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ל לפי שפת היבחנות ולפי מגדר"ממוצע הציון הכללי במכפ

עברית

ערבית

נשים

גברים
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ל לפי שפת היבחנות ומגדר"ממוצע הציון הכללי במכפ
עברית

ערבית

נשים

גברים

האפקט של שפת היבחנות בתוך מגדר האפקט של מגדר בתוך שפת היבחנות
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בדיקת ההוגנות של כלי מיון

יש לקשר את בדיקת ההוגנות של כלי מיון עם  
–הקריטריון שאותו הוא מיועד לנבא 

.הצלחה בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה

ברוח זו יוצגו שלושה מודלים להוגנות בבררה

שבודק ניבוי דיפרנציאלי) Cleary, 1968(המודל של קלירי √  

בבדיקת ניבוי דיפרנציאלי) Linn, 1984(תנאי גבול √  

)Thorndike, 1971(ים ברוח מודל היחס הקבוע -dהפרש בין √  

Our task is not  to judge for nonprofessionals but to clarify, so that in their 
judgments they can use their power perceptively" (Cronbach, 1980, p. 100)
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ציוני המבחן

יון
טר
רי
הק

ני 
ציו

המודל של קלירי  : גישה ראשונה להטיה בבררה
)ניבוי דיפרנציאלי(

שלמענו  , מבחן הוא מוטה עבור חברי קבוצה מסוימת אם בניבוי הקריטריון"
,  במילים אחרות. יש טעויות ניבוי עקביות עבור חברי אותה קבוצה, נוצר המבחן

מבחן הוא מוטה אם ציון הקריטריון המנובא מקו הרגרסיה המשותף הוא באופן  
".עקבי גבוה מדי או נמוך מדי עבור קבוצה מסוימת

ניבוי על פי  
הקו המשותף

קו רגרסיה
משותף

לקבוצת הכחולים

לקבוצת האדומים
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ציוני המבחן

יון
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ציו

)המשך(המודל של קלירי : גישה ראשונה להטיה בבררה

אדומים 2

כחולים 2

כחול1אדום  1

בררה היא הוגנת כאשר המתקבלים הם אלה שציון הקריטריון המנובא שלהם  
.  הוא הגבוה ביותר) על סמך מערכת המיון התקפה ביותר(
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)המשך(המודל של קלירי : גישה ראשונה להטיה בבררה

כחולים 2

בררה היא הוגנת כאשר המתקבלים הם אלה שציון הקריטריון המנובא שלהם  
.  הוא הגבוה ביותר) על סמך מערכת המיון התקפה ביותר(
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הטיה לטובת האדומים

ציוני המבחן

יון
טר
רי
הק

ני 
ציו

)המשך(המודל של קלירי : גישה ראשונה להטיה בבררה

ציון מנובא על פי  
הקו הקבוצתי  של  

שני האדומים  
21.7: שהתקבלו

ציון מנובא על פי  
הקו הקבוצתי של 
שני הכחולים שלא  

23.0: התקבלו

23.2 X

X

בררה היא הוגנת כאשר המתקבלים הם אלה שציון הקריטריון המנובא שלהם  
.  הוא הגבוה ביותר) על סמך מערכת המיון התקפה ביותר(
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חסרונות -המודל של קלירי 

נותן תוצאה לא אינטואיטיבית -

ל"מושפע מארטיפקטים סטטיסטיים בכיוון התוצאה הנ -
:דוגמאות לארטיפקטים סטטיסטיים

השמטת חזאי ממשוואות הרגרסיה  ·  
השוואת קווי רגרסיה במדגמים שעברו בררה·  
מהימנות נמוכה של החזאים·  



10 ציוני המבחן

יון
טר
רי
הק

ני 
ציו

חסרונות -המודל של קלירי 

נותן תוצאה לא אינטואיטיבית -

ל"מושפע מארטיפקטים סטטיסטיים בכיוון התוצאה הנ -
:דוגמאות לארטיפקטים סטטיסטיים

השמטת חזאי ממשוואות הרגרסיה  ·  
השוואת קווי רגרסיה במדגמים שעברו בררה·  
מהימנות נמוכה של החזאים·  
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)ניבוי דיפרנציאלי(מהמודל של קלירי 
לתנאי גבול בניבוי דיפרנציאלי  

  לרעתנסיק רק על הטיה ) קריטריון על חזאי"=רגילה"הרגרסיה ה(מהמודל של קלירי -
.מידע על הטיה לטובת הקבוצה החלשה אינו אמין. הקבוצה החלשה

).חזאי על הקריטריון" (הפוכה"הקבוצה החלשה נסיק מהרגרסיה ה לטובתעל הטיה -

תנאי גבול  : גישה שנייה להטיה בבררה
בבדיקת ניבוי דיפרנציאלי

  -חשוב לשים לב ש 
לממסד " נוח"רק את הממצא ה" מצנזרים"תנאי הגבול , יחסית למודל של קלירי

.הבוחן והממיין

מודל ההסתברות  
)Cole, 1973(המותנית 
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ים  -dהפרש בין : גישה שלישית להטיה בבררה

):Thorndike, 1971(מודל היחס הקבוע 
בין השיעור שמתקבל על סמך החזאי לבין השיעור   יחסבררה היא הוגנת אם ה

