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סימפוזיון

הערכת הבעה בכתב במבחנים רחבי היקף בישראל
יואל רפ ,ספי פומפיאן

הערכת הבעה בכתב במבחנים רחבי היקף בישראל
• הרעיון למקד את תשומת הלב במבחנים (או חלקי מבחנים) הבודקים כתיבה ויכולת הבעה עלה
כאשר השתתפנו בכנס  NCMEהאחרון בארצות הברית.

• בארצות הברית לא היה מקובל לערוך מבחנים רחבי היקף פתוחים ,וודאי שלא מבחנים הכוללים
דרישה לכתיבת חיבורים להערכת כתיבה ,אך בשנים האחרונות נראה כי גישה זו משתנה.
• גם במחקרים בינלאומיים אין התייחסות ליכולת הכתיבה ,אולי בשל הניואנסים הייחודיים לכל
שפה.

• בארץ ישנה עשייה לא מעטה בתחום זה .חשבנו כי כדאי לנסות ולכנס על במה אחת רבים
מהעוסקים במלאכה חשובה זו ולהעלות סוגיות שילמדו אותנו על מצב התחום בארץ ,לשם סיכום
הידע המצטבר והחלפת דעות בין העוסקים בתחום.

יכולת הכתיבה (הבעה בכתב)
• כתיבה היא אחת מארבע מיומנויות השפה העיקריות ,והיא משמשת את הכותב במגוון משימות:
תקשורת ,ביטוי עצמי ,למידה ,ועוד.

• היא מסייעת בהקשרים יומיומיים ,אקדמיים ואומנותיים.
• יכולת הכתיבה נחשבת ליכולת מורכבת ,ולמידת הכתיבה היא אחד ההיבטים הקשים והמורכבים
ביותר בהוראת שפות ובלמידתן.
• הערכה של יכולת התלמידים בכתיבה היא חלק חיוני ואינטגרלי מתהליך הלמידה ורכישת מיומנות
הכתיבה (הערכה מעצבת).
• הערכת הכתיבה משמשת גם לצורכי הערכה מסכמת ,וכן לצורכי קבלה ,מיון והשמה למוסדות
אקדמיים ותעסוקתיים .במקרים אחדים גם לצרכי מחקר.

הערכה רחבת היקף של כתיבה
• הסימפוזיון הנוכחי עוסק בהערכה רחבת ההיקף של כתיבה בישראל.
• בישראל ,הערכה כזו מתקיימת במבחנים רחבי היקף במערכת החינוך ובמבחני קבלה (והשמה)
לאוניברסיטאות ולמוסדות השכלה גבוהה.
• בכל המבחנים הבעה בכתב נבדקת באמצעות מטלת כתיבה פתוחה עם מסגרת מובנית:
• כתיבת קטע טקסטואלי בזמן המבחן בנושא מסוים (עם גריין או בלעדיו)
• סוגת כתיבה טיעונית ,תיאורית או סיפורית

• המעריכים הם בני אנוש :מורים מנוסים ,מומחים לכתיבה ולהוראתה ו/או סטונדטים או בוגרים מוכשרים.
כולם מקבלים הכשרה ייעודית לבדיקת מטלת הכתיבה הספציפית באמצעות המתאים לבדיקתה.
• בחלק מהמקרים ההערכה נעשית בלווי מעריך בכיר.

מהימנות ההערכה של מבחנים וכלי מדידה לכתיבה
דרגת הכיתה

שם המבחן/מבדק

שפות

מטרת המבחן

אורך הטקסט הנדרש

להעריך את יכולת הכתיבה של תלמידי

בעברית

ישראל וכדי לברר אם הגיעו לרמת

בערבית :כתיבת סיפור עפ

הכתיבה המצופה מהם

תמונות ,כ 5-שורות

התבחינים הנבדקים

אומדן מהימנות (על פי המתאם בין
בדיקת שני מעריכים)

כיתה ב'

מבדק לרכישת הקריאה
והכתיבה בשפת האם

עברית  /ערבית

תוכן ,מבנה לשון

-

בסביבות  0.55ל 0.75 -בעברית.

כיתה ה 7-10 :שורות.

תוכן ,מבנה ולשון (לשון

עברית/ערבית

להעריך הישגים לימודיים בכתיבה.

כיתה ח' 15 :שורות (כ150-

מתחלק לארבעה תבחינים)

בסביבות  0.565ל 0.937 -בערבית.

