
:מרכזי הערכה לניהול זוטר וניהול בכיר
?"טובים השניים מן האחד"האם 

רונן קסטן        קובי דיין

מחלקת מדעי ההתנהגות , מדור מחקר והערכה
משטרת ישראל, אגף משאבי אנוש



רציונל המחקר

שיטת מרכז הערכה היא אחת הפרוצדורות המיוניות היקרות ביותר   •
. לארגונים בכלל ולמשטרת ישראל בפרט    

במשטרת ישראל מופעלים שני מרכזי הערכה לאיתור פוטנציאל ניהולי   •
: במגזר הייעודי    
. מרכז לאיתור פוטנציאל ניהולי לקצונה זוטרה. א  
.  מרכז לאיתור פוטנציאל ניהולי לקצונה בכירה. ב  

חשוב לבחון האם יש תוקף מוסף, בכל שימוש במרכז הערכה  •
    (incremental validity)  מעבר לכלים קודמים וכתוצאה מכך להעריך
.את כדאיות השימוש בכלי מיוני זה    

בספרות המחקרית מתוארים מחקרים הבודקים את התוקף המוסף  •
). מבחני כשרים ואישיות: כגון(של מרכזי  הערכה מעבר לכלים בסיסיים     
.אין בספרות מידע לגבי תוקף מוסף של מרכז הערכה מעבר לניבוי של מרכז קודם    



שאלות המחקר

?מהי מידת החפיפה בין שני המרכזים1.

?כקצין בכירהאם למרכז הראשון והשני יש תוקף מובהק אל מול ביצוע עתידי 2.

אל מול ביצוע עתידי  ) מעבר למרכז הראשון( תוקף מוסףהאם למרכז השני יש 3.
?  כקצין בכיר

האם ניתן לשפר את תוקף הניבוי של המיון לקצונה בכירה באמצעות שילוב  4.
?מידע משני המרכזים



מרכז הערכה 
לקצונה

מרכז הערכה 
לקצונה בכירה

שנים בממוצע 11

)לאחר כשנתיים וחצי(קידום לדרגת סגן ניצב 

תיאור תהליך הקידום מניהול זוטר לניהול בכיר

ביצוע כסגן ניצב
  קריטריון

, הערכות מפקד(
)כפיפים, עמיתים

שנים בממוצע 3

ביצוע כקצין זוטר
  קריטריון

, הערכות מפקד(
)כפיפים, עמיתים

שנים בממוצע 5

)לאחר כשנה(קידום לדרגת קצונה 



מרכז הערכה 
לקצונה זוטרה

מרכז הערכה 
לקצונה בכירה

תיאור כללי של המחקר

קריטריון ביצוע  
  כסגן ניצב

, הערכות מפקד(
)כפיפים, עמיתים



קצינים בכירים בדרגת סגן ניצב שעברו את שני מרכזי   117
ההערכה ושנמדדו עבורם נתוני ביצוע בתפקיד בכיר משלושה  

הערכת  , הערכת עמיתים, הערכת מנהל(מקורות הערכה 
).  כפיפים

מדגם



מהי מידת החפיפה  
?בין שני המרכזים



תיאור מרכזי הערכה לאיתור פוטנציאל ניהולי במשטרת ישראל

פוטנציאל ניהולי זוטר  
)קידום לקצונה(

פוטנציאל ניהולי בכיר  
)קידום לדרגת סגן ניצב(

בכיראיתור פוטנציאל לניהול ראשוניאיתור פוטנציאל ניהולי מטרת המרכז

סגן ניצבמועמדים לתפקיד קצונהמועמדים לתפקידי אוכלוסיית היעד

שלשה ימיםחמישה ימיםמשך המרכז

  כשרים קוגניטיביים  מרכיבי המרכז
  מבחני אישיות
  תעסוקתי-ראיון פסיכולוגי
   תרגילים   , דואר נכנס(הדמיות

)קבוצתיים ופיקודיים    
  הערכת עמיתים

  מבחני אישיות
  תעסוקתי-ראיון פסיכולוגי
   תרגילים   , דואר נכנס(הדמיות

)קבוצתיים ופיקודיים    
  הערכת עמיתים

12 - 1כולל ציוני אמצע 7 -1סולם ההערכה

תוקף הניבוי  
)על פי מחקרים קודמים(

0.340.39
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0.42= מתאם גולמי  
)עבור קיצוץ תחום בנתוני המרכז הראשון( 0.50= מתאם מתוקן 