.בין קבוצות קבועשהיה מתקבל על סמך קריטריון הוא 

שמתקבל על סמך החזאי ) מעבר לקבוצות(וכאשר שיעור המועמדים הכללי 
  -בררה היא הוגנת אם , זהה לשיעור שהיה מתקבל על סמך הקריטריון

המתאם בין שייכות קבוצתית לבין החזאי זהה למתאם בין שייכות  
)Darlington, 1971(קבוצתית לבין הקריטריון 

בין ממוצעי שתי הקבוצות בחזאי זהה  ) Cohen’s d(הפער המתוקנן 
לפער המתוקנן ביניהן בקריטריון

.  ים- d-והמדד להטיה בבררה הוא ההפרש בין ה

לשיעור שהיה מתקבל על  זהההשיעור שמתקבל על סמך החזאי 
סמך הקריטריון בכל הקבוצות
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מדגם

מכל האוניברסיטאות' רשומות של תלמידי שנה א 75,064התחלנו עם 
אשר, )2007/8עד  2004/5(מארבעה מחזורים 

בעברית או בערבית ל"במכפנבחנו -
דיווחו על המגדר-
בעלי נתונים מלאים בחזאים ובקריטריון-

:הוספנו תנאי להיכללות חוג
בכל מחקר לפחות חמישה סטודנטים מקבוצת המוקד ומקבוצת ההתייחסות

מחקר
מגדרשפת היבחנות

מספר  
סטודנטים

 נבחני ערביתקבוצת מוקד
8009=N

נשים  
38853=N

 נבחני עבריתקבוצת התייחסות
30561=N

גברים  
31428=N

376833מספר חוגים
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משתנים

:  חזאים
ל ובגרות"חושב כצירוף במשקלות שווים של מכפ–ציון סכם 

ממוצע ציוני תעודת הבגרות  –בגרות 

הציון הכללי במבחן הכניסה הפסיכומטרי לאוניברסיטאות–ל "מכפ

ל"הציון בתחום חשיבה מילולית במכפ–מילולי 

ל"הציון בתחום חשיבה כמותית במכפ–כמותי 

ל"הציון בתחום אנגלית במכפ–אנגלית 

:קריטריון
בלימודי הבוגר' ציון שנה א
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:עיבוד הנתונים
חישוב מדדי הטיה בבררה על פי שלוש הגישות

המודל של קלירי
לחברי קבוצת  . חושבה משוואת רגרסיה לניבוי הקריטריון מעבר לכל הלומדים בחוג

המוקד חושבה הסטייה הממוצעת בין ציון הקריטריון המנובא על פי משוואת הרגרסיה  
).ציון מנובא פחות ציון בפועל(המשותפת לבין הציון בפועל 

תנאי הגבול
".הפוכה"וה" רגילה"ה–חושבו שתי משוואות רגרסיה מרובה 

.כי משתנה של שייכות קבוצתית נכלל גם הוא במשוואה כמשתנה בלתי תלוי" מרובה"
.  המקדם של משתנה השייכות הקבוצתית הוא מקור המסקנה על הטיה, בעיקרון

ים-dהפרש בין 
כפונקציה של מקדם המתאם של פירסון בין המשתנה   בקריטריוןd-בחזאי ו d חושבו

 ,Cohen(של שייכות קבוצתית לבין המשתנה הנדון ושל הפרופורציות של הקבוצות 
. בחזאי d-ה בקריטריון פחות d-המדד להטיה בבררה הוא ה). 1988



קבוצת  
המוקד

חזאי
המודל  

של  
*קלירי

ים  -dהפרש בין )חוגים עם(% תנאי גבול 
הטיה  
לטובה

לא  
נמצאה  
הטיה

הטיה  
לרעה

d קריט'd חזאיd קריט'
 dפחות 
*חזאי

נבחני  
ערבית

0.8834660סכם

1.15

-0.221.37
0.9859410-1.092.24בגרות
0.6129800.900.25ל"מכפ

0.7549600.670.48מילולי
0.80138700.340.81כמותי
0.6009821.56-0.41אנגלית

נשים

0.0415778סכם

-0.07

-0.190.12
0.0728702-0.480.41בגרות
0.02375220.20-0.27-ל"מכפ

0.01681130.02-0.09מילולי
0.02273250.29-0.36-כמותי
0.01377200.25-0.32-אנגלית

על פי שלוש הגישות) בהתייחס לקבוצת המוקד(הטיה בבררה 

.ערך חיובי מבטא הטיה לטובת קבוצת המוקד*

התייחסות פחות  (
)מוקד

16
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סיכום

.  ו וכן למדווח בספרות העולמית"הממצאים דומים לממצאי מחקרים קודמים במאל

–הרחבות שנעשו 

אינטראקציה בין שפת היבחנות לבין מגדר        

הטיה בבררה לפי תחומי לימוד        

הודגמה עקביות בין שלוש גישות להטיה בבררה ודפוסים צפויים של היחסים בין  
.מסקנותיהן

נשיםנבחני ערבית

++++ציון סכם
+++++בגרות
--+ל"מכפ

-+מילולי
--++כמותי  
---אנגלית

√

√

√

√

√


