה קשה ויקרה
 הכנה למבחן הפסיכומטרי, גם אם היא נכונה, אינה רלוונטית, לאחר הכישלון הברור בשכנוע הציבור באמיתותה.

במיוחד כאשר נראה שהידע באנגלית הדרישה למבחן נוסף באנגלית, בנוסף למבחן הבגרות באנגלית, הינה מטרידה במיוחד,  .8
, וחלק זה של המבחן הפסיכומטרי פוגע בבירור בציון הכניסה של השכבות אקונומי-ע למצב הסוציוטור לא ראהינו אינדיק

 .החלשות
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 :המסמך על אישיות הערות

חוות הדעת מטעם המועצה המדעית של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה . ההשכלה הגבוההמקומה של הבחינה הפסיכומטרית בבחירת תלמידים למערכת 
מרום, פרופ' מיכל בלר, ד"ר הנרי בראון, פרופ' רוברט ברנן, ד"ר -פרופ' רות בייט חתומים על חוות הדעת: .)1998( בקשה של ועד ראשי האוניברסיטאות על פי

 הן, פרופ' ברוך נבו ופרופ' יוסף צלגוב. נעמי גפני, פרופ' רונלד המבלטון, ד"ר יואב כ
 
 

ציטוטים מחוות הדעת הנ"ל.  בחוות הדעת מטריתערכת הבחינה הפסיכובה העוסק חלקהולפי סדרו  במלואו ,במדויק בהמשך מובא

 , ממילא,מתכונת זו חייבה אותי לאחר כל קטע מהדו"ח תופיע תגובתי בגופן סטנדרטי. מובאים בכתב נטוי. כל ההדגשות הינן במקור.

  לחזור על טענות מסוימות מספר רב של פעמים.

כוונתי אינה משמעיים כפי שמנסים לשכנע אותנו. -מטרתי בהערות אלו הינה להראות שהטיעונים בעד המבחן הפסיכומטרי אינן כה חד

ומצדיק את  אינו מפלה משכנעים כי המבחן הפסיכומטרי חשוב, יעיל, חיובייםעם טיעונים  לציבור לשכנע את תומכי המבחן לבא אלא

 למיטב ידיעתי, הדבר לא נעשה עד כה. הביקורת הציבורית שאליו נחשפת המערכת האקדמית בקבלת המבחן על עצמה.

במרבית חוגי הלימוד קיימת מכסה שהיא לעתים קטנה בהרבה ממספר  ?למה למיין

במציאות כשכזו יהיה זה צודק ויעיל להקצות את . אליהםהמועמדים שמעוניינים להתקבל 

כלי המיון חייב להיות הטוב ביותר .... פ מדרג הסיכויים להצליח בלימודים"המקומות ע

, מבחינת המהימנות, מבין כלים רבים אפשריים מבחינת יכולת חיזוי ההצלחה בלימודים

  .האובייקטיביות וההוגנות כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה

יכול מאוד להיות שניתן לבנות חזאי . נכוןאינו בהכרח החזאי ההאידיאלי כלי המיון . אבל יש עמה בעיה, טענה זו נשמעת תמימה

השכלת ההורים הינה נבאי  ,שלכאורה ,הוכח). עיר מגורים, מוצא, הכנסה(מבוסס על הנתונים הדמוגרפים של הורי התלמיד המעולה 

האם  . אם זה כך,הדבר גם נכון לגבי הצלחה בלימודים אקדמיים, מן הסתם !טוב יותר להכנסתו של פלוני מאשר הכנסתו הוא עצמו

" (דהיינו נוריד את מתקנת עדיפות" בני השכבות החזקותאו שמא ניתן ל ?למשפחות מבוססותרק תלמידים , נקבל לחוגים יוקרתיים

ודאי ? בלה הנדרש מבני עשירים ומשכילים, למניעת ספק, מבחינת "מדרג הסיכויים להצליח בלימודים" זהו הדבר הנכון)חתך הק

אין חולק על כך שלקבוצות שונות באוכלוסיה ישנה יכולת ". ההוגנות כלפי קבוצות שונות באוכלוסיה"המפתח הוא המושג . שלא

 .וכי השונה בו גדלו)מהרקע החינ בין השאר (הנובעת לימודים שונה

אוכלוסיה חלשה, ובעלי התאמה זהה -כלי מיון הינו הוגן, אם הישגי שני מועמדים, האחד בא משכבת אוכלוסיה חזקה והשני מתת

 ,יכולתהגורס שהמבחן הפסיכומטרי מודד ישירות את  רשמיהמודל ה ללימודים אוניברסיטאיים, יהיו בעלי אותם הישגים בכלי המיון.

 .מפערים ביכולת אך ורק ם במבחן של בני הקבוצות השונות נובעיםהולכן הפערים בהישגי, מושפע משיוך הקבוצתי של המועמד ואינו

הוא שהמבחן הפסיכומטרי , ואף נתמך בנתונים שלמיטב ידיעתי לא נסתרהסבר , להצלחת המבחן הפסיכומטרי הסבר אלטרנטיבי

טענה זו תורחב ( את ההישגים בלימודים האקדמיים דרך השיוך החברתיו, ישירות את השיוך הקבוצתי , לפחות חלקית,מנבא

יכולתם האקדמית, הישגיו במבחן של המועמד מהשכבה החזקה יהיו גבוהים יותר במילים אחרות, בין שני מועמדים דומים ב ).בהמשך

ובעל יכולת ניבוי  , בעל חזות של הוגנותאובייקטיבי, מהימן ינו כליה עדין המבחן הפסיכומטרי, נכוןה הינו זה אם מודל בממוצע.

 משמעית לא.-שובה ליתר ביטחון היא חדהת ?ןאך האם עדיין ניתן להתייחס אליו כאל הוג. גבוהה



ן כלי מיון שעליו אפשר להישען כדי למיין האפשר כמובן לטעון שבחינות הבגרות 

  :לטיעון זה מספר תשובות. מועמדים להשכלה גבוהה ולהסתפק רק בהן

  ).על כך בהמשך(לממוצע הבגרות יכולת חיזוי נמוכה בהשוואה לכלי מיון חליפיים       .א

  .בחינת הבגרות אינה סטנדרטית      .ב

לא סיימו כאן תיכון ואינם דוברי , למדו בארץ איש קבוצה גדולה של אנשים של       .ג

  .עברית

פסיכומטרי ובגרות במשקלות (ציון משולב , המבחן הפסיכומטרי: שישנם שלשה כלי מיון פוטנציאלים בלבדטיעון זה מבוסס על הנחה 

אפשר לחשוב על פתרונות . אולם היא פשטנית ביותר, וחה למחברי המסמךנהנחה זו . כשלעצמה בגרותהאו ) פחות או יותר שווים

על הסתמכות על ציונים של , המשקלות היחסיים של שני המבחנים שתקתנים כאשר המועמד יכול לבחור על ממשקלות מש, מגוונים

המיועדים אינה מונעת מיצירת פתרונות , של תלמידים שלא למדו בארץ) לא גדולה(העובדה שיש קבוצה '. וכיוב, מכללות/ מכינות

עת האנגלית הינה גורם מכשיל בהתחשב בעובדה שאי ידי, ההתחשבות באלו שאינם דוברי עברית הינה מעניינת במיוחד. אליהם בלבד