אנגלית כשפה זרה

המטלה :כתיבת סיכום/תיאור/טיעון

מילים)

COMMUNICATIVE ABILITY,

אנגלית כ0.8-

הישגים לימודיים

כיתה ה'/ח'

מיצ"ב

כיתה ו'

עלד"ע

עברית כשפה שניה

כיתה ז'

מבדק עמית

עברית/ערבית

יא'-יב'

בגרות

אנגלית ח' :כ 70-80-מילים.

מוכנות לחט"ב מבחינת הקריאה
והכתיבה

עברית/ערבית ,עברית

כ 50-מילים (חמש שורות)

 6-8שורות

ACCURACY LENGTH

תוכן ומבנה ,לשון (הוליסטי
עד כה)
תוכן ומבנה ,ולשון (בעברית -
מחוון הוליסטי)

0.64-0.75
עברית 0.67-0.84
ערבית0.57-0.9 :

כתיבה ממזגת (כ300-

אנליטי :

מילים)

 13תבחינים

פסיכומטרי

עברית/ערבית

מיון והשמה ללמודים גבוהים

 25-50שורות

תוכן ולשון

לפחות 0.5

יעל

עברית כשפה שניה/זרה

קבלה והשמה לקבוצות לימוד

 12-15שורות

תוכן מבנה ולשון

כ0.77 -

מתוקשבת עלד"ע ,אנגלית,

הערכה מסכמת בתחום הלשון

שפות זרות

כ 0.62-או 0.66

הערכה רחבת היקף של כתיבה

• מתקיימת בשפות האם (עברית או ערבית) ובשפות שניות וזרות (בעיקר עברית ואנגלית)
• במרבית המקרים ,הערכת מיומנות הכתיבה משולבת בכלי המדידה ובמבחנים המשמשים
להערכת מיומנויות שפתיות מרכזיות נוספות ,כגון הבנת הנקרא ,הבנת הנשמע ,ידע לשוני או
חשיבה מילולית.

הערכת הבעה בכתב במבחנים רחבי היקף בישראל

העבודות שיוצגו בסימפוזיון שלנו בוחנות היבטים חשובים ומגוונים של הערכת הכתיבה.
הן בודקות האם מחוון אנליטי עדיף על פני מחוון הוליסטי ,מהי ההשפעה של מגוון גורמים על איכות
ההערכה של מטלות הכתיבה בידי מעריכים אנושיים ואיזו הכשרה אפשר להעניק להם כדי לשפרה.
יועלו גם שאלות פסיכומטריות גרידא ,ובפרט כיצד נכון לאמוד ולחשב את מהימנות ההערכה
האנושית של מטלות כתיבה במבחנים רחבי היקף.

מחוון
הוליסטי או אנליטי?
מהימנות הבדיקה בהערכת מטלת כתיבה

מבחן עברית לדוברי ערבית בכיתה ו'

ליאת אריאלי מאור ,אלה שפירא ,ענבל רון-קפלן
כנס אפ"י  -ינואר 2019
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על מה
נדבר?

מחקר עלד"ע ו'