הקשר בין הציונים הסופיים של מרכזי ההערכה

   78.2%: סיכויי הצלחה   30.5%: סיכויי הצלחה



האם למרכז הראשון והשני  
?יש תוקף מובהק אל מול ביצוע כקצין בכיר



תוקף הניבוי של שני מרכזי ההערכה 
=n)117(אל מול ביצוע כקצין משטרה בכיר 

נבאים

קריטריונים
הערכת 
כפיפים

הערכת 
עמיתים

הערכת 
מפקד

קריטריון  
ביצוע  
משולב

מרכז הערכה  
לאיתור פוטנציאל  

ראשוניניהולי 

מתאם  
גולמי

0.17†0.20*0.140.22*

מתאם  
מתוקן

0.190.220.180.26

מרכז הערכה  
לאיתור פוטנציאל  

בכירניהולי 

מתאם  
גולמי

0.22**0.24**0.34**0.37**

מתאם  
מתוקן

0.250.270.370.40

*p<.05      **p<.01 † p<.10



האם למרכז השני יש תוקף מוסף  
אל מול ביצוע עתידי  ) מעבר למרכז הראשון(

?כקצין בכיר



תוקף מוסף של מרכז ההערכה לקצונה בכירה 
מעבר לתוקף המרכז לקצונה זוטרה

רגרסיות היררכיות לניבוי קריטריון הביצוע כקצין בכיר

:רגרסיה
מתאמים גולמיים

:רגרסיה
מתאמים מתוקנים

נבאיצעד
ΔR2R2RΔR2R2R

מרכז הערכה לאיתור  1
ראשוניפוטנציאל ניהולי 

.050**.065

מרכז הערכה לאיתור  2
בכירפוטנציאל ניהולי 

.091**.141**.375**.101.166.407

*p<.05      **p<.01 † p<.10



מרכז הערכה 
לקצונה זוטרה

מרכז הערכה 
לקצונה בכירה

סיכום ממצאי המחקר

קריטריון ביצוע כקצין בכיר  
)סגן ניצב(

)כפיפים, עמיתים, הערכות מפקד(

r=0.50

R2=.25

r=0.40

R2=.16

ΔR2=.10**

r=0.26

R2=.07



האם ניתן לשפר את תוקף הניבוי  
של המיון לקצונה בכירה 

?המרכזים משניבאמצעות שילוב מידע 



ניבוי ביצוע כקצין בכיר 
באמצעות מרכזי הערכה לניהול זוטר וניהול בכיר

רגרסיה סימולטנית לניבוי קריטריון הביצוע כקצין בכיר

נבאי
βR2R

מרכז הערכה לאיתור  
    097.ראשוניפוטנציאל ניהולי 

מרכז הערכה לאיתור  
**327.בכירפוטנציאל ניהולי 

.141**.375**

:  לשם השוואה
ה לאיתור פוטנציאל  "המתאם בין מ

0.37: ניהולי בכיר לקריטריון הוא



?מהו ההסבר לתוקף המוסף



 :קיימים שני הסברים אפשריים

מדידה עדכנית. א
נבחנים עברו שינוי אמיתי ביכולת , מאחר שחלף זמן רב בין המרכזים

המרכז השני מודד את כישוריהם הניהוליים באופן . הניהולית שלהם
. עדכני יותר

מדידה ייחודית. ב
.לניהול בכיר המיוחדיםיכולות וכישורים רלוונטיים  גםהמרכז השני בוחן 

. יכולות ניהול בסיסיותרק המרכז הראשון בוחן 

?מה הסיבה לתוקף המוסף של המרכז לקצונה בכירה 



בדיקת עדכניות המדידה

שהמרכז השני מודד את אותן תכונות  , כלומר(אם ההסבר הראשון נכון 
בין המרכזים  הזמן שחלףצריך להימצא קשר בין , )אך באופן עדכני יותר

:לשינוי בציונים

:השערה
כך הפער בין ציוני  , ככל שפער הזמן בין שני מרכזי ההערכה גדול יותר

   .יהיה גדול יותר) לשני הכיוונים(מרכזי ההערכה 



בדיקת עדכניות המדידה במרכז השני

:אופן הבדיקה
: לצורך הבדיקה נבנו שני משתנים חדשים

).בחודשים(בין שני המרכזים  הפרש הזמן. א
.של ההפרש בין ציוני התקן של הביצוע בשני המרכזים הערך המוחלט. ב

:ממצא
r = .00: לא נמצא כל קשר בין הערך המוחלט של הפרש ציוני התקן להפרש הזמנים

 
:משמעות הממצא

לא נמצאה תמיכה להסבר הראשון שהמרכז השני מודד את אותו פוטנציאל ניהולי 
.באופן עדכני יותר

.שנים 7הניתוח מוגבל משום שמינימום הזמן שחלף בין שני המרכזים הוא , עם זאת



סיכום הממצאים

  נמצא קשר משמעותי בין מרכז הערכה לניהול זוטר למרכז הערכה לניהול
.בכיר

התוקף המוסף של מרכז ההערכה לניהול בכיר הנו גבוה ומשמעותי  .
ממצא זה  . לא נמצא קשר בין פער הציונים בין המרכזים לפער הזמן ביניהם

.  אינו תומך בהסבר הנוגע לעדכניות המדידה של המרכז השני



משמעויות פרקטיות

ממצאי המחקר מצדיקים את הפעלת המרכז לאיתור פוטנציאל לניהול בכיר  ,
.בנוסף למרכז ההערכה לניהול זוטר למרות היותו כלי מיון יקר

  ניתן להשתמש בנתוני המרכז לניהול זוטר לצורך סינון ראשוני של מועמדים
.  האמורים להשתתף במרכז הערכה לניהול בכיר

    ציון משולב של שני המרכזים לא גורם לעליה משמעותית ביכולת הניבוי של
ה לניהול "הצלחה עתידית כמנהל בכיר בהשוואה לשימוש בלעדי בנתוני מ

.  בכיר
  ניתן להשתמש בנתוני המרכז הראשון כמנבא הצלחה עתידית בניהול בכיר

.  במצבים בהם נתוני המרכז השני חסרים