כך) לסיים תואר ראשון  זה עדין, לתואר ראשון, עברית הינה השפה הדומיננטית, וניתן (לצערי, אבל. לקבוצות שונות באוכלוסיה

מוותרת על ידיעת העברית, ודורשת ידיעת אנגלית מעבר לדרישות  הקיימת בהצלחה ללא ידיעת אנגלית. בכל זאת, שיטה המיון

  .הבגרות, דרישה המכשילה קבוצות שלמות

בלמעלה מאלף מחקרי תוקף שנערכו במרכז  .לבחינה הפסיכומטרית תוקף חיזוי טוב  

, ד"ה עד תשנ"שלמדו בשנים תשמ, סטודנטים 123,462הארצי והמבוססים על נתוניהם של 

ל גבוה "נמצא כי במרבית התחומים תוקף החיזוי של מכפ, האוניברסיטאות בארץבכל 

המבוסס על , וכי תוקף ציון הסכם) להלן הבגרות(במקצת מזה של בתעודת הבגרות 

הבחינה , מקדמי התוקף של הבגרות. עולה על התוקף של כל אחד בנפרד, שניהם

 0.55 -ו, 0.43, 0.37הם ) התחום לאחר תיקון לקיצוץ(הפסיכומטרית וציון הסכם שנמצאו 

  .מקדמים אלה מצביעים על כך שכלי המיון הם בעלי תוקף משמעותי. בהתאמה

אם , במאמר מוסגר, אשמח. ועל מה מספר מצוטט זה מעיד, המחקרים שטענה זו מתבססת עליהם 1000לא אתמה מהם 

אתמה  כן .למאגר נתונים זה לכלל ציבור החוקרים וחופשית היו מאפשרות גישה ישירה או המרכז לבחינות והערכה האוניברסיטאות

לפחות ( כשלעצמם מספרים אלו אינם אומרים דבר, ובכן בכמה? ?למה? 0.37 -האם הוא הרבה יותר מ .0.55מה פירושו של המספר 

של  סמויה, הנחה המצריכה הנחה נורמאלית-בהנחת התפלגות ציונים רב, שמספרים אלו, המרב שניתן להאמין בו. )לא לחוקר המצוי

ולבחון מה תהיה ההשפעה של שימוש בכל אחד מהקריטריונים , מאפשרים ליצור מודל של התפלגות הציונים, אוכלוסיה הומוגנית

באותם מקרים הידועים לי שבהם . ובקושי רב היא נבדקה דרך המודל, לא נבדקה ישירות משמעות החזאים, משום מה. המצוינים

ראה לדוגמא את עבודתם (נהפוך הוא , מטריכוהתוצאה לא חיזקה את הטיעון למען המבחן הפסי, ת של מספרים אלו נבדקוהמשמעויו

האם כושר חיזוי טוב כשלעצמו הופך , לא נחזור על השאלה ששאלנו כבר). Ben-Shakhar, Kiderman, and Beller, 1996של 



, לדוגמא (אם כי ניתן למצוא בספרות מספרים פחות מחמיאים למבחן הפסיכומטריולא נלין על המספרים  .מבחן לחזאי סביר ציבורית

 .בקרב הנבחנים בעברית 0.45רק ו 0.34 0.36המספרים הינם המצוטט בהמשך   Beller, Gafni, and Hanani 1999במאמר 

-Kennet, או בעבודתם של המצוטטת אף היא באותו מקום כהן-מספרים דומים מופיעים גם, לדוגמא, בעבודת המוסמך של תמר קנת

Cohen, Bronner, and Carmel, 1999  שם מחושבים, לכאורה לראשונה נכונה, הקורלציות עם ציוני הגמר לתואר, המתאם

את  . במלים אחרון, מחקר זה משאיר בעינו0.55-בעוד שהציון המשולב מעלה את המתאם רק ל 0.47המתוקן של הבגרות הינה 

, עד כדי הפיכת ההבדל בין החזאים לחסר משמעות, המתאם של הציון המשולב, אך מעלה באופן משמעותי את המתאם של הבגרות

את  צטטבלשון המעטה, ל ,אקונומי, רצוי היה-בכל מקרה, אם הכלי הנו כלי בעל תוקף מעבר לניבוי המוצא הסוציו ).ראה בהמשך

, ולא רק את תוקפו מעבר לשכבות ית (לדוגמא, בין בוגרי מערכת החינוך בעיירות הפיתוח)תוקפו בתוך קבוצות הומוגניות חברת

 .השונות

תהליך מתן הציון אינו תלוי  –הבחינה הפסיכומטרית הינה אובייקטיבית וסטנדרטית   

הרכב . במעריך ותנאי ההעברה ואפיוני המבחן דומים ככל האפשר עבור כלל הנבחנים

המבחן בנוי בקפידה . מבוקרים וידועים מראש, השאלות שבו המבחן ורמת הקושי של

, וחוזר על עצמו בבחינות חוזרות מדויקהציון , כלומר, וכתוצאה מכך הוא מהימן מאוד

סולם הציונים הינו סטנדרטי והוא בלתי תלוי .... וסובל ממרכיב קטן ביותר של מקריות

לפיכך הציונים . במועד הנתון או באוכלוסיית הנבחנים, במועד העברה, בנוסח הבחינה

זאת בניגוד לממוצע הבגרות המבוסס על תעודות (נשארים בני השוואה מעבר לשנים 

  ).שציוניהן אינם ניתנים להשוואה ישירה

ולמעשה אינה מוסיפה הרבה על הנתון של יכולת החיזוי , מהימנות הינה תכונה משנית ליכולת חיזוי. טעון זה הינו טכני ולא מהותי

אך בעל מהימנות נמוכה יחסית עדיף על חזאי פחות , וחזאי טוב יחסית, עדין אינו רלוונטי, מבחן מהימן ומכויל היטב שאיננו רלוונטי(

מאמץ היה מושקע  ושאם אות, כמובן. חוסר המהימנות של הבגרות אמור היה להשתקף ביכולת החיזוי הנמוכה). מןמהיטוב ויותר 

לבסוף, בהמשך, כשאתייחס למספרים המופיעים בדו"ח, אתמה   .היינו מגיעים לאותה נקודה, הבגרות בהגברת המהימנות והכיול של

  אם אכן מהימנותו של המבחן כה מרשימה.