מטלת הכתיבה במחקר עלד"ע ו'
הערכת המטלה והרציונל לשינוי

תיאור המחקר
ממצאים
תובנות
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מחקר עברית לדוברי ערבית בכיתה ו'
• בשנת הלימודים תשע"ד החלה ראמ"ה בהערכת השליטה בשפה העברית כשפה שנייה
בקרב תלמידים דוברי ערבית בשלב סיום בית הספר היסודי (כיתה ו') ומאז המחקר
מתקיים מדי שנה.
• הערכת העברית כשפה שנייה מתמקדת בשני היבטים עיקריים:
הישגים לימודיים -הנבדקים באמצעות מבחן
וההקשר שבו מתקיימת הלמידה -הנבדק באמצעות שאלונים לתלמידים ולמורים
• מבחן ההישגים נועד לבדוק באיזו מידה התלמידים עומדים בדרישות תכנית הלימודים
להוראת העברית כשפה שנייה בסיום בית הספר היסודי .מטלות המבחן מתמקדות
בשלוש אופנויות השפה – הבנת הנשמע ,הבנת הנקרא והבעה בכתב
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מחקר עברית לדוברי ערבית בכיתה ו'
• המבחן מפותח על-ידי ראמ"ה באמצעות צוות מקצועי מהמרכז לטכנולוגיה חינוכית
(מטח)
• פיתוח המבחן מלווה בוועדת היגוי ,שחברים בה נציגי ראמ"ה ,מומחים להוראת העברית
כשפה שנייה ,המפמ"רים ומורים להוראת המקצוע .הוועדה אחראית על הגדרת
המסגרת התיאורטית של המבחן ,גיבוש מפרט המבחן וליווי הליך הפיתוח ,תוך שהיא
מוודאת כי למבחן יש תוקף תוכן
• המחקר מועבר בכל שנה בקרב מדגם ארצי מייצג של תלמידי כיתות ו' ,באופן
שמאפשר להעריך את ידיעות התלמידים ברמה הארצית והמגזרית
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מחקר עברית לדוברי ערבית בכיתה ו'
מטלות ההבעה בכתב
• הבעה בכתב נבדקת במחקר עלד"ע ו' באמצעות מטלת כתיבה ,שבה התלמידים
נדרשים לכתוב טקסט באורך של פסקה בת חמישה משפטים (כ 50-מילים)
• סוגת הכתיבה הנדרשת במטלה היא תיאורית או טיעונית וההוראות ניתנות לתלמידים
הן בעברית והן בערבית

12

דוגמא למטלת כתיבה תיאורית
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דוגמא למטלת כתיבה טיעונית
תלמידים שוחחו בכיתה על ההפסקות בבית הספר.
דינה אמרה :לדעתי צריכה להיות הפסקה אחת ארוכה

במהלך יום הלימודים.
סמי אמר :לדעתי צריכות להיות כמה הפסקות קצרות
במהלך יום הלימודים.
עם מי אתם מסכימים? נמקו את דעתכם.
כתבו לפחות חמש שורות

14

בעברית.

הערכת מטלת הכתיבה
• מטלת הכתיבה דורשת אינטגרציה של מיומנויות שפתיות שונות ,כגון תוכן ,לשון ,אוצר מילים
ותקשורתיות
• היותה של המטלה אינטגרטיבית ,יחד עם הקושי לבודד את הרכיבים השונים שבה ,מובילים
הרבה פעמים לבחור במחוון הוליסטי ,הן את מי שמצדד בכך תיאורטית (לא נכון לפרק לרכיבים
דבר אינטגרטיבי) והן את מי שחושב שמלאכת הפירוק בלתי אפשרית (שכן הרכיבים תלויים אלו
באלו)
• במחקר עלד"ע ו' צוות הפיתוח של המבחן וועדת ההיגוי בחרו במחוון הוליסטי ,שיש בו חלוקה
לשני ממדים שמוערכים באופן הוליסטי -תוכן ומבנה ולשון ,ובאופן זה הוערכה מטלת הכתיבה
לאורך חמש שנות קיומו של המבחן
• בדיקת החיבורים מבוצעת על-ידי סטודנטים ,או בוגרי תואר ראשון ,או שני במדעי החברה,
שהתאמתם לתפקיד נבדקת על-ידי מבחן מיון .הבדיקה מבוצעת במרכז בדיקה ומלווה על-ידי מעריך

בכיר ,מנוסה בהערכת מבחנים בשפה ,עימו הסטודנטים מתייעצים .וכן המעריך הבכיר בודק את איכות
הבדיקה שלהם ,על-ידי בקרות יזומות
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מחוון הוליסטי -הערכת תוכן ומבנה
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מחוון הוליסטי -הערכת תוכן ומבנה
• המעריכים נדרשים לתת ציון בין  1ל ,4-המשקף באיזו מידה הכתיבה של התלמיד
מתאימה למצופה מתלמיד הלומד עברית כשפה שנייה בכיתה ו'
• הציון ההוליסטי במקרה זה הוא שילוב של איכות התוכן ,לכידות וקישוריות
• המעריך נדרש להתייחס לשני תתי הממדים ולשקלל אותם ,תוך מתן משקל גדול יותר
לאיכות התוכן

17

מחוון הוליסטי -הערכת לשון
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מחוון הוליסטי -הערכת לשון
• המעריכים נדרשים לתת ציון בין  1ל ,5-המשקף באיזו מידה רמת הלשון בטקסט הכתוב
תקינה
• הציון ההוליסטי במקרה זה הוא שילוב של ארבעה תתי ממדים :מורפולוגיה ותחביר ,אוצר
מילים ,פיסוק ושגיאות כתיב