ציון הבחינה מספק כלי שעל פיו ניתן לקבל . הבחינה הפסיכומטרית מוצעת במספר שפות

ואשר קיים קושי להעריך . החלטות לגבי המועמדים שאין בידם תעודת בגרות ישראלית

או מועמדים ששפתם אינה /ו, את תעודותיהם בהשוואה לתעודת הבגרות הישראלית

  .עברית

מה הרלוונטיות של טענה זו לגבי  האך לא ברור, אין חולק על כך שיש צורך בכלי מיון למועמדים שלא באו מתוך המערכת הישראלית

 , שלא דרך מבחן הבגרות,כחלק מהבחינה הפסיכומטרית האנגלית התעקשות עלהמוזרה , שוב. מועמדים בוגרי המערכת הישראלית

 .על ידיעת העברית) המוצדק לדעתי(במקביל לוויתור , ככלי מיון

מתגברת על הבעיות שהועלו ביחס לממוצע , ככלי מיון, אין ספק שהבחינה הפסיכומטרית



סטנדרטי ותקף שיכול לשמש , הבחינה הפסיכומטרית היא כלי מיון אובייקטיבי. הבגרות

מועמדים שאין להם בגרות ישראלית ויכול לשמש כמרכיב נוסף במיון מועמדים שיש להם 

  החיוויבגרות וכך לשפר את תוקף 

ושניתן להשתמש בו במקרים , היותו של המבחן כלי מיון שניתן להשתמש בו לפעמים. של הספקות ברור ומובן ןקיומבניגוד לנאמר, 

אינו בהכרח מצדיק את , )נוסף לתלמיד שבנעוריו לא הקפיד על לימודיו" אנס'צ"לתת , כדוגמא נוספת(שבו צריכים כלי אלטרנטיבי 

  .הפיכת המבחן הפסיכומטרי לכלי הכרחי ובמעמד לפחות שווה לבגרות

למערכת . הבגרות לקיומה של הבחינה ככלי מיון השפעה עקיפה גם על איכות מבחני

אלה ישמרו ברמה גבוהה ככל . החינוך עניין שהבגרות תשמור על יוקרתה וחשיבותה

תורמת לעליה ברמת הבחינות , לפיכך", תחרות"ה.שמערכת ההשכלה תרבה להשתמש בה

השימוש בבחינה הפסיכומטרית מקל את הלחץ הנוצר . ויעילות השימוש בהן

לעדי ובכך מאפשר למערכת החינוך להשתמש משימוש בבגרות ככלי מיון ב  כתוצאה

הטלת כובד מערכת המיון כולה . מכריזהלצרכים החינוכיים עליהם היא  הבגרותבבחינת 

לחץ על המורים לציוני , על הבגרות תביא להעצמת התופעה של לימוד לבחינות בלבד

  .מגן גבוהים וכדומה

האם העלאת חשיבות הבחינות ככלי מיון תשבחם או תוריד את ? את הלחץאו שמא מורידה ? האם התחרות עוזרת להרמת הרמה, ובכן

פסקה זו , בקיצור? האם התופעה של לימוד לבחינות מושפעת משמעותית מכך שהבחינות הינן רק מחצית קריטריון הקבלה? רמתם

  .מכילה כל טעון אפשרי והיפוכו

ווה גיבוי למקרה שבו הבחינה הפסיכומטרית מה -קיום מערך מיון אלטרנטיבי לבגרות 

  .בחינות הבגרות מסיבות שונות יפסיקו למלא את יעודן בתהליך המיון

  .ולא צריך לתת לבחינה הפסיכומטרית משקל לפחות שווה לבגרות, אבל להשגת מטרה זו לא צריך לבחון את כולם, יפה

 

 

תגובה הו כתב נטוי)ב( כפי שהן מופיעות בחוות הדעת עליהן תשובותה ,(באותיות מודגשות)הכולל טענות  חוות הדעתלהלן הפרק ב

 ).(בגופן רגיל לתשובה שלי

שנמצא  בלימודיםהצלחה  ןל לבי"המתאם הנצפה בין ציון מכפ. התוקף של הבחינה נמוך

סביר להניח . 0.31ד הוא "תשמנ-ה ל"תלמידים בכל המוסדות בין השנים תשמ 123,462עבור 



הסיבות העיקריות לכך הן .ממקדמי התוקף האמיתייםכי מקדמי התוקף הנצפים נמוכים 

בהמשך מופיע ". [מהימנות הקריטריון"ו "קיצוץ התחום"מה שמכונה בעגה המקצועית 

  ].הסבר מפורט של ביטויים אלו

" רק"שוב לאחר תיקון קיצוץ התחום המתאם המתוקנן של הציון המשולב הינו  .הוא נכון גם עבור הבגרות. טיעון זה נכון בעיקרו

האם הוא גבוה משמעותית מהמתאם של הבגרות בלבד ? אך מהי משמעותו של מספר זה. חוות הדעת, לפחות לפי טענת מחברי 0.55

משאלה זו, שהתשובה עליה אינה ברורה לקורא הלא  משום מה המחברים מתעלמים? או שמא ההבדל זניח) , לפי המחברים0.37(

   .מקצועי שאליו מיועד הדו"ח

תלמידים . סף המשפיע על גובה המתאם המתקבל הוא מהימנות הקריטריוןגורם נו

ידוע כי . י מורים שונים ובזמנים שונים"שניתנים ע, באותו החוג משתתפים בקורסים שונים

מכאן שהגבול . 0.7 -ל 0.5נעים בין ' ג-ו' לאלה בשנים ב' המתאמים בין ההישגים בשנה א

את מקדמי התוקף של הבחינה . 0.7העליון של התוקף של כלי מיון כלשהו הוא 

  .והבגרות יש לשפוט יחסית לחסם עליון זה הפסיכומטרית

של כלי  פואזי הגבול העליון לתוק 0.7הוא  עוקבות שנים ציוניאם המתאם בין  בפליטת קולמוס, קרתה כאן למחברים טעות קטנה:

 . 0.84בהשוואה לחסם של  את המתאמים , ולכן יש לשפוט0.7ולא  0.84 ינומיון כלשהו ה

אקונומיות הגבוהות לאלו של הנמוכות -סוציושכבות הה הישגים שלתייחס לגבול נוסף. אם הפער המתוקנן בין הלה אפשראבל 

, אקונומי גבוה" מבטיח-"מצב סוציו), אזי האינדיקאטור 2005כהן, כהן ואורן, -(ראה קנת 1.3הינו שת העשורים הנמוכים) ו(של

בין המשתנה "השכלת האב פחותה מתיכונית מלאה" לציון  0.31של  מתאםקיים . יתרה מזאת, 0.51מתאם של  כשלעצמו,

ההגדרה של השכלה  כאשר, 1996 -, המתייחסים ל2001כהן, -בעבודתה של קנת 3הפסיכומטרי  (מחושב על פי הנתונים בלוח 

בין המבחן  ,שהוא המתאם, לפי מחבריי חוות הדעת ,0.37-ל מתאם זהאם נשווה  ).כהן-להגדרות של קנתנמוכה הינה בהתאם 

מאשר הוא מנבא את ציוני מנבא את השכלת האב לא הרבה פחות טוב המבחן הפסיכומטרי הפסיכומטרי להצלחה בשנה א', נראה ש

אקונומי הינו מקבלים שהמתאם בין המכפ"ל לשכבה גבוה -סוציו האם הינו בוחרים הגדרה טובה יותר של שכב ,(ומן הסתםשנה א' 

 ).זה שבין המכפ"ל לציוני הבוגרמיותר הרבה 

לבחינת   .התרומה השולית של הבחינה הפסיכומטרית מעבר לזו של הבגרות נמוכה

הוספת ). לאחר תיקון לקיצוץ תחום( 0.43ל "וזו של המכפ 0.37הבגרות תוקף ממוצע של 

מתאמים אלה מעידים בברור על . 0.55הבגרות מעלה את תוקף הניבוי ל ל לבחינת"מכפ

אחוז ( 100%-ל לבגרות משפרת את יכולת החיזוי ואת התועלת בכ"כך שהוספת מכפ

  ).30%-ל 14%-השונות המוסברת עולה מכ

הנראה כמקור , Kennet-Cohen, Bronner, Carmel (1999)  לפי. גדוליםפשוט  בין מקורות שונים מספרים, ההבדליםראשית, ה

הוא השונות  לשיפורהקריטריון  דועמ  מהותית,שנית ו  .37%הינו רק  (הציון המשולב יחסית לבגרות) השיפור האמיתי האמין ביותר,



נכון, אנו רגילים לנתח ! 300%ולא סטיית התקן? אם המחברים היו מעלים את היחס בחזקת ארבע הם היו מגיעים אפילו לשיפור של 

הסקלה הנכונה, אם כבר, היא של סטיות  במונחי אחוז שונות מוסברת, אך הסיבות לכך הן טכניות, ואין הן רלוונטיות לדיון הנוכחי.