• המעריך נדרש להתייחס לארבעת תתי הממדים ולשקלל אותם ,תוך מתן משקל גדול
יותר למורפולוגיה ותחביר
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הרציונל לשינוי
לאורך השנים ,חשנו אי נוחות מסוימת מהשימוש במחוון ההוליסטי ,מסיבות שונות:
• מאפייני המעריכים -הסטודנטים הבודקים את מטלות הכתיבה אינם מכירים תלמידים,
לא כל שכן תלמידים בכיתה ו' הלומדים עברית כשפה שנייה
• חווית חוסר ביטחון של המעריכים -במהלך הבדיקה המעריכים הרבו להתייעץ עם
מעריך בכיר בכדי שיסייע להם לקבל החלטה באשר לציונים שיש לתת
• אפשרות לפגיעה במהימנות המעריכים מתבקשים לשקלל את הציונים תוך מתן
משקולות שונות לתתי הממדים השונים שבתוך כל ציון הוליסטי .דבר שהופך את
הבדיקה לעוד יותר סובייקטיבית
• המהימנות בין המעריכים עמדה לאורך השנים על סביב ( 0.6אך ייתכן שהיא גם מהווה
מדד להסכמה של המעריך הבכיר עם עצמו ,בשל ריבוי ההתייעצויות).
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מחוון אנליטי -הערכת תוכן ומבנה
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מחוון אנליטי -הערכת תוכן ומבנה
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מחוון אנליטי -הערכת תוכן ומבנה
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מחוון אנליטי -הערכת תוכן ומבנה ולשון
• המעריכים נדרשים לתת ציון לכל אחד מתתי הממדים -איכות התוכן ,לכידות ,קישוריות

• סקאלת הציונים בכל אחד מתתי הממדים זהה1-5 ,
• וכנ"ל בחלק הלשון -כאשר המעריכים נדרשים לתת ציון נפרד לכל אחד מתתי הממדים-
תחביר ומורפולוגיה ,אוצר מילים ,פיסוק ,כתיב
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תיאור המחקר
• הוערכו כ 200-חיבורים ,שנדגמו באופן מקרי מבין החיבורים שכתבו תלמידים במסגרת מבחן
עלד"ע ו' שהועבר בשנת תשע"ח
• מחצית החיבורים היו עבור מטלת כתיבה טיעונית ומחציתם עבור מטלת כתיבה תיאורית
• לצורך הערכת החיבורים פותח מחוון חדש -אנליטי עבור כל אחת מהמטלות
• הערכת החיבורים בוצעה על-ידי  14סטודנטים שהועסקו בפרויקט אחר והיו בעלי מאפיינים
דומים לאלו שבודקים את מחקר עלד"ע בדרך כלל ,חלקם היו דוברי עברית שפת אם וחלקם
דוברי ערבית
• כל חיבור הוערך  4פעמים ,על ידי  4מעריכים שונים ,פעמיים באמצעות מחוון הוליסטי ופעמיים
באמצעות מחוון אנליטי ,סה"כ בוצעו כ 800-הערכות
• לאחר ההדרכה והסדנה המעריכים הונחו שלא להתייעץ בינם לבין עצמם ,או עם המעריך הבכיר
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מהימנות בין שופטים :מחוון הוליסטי לעומת אנליטי
בדיקה לפי מחוון
אנליטי

בדיקה לפי מחוון
הוליסטי
טקסט תיאורי

0.73

<

0.79

טקסט טיעוני

0.64

<

0.73

• מהימנות בין שופטים נמצאה גבוהה יותר בבדיקה שבוצעה באמצעות המחוון האנליטי
• הן עבור הטקסט הטיעוני והן עבור הטקסט התיאורי

** מהימנות בין שופטים -מבוססת על מתאם פירסון בין שתי ההערכות שבוצעו לכל טקטס על-ידי מעריכים שונים
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מהימנות בין שופטים בחלוקה לממדים
טקסט תיאורי