המספרים . זאת שינסה להסביר מהו שקל בריבוע)טענה שהו לא מקבל יהשונות כשלעצמה היא מושג חסר משמעות (ואם מ התקן.

כל עוד לא מתרגמים אותם להסתברויות או  וודאי שאי אפשר לקבוע על פיהם מדיניות., כשלעצמםהאלו פשוט חסרי משמעות 

תועלת, ואז ניתן להשתמש במספרים הנ"ל -מודל של עלות כהשוב) מצריאומר זאת ( נההנכו בדיקהה תוחלות מותנות, לא נאמר כלום.

, הנחה אותה ניתן להצדיק רק תחת הנחת נורמאלית הנחות קשות כמו הנחת התפלגות רב אם מקבלים מספרלקביעת מדיניות עדיפה (

 ).אוכלוסיה הומוגנית

ממוצע  כי אם כל המועמדים היו מתקבלים, כי התוקף של המבחנים השונים הוא כפי שרשום בחוות הדעת. כמו כן נניח נניחלדוגמא.  

לאחר סלקצייה  לבסוף, נניח כי תוקף החזאים הינו כנתון בחוות הדעת. .)100נקודות (מתוך  10סטיית התקן ו 70ציוני חוג נתון היה 

 הציונים בחוג ממוצע ,עשה ע"פ הציון המשולבי, בעוד שאם המיון 100מתוך  נקודות 73-לעל פי הבגרות, הממוצע יעלה  50%של 

-ל  גי התלמידים המתקבלים יהיההעליונים השיפור בהיש 5%). אם הסלקצייה הינה של 100(מתוך  ותנקוד 1.43יעלה רק בעוד 

 100בהתאמה. דא"ג השיפור המכסימלי האפשרי בהנתן המתאמים הנ"ל, בחוג הסלקטיבי ביותר, המקבל את   81.3-ו 77.6

 (או, רק כמחצית מבין מאה ע"פ הציון המשולב 89.0 -נקודות ע"פ הבגרות ו 82.8 -ל , הינוישראלהתלמידים הטובים ביותר ב

אימוץ את  יםשוו 100נקודות מתוך  1.43האם  .ינים ביותר בארץ לפי הציון המשולב, יצטיינו גם באוניברסיטה)המצטי התלמידים

 3.7%-ללא מיון, ל 2.3%-) יעלה מ90מעל גמרציון שיקבלו אחוז המצטיינים בין הבוגרים ( בקריטריון אחר, ?המבחן הפסיכומטרי

התלמידים  10%לפי הציון המשולב, בחוג המקבל רק את   מיוןב 4.3%ל הטובים ביותר לפי הבגרות, או 50% רק כשמתקבלים

במילים אחרות, גם לפי נתוניהם בהתאמה לכלל המיון.  11.7 -ו 7.6%המצטיינים במחזור, אחוז המצטיינים בין ביין המסיימים יהיה 

 של מחברי חוות הדעת, תרומת המבחן הפסיכומטרי אינה גבוה.

נקבל שהמעבר למיון על פי  Kennet-Cohen, Bronner, and Carmelלעומת זאת, אם נאמץ את המספרים הנקובים במאמרם של 

אפשריות) בחוג  100(מתוך  1.65 -) בלבד, וב100נקודות (מתוך  0.6-הבגרות בלבד יוריד את הממוצע בחוג הפחות סלקטיבי, ב

בחוג  1.9%-בממוצע בחוג הלא סלקטיבי, וב 0.19%-י מספרם ירד, בממוצע, באם נתייחס למספר המצטיינים, הר הסלקטיבי.

 האם אין זו סיבה טובה לטעון, שהתרומה השולית של הבחינה הפסיכומטרית נמוכה? הסלקטיבי.

לא ברור שהתוספת לתוקף של ציון הסכם מעבר לתוקף של הבגרות כדאית למול 

משתנה חשוב אך לא יחיד  הואף הניבוי תוק. ההשקעה והמאמץ הכרוכים בבניית הבחינה

, יחס הברירה, עלות מערכת המיון: בנוסף נהוג להתחשב במשתנים כמו. בהערכת היעילות

יותר  מדויקעל מנת להעריך באופן . שיעור ההצלחה הבסיסי בלמודים ומחיר תוצרי המיון

על מקבל ההחלטות להגדיר את התועלות השונות והמחירים , את יעילות כלי המיון

מהו הרווח של החלטה נכונה ומהו מחיר הטעויות . והדחייההקשורים בהחלטות הקבלה 

ומהו המחיר של מועמד שהתקבל אך , לו התקבל, מה המחיר שלמועמד שהיה מצליח(

פוא לשפוט את מקדמי התוקף יש א). ניכשל או לא הגיע להישגים גבוהים בלימודיו

 או. גבוה מאוד שגויהבמצבים בהם מחירה של החלטה . בהתייחס לתועלות ולמחירים

גם לכלי חיזוי בעלי מקדמי תוקף נמוכים ביותר , שהרווח מהחלטה נכונה גבוה מאד



  .תרומה משמעותית

 בתנאים מסוימים הפסיכומטרי מזיקהאם בגלל שכאשר הוא כבר נעשה נמצא שהמבחן ? מדוע לא מדווח על תוצאות הניתוח, ובכן

)Ben-Shakhar, Kiderman, and Beller, 1996 ?(את הציבור והאוניברסיטה מעניינים פחות ניתוח עלות תועלת , לגופו של עניין

שמספר המתקבלים האפשרי  בהינתן :לשאלה אחת התשובה בהקשר זה אותם נתמעניי. ולכן הניסוח מלמעלה מטעה, ברמת הפרט

 האם נעשה. בהתאם לכלי המיוןוזאת  ?)יצטיינוכמה ? כמה יסיימו בהצלחה(האדם המסיים את התוכנית  כוחהי תהיה איכות מ, נתון

שכלי מיון צריך  ,ישנה אספקטים חשובים אחרים, אגב-דרך? למה מחברי המסמך לא מספרים לנו את תוצאתו? מחקר כזה בארץ

  '.וכו? מדיניות הקבלה החברתית של מהי השפעת? מרכיבים שונים באוכלוסיה בין המסיימים ייצוגכמו מה יהיה  .להיבדק לפיהם

יש הפליה , יתרה מזאת. תקפות המבחן יורדת בגלל ההכנה המסיבית שבה מושקעים רבים

, הבחינה הפסיכומטרית בודקת כשרים כמותיים. של חסרי האמצעים שיוצאים ניזוקים

והיא מתרחשת , כשרים אלו הדרגתית חותתהתפ. באנגליתכשרים מילוליים וכן ידע 

בדיקת . בן מחוץ לכתליו, הן בבית הספר, לאורך שנים בלימודים ובהתנסויות חינוכיות

כשרים אלה מבוססת בין השאר על הישגים לימודיים רלוונטיים ומכאן שרמת הביצוע 

הכשרים וההישגים חות תהתורמים להתפ, בבחינה עשויה להשתנות עקב לימוד ותרגול

לימוד אנגלית או רענון הידע במתמטיקה יכולים להיעשות בדרכים . הנמדדים באמצעותה

. אקדמית ועוד-מכינה קדם, קורסים, שיעורים פרטיים ,לימוד עצמי: שונות ומגוונות

, מכל מקום. ההחלטה כמה זמן ומאמץ כדאי להשקיע נתונה לשיקולו האישי של כל נבחן

זמן המוקדש ". נוסחאות קסם"או ב" טריקים"ולא בשינון , יטתי ומסודרמדובר בלימוד ש

רמים לשינוי מתכונת הבחינה הפסיכומטרית ואחד הג. לקראת הבחינה אינו זמן מבוזבז

היה למקד את הבחינה בתחומים שתרגול ולימוד לקראת ההיבחנות  90שחל בסוף שנת 

  .בהם לא יהוו בזבוז של זמן וכסף

נמצא כי , שבוצע על תלמידי מכינות קדם אקדמיות, ביות ההכנהבמחקר על אפקטי

מחקרים נוספים בארץ ובעולם הראו כי התועלת . ההכנה לא השפיעה על תוקף הבחינה

קטנה מאוד מאד בהשוואה למה , השולית המופקת מהשתתפות בקורסי ההכנה המסחריים

משוב שממלאים הנבחנים לפי בדיקות שנערכו בשאלוני . שאפשר להפיק בעבודה עצמית

מהם מדווחים כי השתתפו בקורסי הכנה מסחריים טרם  80%צא כי מנ ,בתום הבחינה

בדיקות אחרות שנערכו במרכז הראו כי התועלת הישירה הניתנת לייחוס לקורסים . הניהבח

זאת בהשוואה ). 800-ל 200הציונים נעים בין (נקודות בציון הפסיכומטרי  10אינה עולה על 

כי ניתן , מכאן. וננות עצמית בעזרת ספרי הכנה הכלולים בחינות להתנסות עצמיתלהתכ

המרכז לארצי מציע . להתכונן באופן עצמאי ובכך להוזיל בהרבה את הוצאות ההכנה



, במחיר שווה לכל נפש") פסיכומטרי מכל הבחינות("לנבחנים אוגדן בחינות אמיתיות 

 .לצורך תרגול ואימון

וד לא עוזר, ומצד שני הלימוד הוא על תכנים רלוונטיים. נראה לי שהמחברים סותרים את עצמם ללא חשש או ובכן, מצד אחד לימ

פחד. התרגול העצמי אפקטיבי (וכנראה הוא אפקטיבי כמעט כקורס הכנה), כנראה בגלל שכל כולו הינו הכנה למתכונת הבחינה (הכנה 

מדובר על ידע,  אבדיוק יסבירו לנו של אעניין תכנים רלוונטיים? בסעיף הב לסוג השאלות, ותרגול פתרון השאלון בלחץ זמן). מה

רווחת היא שביטול הבחינה הפסיכומטרית יהפוך את מכוני ההכנה לפסיכומטרי למכוני הכנה לבגרות. אולם,   טענה  אלא על חשיבה.

 יבוד כמותי, והכרת גינוני השפההכנה לזריזות עקורסי לבין  מחד, לימוד לבחינת בגרותבין  ןשלא מבחי מיקשה לי להתווכח עם 

הרגשה שהבחינה ה(או לפחות עם  המועמדים לפחות לומדים משהו משמעותי, ויוצאים מהבחינה עם ידע ראשון. במקרה המאידך

 . מצריכה ידע)

אחת תקיף את כל ) קצרה(תחומי הלימוד הם רבים ומגוונים ולא יתכן שבחינה 

יות דומות והבחינה הפסיכומטרית כוללת מיומנ. בתחומים השוניםהכישורים הנדרשים 

יות וכך המיומנ. הנדרשות לצורך הצלחה בלימודים אקדמיים ללא תלות בחומר הנלמד

גם . יות חשיבה שכוחן יפה בכל תחום לימודיםודורשות מיומנ" חשיבה מילולית"במטלות 

, הנדרשות בכל תחומי הלימודהן כאלו " חשיבה כמותית"יות הנדרשות במטלות והמיומנ

יחד עם . לוגית-שכן הדגש במטלות אלו אינו על ידע מתמטי כי אם על חשיבה כמותית

. יותומטבע הדברים בתחומים השונים מושם דגש שונה על סוגים שונים של מיומנ, זאת

) גם אם מוגבל(מצביעים על יתרון מסוים , ואמנם נתוני תוקף רבים שהצטברו עד היום

משקלות דיפרנציאליים לתחומים השונים בבחינה בקביעת הציון בהתאם לתחום למתן 

  .הלימודים המבוקש

ללימודים  ,בהשוואה לקבוצות אחרות ,התאמה נמוכה ותבעל ןאפשרות אחרת להסביר טענה זו היא, ששכבות מסוימות באוכלוסיה הינ

רק את השיוך הקבוצתי, כאשר הבחירה הטבעית של כל מועמד בתחום הלימודים היא זו  תאקדמאיים באשר הם. הבחינה בעצם מנבא

של הוועדה האקדמית  חוות הדעתשמונעת אי התאמה בין הישגי המועמד בבחינה הפסיכומטרית להישגיו בלימודים. אם הטענות ב

מר שנה א' מחד והאוניברסליות של המבחן גשהושמעו עד כה (המתאם הקרוב כמעט למכסימלי האפשרי בין הציון המשולב לציון 

ל ללמוד באותה מידה של הצלחה בכל חוג לימודים, ממתמטיקה ומאידך) הן נכונות, אזי כל מועמד בעל ציון קבלה גבוה נתון יכ

 זה נכון.ופיזיקה ועד ספרות עברית. תמהני אם 

נובע, שהמתאם בין הבגרות למבחן הפסיכומטרי הינו  בהתאמה) 0.55 -ו 0.43, 0.37לים על מחברי חוות הדעת (מהמתאמים המקוב

בלבד, כאילו שהבחינה הפסיכומטרית בודקת כישורי לימודים המתאימים ללימודים אקדמאיים בלבד, ואינם רלוונטיים כלל  0.06

ת אינם אמינים (מן ללימודים בבית הספר התיכון. תמהני. ההסבר הסביר לפרדוקס זה, הינו שהמספרים המקובלים על עורכי חוות הדע

 הסתם תיקון התחום היה שגוי).