בדיקה לפי מחוון
הוליסטי

תוכן ומבנה

0.69

לשון

0.62

טקסט טיעוני

בדיקה לפי מחוון
אנליטי

=

0.7

<

0.75
בדיקה לפי מחוון
אנליטי

בדיקה לפי מחוון
הוליסטי

תוכן ומבנה

0.68

=

0.71

לשון

0.48

<

0.68

• בממד התוכן והמבנה לא נמצא הבדל בין מחוון הוליסטי לבין מחוון אנליטי ואילו בממד הלשון
נמצא יתרון מובהק לשימוש במחוון אנליטי
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הציון במטלה :תוכן ומבנה
בדיקה לפי מחוון
אנליטי

בדיקה לפי מחוון
הוליסטי

טקסט תיאורי

5.8

<

6.8

טקסט טיעוני

5.9

<

4.6

• בממד התוכן והמבנה הטקסט התיאורי "זכה" לציון גבוה יותר במחוון האנליטי ואילו הטקסט
הטיעוני "זכה" לציון גבוה יותר במחוון ההוליסטי
• ייתכן שהדבר נובע מכך שהכתיבה הטיעונית היא מורכבת יותר ולכן זוכה להערכה מחמירה
יותר כאשר מתייחסים לכל אחד מתתי הממדים בנפרד

** לצורך חישוב ההבדל בין הציונים בשני סוגי המחוונים ,הציונים הומרו ל 15-נקודות ,בהתאם למשקל של
מטלת הכתיבה בתוך המבחן ,כך שממד הלשון שווה ל 5-נקודות וממד התוכן והמבנה שווה ל 10-נקודות.
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הציון במטלה :לשון
בדיקה לפי מחוון
אנליטי

בדיקה לפי מחוון
הוליסטי

טקסט תיאורי

2.7

=

2.7

טקסט טיעוני

2.4

=

2.2

• בממד הלשון לא נמצא הבדל בציונים בין בדיקה באמצעות מחוון הוליסטי ובין בדיקה באמצעות
מחוון אנליטי
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מתאמים בין תתי הממדים במחוון האנליטי
תוכן ומבנה
לכידות
0.796

<

איכות התוכן
0.768
לכידות
0.740
קישוריות

לשון
תחביר אוצר מילים פיסוק
אוצר מילים 0.588
0.499
0.390
פיסוק
0.452
0.669
0.560
כתיב

• בשימוש במחוון האנליטי מתקבלים מתאמים גבוהים בין הממדים השונים המוערכים בממד
התוכן והמבנה ונמוכים יותר בממד הלשון

• תתי ממדים שמאוד מתואמים ביניהם יש פחות הצדקה לפצל את ההערכה שלהם
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סיכום הממצאים
מהימנות הבדיקה
• מחוון אנליטי נמצא עדיף על פני מחוון הוליסטי בהערכה של מטלת הכתיבה במבחן
עלד"ע ו
• העדיפות הזו הייתה משמעותית במיוחד בממד הלשון ,שבו המהימנות בין השופטים
הייתה גבוהה מזו שהתקבלה במחוון ההוליסטי
• בממד של תוכן ומבנה לא נמצא יתרון למחוון האנליטי על פני המחוון ההוליסטי ובנוסף,
נמצא מתאם גבוה בין תתי הממדים השונים שהוערכו

הציונים במטלה
• נמצא הבדל בציונים של ממד התוכן והמבנה במחוון האנליטי לעומת ההוליסטי עבור
הטקסטים השונים .הסיבה לכך לא התבררה דיה במחקר זה ויש צורך במחקר נוסף,
בדיקת טקסטים נוספים מסוגות אלו בכדי להעמיק בסוגיה זו
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סיכום הממצאים
חווית המעריך
• כל המעריכים העדיפו שימוש במחוון האנליטי ,הם דיווחו שהיה להם קל יותר לקבל
החלטות באופן עצמאי ,יחד עם זאת בממד התוכן והמבנה היה נראה כי הם מתקשים
להבין את תתי הממדים קישוריות ולכידות בצורה טובה דיה

משך הבדיקה
• הבדיקה הייתה (כצפוי) איטית יותר כאשר נעשה שימוש במחוון האנליטי

הסתייגויות
• במחקר זה נבדקו רק שתי מטלות כתיבה ואין להסיק מהן לגבי כלל מטלות הכתיבה
הטיעוניות והתיאוריות באשר הן