יש הטוענים כי הבחינה הפסיכוטכנית מושתת על אפיונים תרבותיים מצומצמים שאינם 



הבחינה משקפת את התרבות , בפרט. מייצגים את כל השונות התרבותית בין הנבחנים

אוכלוסייה  הבחינה מפלה לרעה קבוצות, אם אכן הדבר נכון. זכרית/חילונית/המערבית

 -ובאמצעותה , מסוימות ובכך עלולה למנוע מהן את ההזדמנות לרכישת השכלה גבוהה

שומר "מהווה הבחינה הפסיכומטרית , המבקרים טוענים כי בהיותה כזאת. קידום חברתי

קיימת נטייה לפרש הבדלי ביצוע בין . כנגד קידום אוכלוסיות הטוענות לקיפוחן" סף

. פרשנות זו איננה בהכרח נכונה. על הטיה של כלי המדידה קבוצות כאילו הם מעידים

בדרך כלל הבדלי ביצוע בבחינה הפסיכומטרית משקפים הבדלים שנמצאו כבר קודם לכן 

הגורמים להבדלי הביצוע הם רבים ואינם . במדידות שונות שנערכו במשך השנים במערכת

לרעת קבוצה מסוימת  אך חשוב לזכור כי כאשר דנים בהטיה, נושא הדיון במסמך זה

בבדיקות הוגנות . יש להתייחס למדד הקבלה כולו ולא לחלקים ממנו, בתהליך הקבלה

תקפים , ותהליך המיון בכלל, ל בפרט"נמצא כי מכפ, השימוש בבחינה הפסיכומטרית

בשפתן ובארץ , הנבדלות במינן(במידה שווה והוגנים כלפי קבוצות הנבחנים השונות 

ניתן לכלול בתהליך המיון גם שיקולים חברתיים . לוך סך הככמו גם מתו), מוצאן

אולם שיקולים אלה צריך שיוגדרו הגדרה מפורשת וכמותית , הנוגעים להרכב הלומדים

קביעת אופן השימוש בציוני המועמדים בני קבוצות . בעת קביעת מדיניות הקבלה הכללית

את . לי מיון כדאי להשתמששונות צריכה להיות בלתי תלויה בקביעה באילו מבחנים וכ

ואילו המדיניות המכתיבה , כלי המיון יש לבחור אך ורק על פי אמות מידה פסיכומטריות

ניתן לקבוע כי יתקבלו , למשל. את אופן קבלת ההחלטות צריכה לשקף את ערכי החברה

וזאת , שיעורים גדולים יותר של מועמדים מקרב בני קבוצות שהחברה מעוניינת לקדם

קביעה זו תואמת את המטרה המכונה בשם (ות קביעת סף קבלה מונמך עבורם עבאמצ

  ).Affirmative Action -" פעולה חיובית מתקנת"הכולל 

קטע זה מעלה מספר שאלות. ראשית, שוב, אין להתעלם מההשפעות החברתיות של החזאי. נאמר שישנם שני חזאים, לשניהם מתאם 

כדוגמא מופרכת, ממוצע הבגרות עם קבוצה מסוימת באוכלוסיה ( באופן מפורש ד מהם מעדיףעם ציון שנה א'. אלא שאח 0.55של 

מן הסתם כן. ואם המתאם  ?נטרלי מבחינה חברתית. האם במקרה זה נעדיף אחד משני חזאים אלו . החזאי האחר)משקלו של המועמד

יפה הגבול? כלומר, טענתם של המחברים שיש לבחור ? עדין ניתן להניח שרב הנשאלים יעדיפו את השני. א0.52של השני הוא רק 

נניח באמת שמשום מה הפסיכומטרי נפסל, ומחפשים חזאי זול אלטרנטיבי.  אוקודם כל את החזאי הטוב ביותר איננה סבירה. כעת, בו

) 1( ה א': להלן מספר הצעות. בטוחני ששילוב של כל אחד מהם עם הבגרות יעלה באופן משמעותי את המתאם עם ההצלחה בשנ

מספר הנקודות בבגרות אליהם ניגש ) 3(-ו ,השתתפותו של המועמד בחוגים לנוער שוחר מדע )2, (איכות הפעוטון אליו הלך המועמד

להשכלתו של המועמד, אינם מפלים  ישירות . כל החזאים הנ"ל מתייחסים40המועמד במקצועות בהם קיבל המועמד ציון של לפחות 

אקונומי של הורי המועמד. האם כדאי להשתמש בחזאים אלו -שום מגזר, וכל כוחם שהם קורלטיביים עם המעמד הסוציו על פניהם

, לקבל והלחץ הפוליטי אפילו אם יוכח שהם מעולים, ורק אחרי המיון הראשוני לפי חזאים מופרכים אלו יש מקום, לפי מידת הרצון



  יעוט?בני קבוצות המ את תחת מטריית העדפה מתקנת

 האם אין בשימוש במבחן הפסיכומטרי משום "אפליה שלילית משמרת"?  :השאלה החשובה באמת

 Beller, Gafni, and Hananiשל  4ניקח לדוגמא את טבלה  מבחן אינו מפלה?ההאם באמת נכונה טענת המחברים שהוכח ש

בהתאם לשפת המבחן. ובכן, המתאם  בין  ני שנה א', המציגה את המתאם (בתיקון לקיצוץ התחום) של חזאים שונים עם ציו(1999)

בין דוברי הערבית). לעומת  0.31אצל דוברי העברית ו 0.36בין המגזרים השונים ( בהרבה הבגרות לציוני האוניברסיטה אינו שונה

זאת המתאם של הציון הפסיכומטרי לציוני שנה א' אצל הערבים הינו נמוך ביותר (המתאם בין החלקים של שפה ערבית ואנגלית 

בין החלקים המקבילים במבחן בשפה העברית).  בהתאמה 0.36-ו 0.25בהתאמה, לעומת  0.13 -ו 0.12לציוני האוניברסיטה הינו רק 

נתוני טבלה זו סותרים  בהערה צדדית אציין כי. (הגון שהמבחן הינו ,ככל שמדובר באוכלוסיה הערבית ,במלים אחרות, לא ניתן לאמור

, בר לכל החברהמע , ומציבים את המבחן הפסיכומטרי ככלי הרבה פחות יעילחוות הדעת הנידונההמתאמים המדווחים בלכאורה את 

סוד הידוע לכולם, כאת הטענה המקובלת  גם אבל אין ברצוני להתווכח עם מחברי נייר העמדה על "נתונים").  טבלה זו מפריכה כמובן

המבחן הבגרות לעומת ומעתיקים, שם אפקטיבית בגלל שהמורים עוזרים, ובכלל כולם  אינהמגזרים "מסויימים" הבגרות בש

אם זה היה כך, הרי הבגרות הייתה באותו מגזר חזאי הרבה יותר חלש מאשר  .פדה רבה המונעת כל רמאותהפסיכומטרי מועבר בהק

מה לעשות כשההפך הוא  בהשוואה לבחינה הפסיכומטרית. חזאי לא משמעותישהבגרות הייתה  היה הבגרות במגזר הרוב, וודאי

לטובת הקפדת יתר בבדיקת  מטרי(בהערה נוספת: אם טענה זו עדין מטרידה משהו, ניתן להפנות את תקציבי המבחן הפסיכו הנכון?

 הבגרות).

מאפיין את המחקרים המוצאים כי אין אפליה כנגד ערבים. בלוח זה משווה מחקר  Beller, Gafni and Hananiבעבודתם של  7לוח 

אה אפליה בהשוואת הישגי הסטודנטים לחזאי הקבלה. במיעוט זניח של החוגים נמצאה אפליה כנגד הבודק את אחוזי החוגים בהם נמצ

מהחוגים היו מפלים לטובת הערבים אם הקבלה ללימודים הייתה על סמך הבגרות, בעוד שאף אחד מהחוגים  60% -הערבים. נמצא ש

טרי בלבד. נבהיר, פירושו של דבר שבין המתקבלים על לא היה מפלה לטובת הערבים אם הקבלה הייתה על סמך המבחן הפסיכומ

סמך הבגרות, דוברי הערבית הינם בעלי הישגים פחותים. טענה זו לכאורה פירושה שהמבחן הפסיכומטרי הינו הוגן בעוד שהישגיי 

 נפרט: מסקנה כזאת מהלוח אין לה על מה להסתמך. אך לא היא.הערבים בבגרות מנופחים. 

טעויות בסיסיות ישנן בהסתמכות על תוצאות כאלו. הטעות הראשונה הינה פשוטה. המדגם עליו מתבסס הלוח הינו לכאורה  לשש

גדול. אבל המבחנים הסטטיסטים נעשו למעשה על מדגמים קטנים (חוגים ואולי גם מחזורים בחוגים). התוצאה הינה שהחוגים בהם לא 

בהם אפליה בקבלה. יכול להיות (ואולי גם סביר) שאלו החוגים שבהם המדגם היה קטן מדי נמצאה אפליה, אינם בהכרח חוגים שאין 

בכדי למצוא אפליה. אחת הטענות הראשונות אותן לומדים בקורסי מבוא לסטטיסטיקה הינה שאי דחיית השערת האפס, אין פירושה 

 שהשערת האפס נכונה.

שבה חלק  זו שנהב ת.הערבידוברי שנת הלימודים הראשונה מפלה כנגד  ,הכל הוכחשאין לה  ,הטעות השנייה נובעת מכך שלערכתי

 דוברת לחלקם זו השנה הראשונה בסביבה, לראשונה מחוץ לבית במסגרת חופשית: מסוים של הסטודנטים נמצאים בהלם תרבותי

והמבוססת , ממה שהיו רגילים אליו מהיר הקצבש, הרבה פחות מובנה(השנה בה הם אמורים להתרגל למסגרת לימודים חדשה , עברית

בשנה זו ישנו יתרון בולט לתלמידים שבאים מתוך רקע תואם את המתרחש באוניברסיטה, וקיימת אפליה מובנית  ).על לימוד עצמי

 פירושו מבחן הפסיכומטרי אינו מפלה לטובת דוברי הערבית,לכן אם ה אקונומיות נמוכות.-(אם כי לא מכוונת) נגד שכבות סוציו

  לכאורה שהוא מפלה כאותו רמה כמו שהשנה הראשונה מפלה.



 97%-הינה פרדוכסלית והיא הטעות החשובה באמת. נאמר שהעוצמה של הבדיקה בתאים הייתה מספיקה, ואכן ב לישיתהטעות הש

המבחן מהחוגים נמצא ש 97% -מהחוגים החיזוי על סמך הפסיכומטרי היה שקול לשתי הקבוצות. פירושו של דבר הוא שב

הינה שבגלל סיבות שונות, שלא כאן  מציאותהפסיכומטרי מפלה כנגד דוברי הערבית. זה נשמע מוזר, וההסבר הינו טכני במקצת. ה

המקום להתייחס אליהם, הסטודנטים דוברי הערבית, כקבוצה, הינם חלשים יותר מהסטודנטים דוברי העברית. לכן בגלל התופעה 

שאם ישנו חזאי לא מוטה, כלומר חזאי שבודק את היכולת הלימודים  ,יתוח בייסייני פשוט) נובעהנקראת רגרסיה לממוצע (או בנ

זה יהיה שההישג גרידא, והאפקטיביות שלו זהה בין אם הנבדק דובר עברית ובין אם הוא דובר ערבית, אזי הניבוי על סמך חזאי 

בממוצע מהישגו של דובר ערבית בעל אותו ציון בחזאי. הסיבה לכך, בלימודים של דובר עברית בעל ציון בחזאי נתון יהיה גבוה יותר 

 שהניבוי בכל מקרה יתייחס לחזאי, אבל יבצע רגרסיה לממוצע, והממוצע של דוברי העברית גבוה יותר.

פירושו של במלים אחרות, אם המבחן הפסיכומטרי מנבא את אותו הישג לדובר העברית ולדובר הערבית בעלי אותו ציון פסיכומטרי, 

שני מועמדים, בעלי אותה יכולת, הנבחנים כל אחד בין  בצורה ברורה יותר, דבר, שהוא קנס את הערבי על היותו דובר ערבית. או

הנ"ל הינה שהמבחן הפסיכומטרי הינו תלוי  7המסקנה לכאורה מלוח   בשפה אחרת, בממוצע הנבחן העברי יקבל ציון גבוה יותר!

 רי הערבית.תרבות, ומפלה כנגד דוב

שיהיה ברור, ההתייחסות הייתה להשוואה דוברי עברית כנגד דוברי ערבית, רק כי אלו הנתונים שבידי. כמעט ברור מאליו שכל 

 ."תושב עיירת פיתוח"ב "דובר ערבית", ו"אביב-תושב צפון תל"יוחלף ב "דובר עברית"הנאמר כאן תופש אם הביטוי 

? הנושא נבדק לדוגמא בעבודת המוסמך של בתוך מגזר דוברי העברית אקונומיות שונות-יוהאם המבחן אינו מפלה בין שכבות סוצ

בקובעו שהמבחן הפסיכומטרי  כת חוות הדעתמחקר זה מציין את השגיאות הטכניות של המאמר עליו מסתמ). 2001כהן (-תמר קנת

"מתוצאות המחקר,...  בתמצית שאין כמעט הפליה. בניסוחה של המחברת , לכאורה,מצאה זות מוסמך עבודאינו מפלה.  אולם גם 

מן החוגים מתקיים מיון הוגן. בחוגים בהם זוהתה חריגה ממיון הוגן...אופיינה חריגה זו בניבוי חסר של ציוני  90%-עולה שביותר מ

הינה שהיא מבוססת על ניתוח  ודה)(הנסתרת במהלך העב הקריטריון של קבוצת המיצב הנמוך." הבעיה העיקרית עם טענה זו

) מצב כלכלי  X חוג X הבעיה העיקרית הינה שהמחקר פורט את המדגם הגדול לתתי מדגם קטנים (מחזור סטטיסטי שגוי בעליל.

פליה. יכול בהחלט להיות אפליה אין פירושה שאין אוהניתוח נעשה ברמת החוגים. כעת כמו שכל סטודנט שנה א' יודע, אי מציאת 

אלגברה  לפרטים טכניים, , החוקרת הציבה תנאי קשה להגדרת אפליה. בלא להיכנסחשוב מזה .אך היא אינה מובהקת  ,פליהאנה שיש

 לערך יםיפי שנ (הציון המשולב) אקונומי לחזאי-כאשר תרומת הרקע הסוציו אפליה, מתקיימתש ,נגזר מהגדרתה פשוטה מראה כי

, אין הבדל 0.7קורלציה בין שנים הינה (. יותר במדויק, בהנחות המקובלות על מחברי חוות הדעת מתרומת הרקע ליכולת הלימודית

האוכלוסייה אם ניתן לחשב שעל פי הגדרת החוקרת,  )0.55שיטתי בין השנים והמתאם בין המבחן הפסיכומטרי להישגי שנה א' הוא 

, המבחן הפסיכומטרי יוכרז כמפלה רק אם הישגי האוכלוסייה ההחלשה נופלת בהישגיה הלימודים בסטיית תקן מהאוכלוסייה החזק

מהותיות נעיר, כי לא נראה כי ישנן סיבות סטטיסטיות ! מהישגי הקבוצה החזקה סטיות תקן  2.16 -יותר מב בו נופלים ההחלש

, מאחר להגדרת אפליה. ישנה אפשרות לאמוד את כל מרכיבי המודל הלטנטי בו משתמשת החוקרת המאלצות שימוש בחסם כה מקשה

 . שמהימנות הקריטריון ניתנת לאמידה ישירות מהנתונים, שהיו בידי החוקרת

ומת לעלפי נתוני החוקרת, משרטט תמונה עגומה.  6כאשר החוקרת משנה את שיטת הבדיקה, פתאום גם אצלה התמונה משתנה. לוח 

אקונומיות, ההפרש המתוקנן בין ציוני הפסיכומטרי הוא למעלה -בין ציוני שנה א' של שתי הקבוצות הסוציו 0.18הפרש מתוקנן של 

. במלים אחרות המבחן הפסיכומטרי 0.47), הבגרות אינה הרבה יותר טובה, והציון המשוקלל כבר נותן הפרש של 0.41מפי שניים (

  אקונומי נמוך.-ממוצא סוציו דוברי עברית שלה הקיימת של מערכת חינוך לקויה אליה נחשפו סטודנטיםמוסיף מכשלה נוספת על המכ



י הציון הפסיכומטרי של עמההפרש בין ממוצ 65% -כהן לטענה שלמעלה מ-בהנחות סבירות, ניתן לתרגם את תוצאותיה של קנת

כן, שמכפ"ל ובגרות דומים זה -הוא "התמונה הכללית היא, אםסיכומה של החוקרת השכבות השונות אינו קשור ליכולת האקדמית.  

של החוקרת משווה את תוצאותיה לתוצאות  8לוח   חסר של ציוני הקריטריון של קבוצת המיצב הנמוך."-לזה בנטייתם לספק ניבוי

הבדל בין המחקרים אינו המחקרים הקודמים בהם לא נמצאה לכאורה הטיה כנגד השכבות החלשות. הטענה הנגזרת מלוח זה הינה, שה

תמצית ואליו פונה תן ביאלו הוסתרו מהסיכום הנ טענותתמהני מדוע בנתונים, אלא בהתעלמות החוקרים הקודמים ממה שיש בנתונים. 

 .הקורא המזדמן

למרות שמשך הבחינה  הבחינה בודקת כושר אינטלקטואלי בזמן מסוים וביחידת זמן קצרה.

על ידיה יציבות. שכן ציוניה יציבים ותקפים. המתאם בין קצר יחסית, התכונות הנמדדות 

). מועמדים רשאים להיבחן יותר מפעם אחת 0.90- 0.88בחינות חוזרות גבוה מאד (

על הפרק הצעה לקצר את משך הזמן והאוניברסיטאות מתחשבות בציון הגבוה ביותר.

 המינימלי בין בחינות חוזרות.

ההבדל בין ציוני סטית התקן של ש בין בחינות חוזרות הוא 0.9מתאם של פירושו של אדם. -ישוב, יש לתרגם מספרים אלו ללשון בנ

לפי העמדה הרשמית של המרכז   . האם לזה ניתן להתייחס כאל ציונים יציבים? סטיות תקן) 0.45נקודות ( 45ו בחינות הינהשתי 

לבחינות (חוברת ההדרכה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות) השיפור בין המבחן הראשון והשני של מועמדים 

נקודות למתכוננים בעזרת קורסי הכנה). אני מניח שיש להוסיף את שיפור זה למספר  40נקודות ( 30המתכוננים בכוחות עצמם הינו 

מהמועמדים) למועמד שמחליט מראש להיבחן פעמיים גבוהה  50%פיכך, סיכויי הקבלה לחוג לא סלקטיבי במיוחד (מקבל ל למעלה. 

אם הוא מחליט להיבחן שלש פעמים. עם מדובר היה בחוג  40% -משל מועמד שנבחן פעם אחת. סיכויי קבלתו עולים בכ 30%-בכ

בהתאמה.  אם נסתכל על מספרים אלו בצורה  95%-ו 65%-היו עולים ל מהמועמדים, המספרים 15%סלקטיבי יחסית, המקבל רק 

משל  55%-רק פעם אחת להתקבל נמוכים בכ פעמים, סיכויים של מועמד הנבחן 3אחרת, נקבל שאם רב המועמדים ניגשים למבחן 

 .18%-פעמים, ושל מי שנבחן פעמיים בכ 3הנבחנים 

 חדשים 5רשאי להבחן בשני מועדים רצופים, ויכול לכן לחזור על הבחינה רק כל  לגבי אפשרות החזרה, נכון להיום, מועמד אינו 

 מגבלה זו. סיבת. לא ברורה לכותב זה לערך

הבחינה מודדת רק את הפן האינטלקטואלי שהכרחי להצלחה בלימודים אך לא תכונות 

בציה, הבחינה אכן איננה אומדת תכונות כמוטיאישיות כמו התמדה, מוטיבציה ויצירתיות. 

יצירתיות והתמדה. חלק מתכונות האישיות, כמו התמדה ומוטיבציה, נבדקות בעקיפין על 

ידי בחינות הבגרות שהצלחה בהן היא לא במעט פונקציה של תכונות אלו. הציון המסכם 

לוקח בחשבון, אם כך, גם תכונות אישיות, בניסיון לבדוק תכונות אישיות באופן ישיר יש 

ידה. מהימנות שאלוני אישיות נפגמת בשל ההקשר, קרי העברתם בעיה רצינית של מד

לצורך ברירה, הגורמת להטיות של העמדת פנים (יצירת הרושם המצופה) וכתוצאה מכך 

 הם מאבדים את יכולת החיזוי שלהם, דהיינו את תקפותם.



 המיון, וניתן רק לתמוה למה.הפעם אני דווקא מסכים עם הדו"ח, חבל רק שלאחרונה מבחני אישיות הוכנסו למערכת 

בחינה סגורה" ולכן לא מודדת יכולת חשיבה גבוהות.  –הבחינה היא רק "אמריקאית 

סגורה היא אובייקטיבית ומהימנה. הוא כוללת בתוכה שאלות רבות ומגוונות מתחומים 

רבים ואם היא בנויה היטב היא מודדת יכולות חשיבה גבוהות. בחינת ביצוע, שכוללת 

פתוחות, מחייבת זמן תגובה ממושך יותר ולכן, בהכרח קצרה יותר, פחות מקיפה שאלות 

ופחות מהימנה. במחקרים רבים נמצא שלבחינות סגורות הבנויות בהקפדה כושר ניבוי של 

 הצלחה בלימודים העולה על בחינות "ביצוע" (בחינות פתוחות).

תי הרחב). אם לא מתעלמים מהבחנה זו, קטונתי מלא לקבל את דברי שוב, יש להבחין בין מהימנות, תקפות והוגנות (במובן החבר

 .זו בחנהההכותבים. נידמה לי אבל, שהפסקה המצוטטת מנסה להסתיר את ה
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