32

תובנות
במחקרי עלד"ע עתידיים בכוונתנו להשתמש במחוון היברידי:
תוכן ומבנה -מחוון הוליסטי:
בדיקה מהירה יותר (ללא פגיעה במהימנות) וממילא הממדים השונים מאוד מתואמים
לשון -מחוון אנליטי:
בדיקה מהימנה יותר ופשוטה יותר לבודקים
(השימוש במחוון החדש ילווה במחקר גישור בכדי לאפשר כיול בין ציוני העבר לציונים החדשים)

למדנו שיש חשיבות רבה להתאמת המחוון למעריכים ומידת הניסיון שלהם
בהערכה של מטלות כתיבה
(במחקר שיבוצע השנה ,עלד"ע ט ,נשווה בין מורים לסטודנטים בהערכה של מטלת הכתיבה)
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תודה רבה!
לשותפים בפיתוח המחוון המעודכן
ד"ר רמה מנור -יו"ר ועדת ההיגוי
ממטח:
ד"ר גלית בן צדוק -ראש תחום שפות
מיכל אילון -ראש צוות הפיתוח
יעל גורודונסקי -פסיכומטריקאית

הילה חדד -רכזת
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ותודה לכם על ההקשבה

אמידת מהימנות בין מעריכים
המקרה של מטלת הכתיבה הממזגת (הבעה בכתב)
במבחן הבגרות המתוקשבת בעברית

רוני ברצלבסקי ,בועז רוזנבאום ,יואל רפ
ינואר 2019
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על מה
נדבר?

קצת על הבגרות הממוחשבת
אופן ההערכה של מטלת הכתיבה הממזגת
האתגר באמידת המהימנות בין ההערכות
שיטות אפשריות לאמידת המהימנות בין ההערכות

סיכום
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מבחן הבגרות
הממוחשב
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• ראמ"ה מפתחת ומעבירה את בחינת הבגרות
המתוקשבת במקצוע עברית – הבנה ,הבעה
ולשון זו השנה השלישית.
• המעבר להערכה מבוססת מחשב היא חלק
ממגמה עולמית של שילוב אמצעי לימוד
מתוקשבים בהוראה ,בלמידה ובמדידה.
• המדיום הממוחשב מאפשר לשלב במבחן:
• מולטימדיה
• פריטים סימולטיביים ואינטראקטיביים
• הקלטות
• ועוד...

מבחן הבגרות
הממוחשב
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• הליך הבדיקה מתבצע במערכת ממוחשבת,
המאפשרת בדיקה רוחבית – המעריכים
בודקים בכל פעם פריט אחד שמוקצה להם,
על פני כמה נבחנים.
• יתרונות הבדיקה הרוחבית:
• התמקצעות המעריכים,
• איזון בין הטיות מעריכים,
• וצמצום של אפקט הילה בין פריטים.
• כל פריט נבדק על ידי שני מעריכים בלתי
תלויים.

• המבחן כולל ,בין השאר ,מטלת
כתיבה ממזגת ,בה מתבקשים
התלמידים לכתוב סקירה בת כ300-
מילים המבוססת על שלושה קטעי
קריאה.
• מטלת הכתיבה נבדקת על ידי
מעריכים אנושיים.
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בדיקת
מטלת
הכתיבה

•
•

•
•
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מחוון המטלה הכיל  13ממדים.
כל חיבור נבדק על ידי שני מעריכים:
• הקצאת כל חיבור היתה באופן אקראי לשני
מעריכים שונים ,כלומר ,במהלך הבדיקה
של כל החיבורים כל מעריך היה חלק
מכמה צמדים שונים.
• כל צמד העריך מספר חיבורים שונה.
כל מעריך בדק את כל  13הממדים בכל חיבור.
סיכום כל הממדים הוא הציון במטלה.

עד כמה היו
ההערכות
בהלימה?
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עד כמה
היו
ההערכות
בהלימה?

האתגר בחישוב המהימנות בין המעריכים
• באופן כללי ,רמת מהימנות בין מעריכים תלויה ,בין היתר,
באיכות המחוון ,במעריכים ובהכשרתם.
• מבנה קובץ הנתונים של מבחן הבגרות הממוחשב
בעברית הציג את הבדיקה הכפולה כדלהלן:
• סדר המעריכים בכל צמד לא היה קבוע – ההערכות של כל
חיבור נרשמו בסדר אקראי.

• היו צמדים שונים של מעריכים ,שכל אחד מהם בדק כמות שונה
של מבחנים.
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עד כמה
היו
ההערכות
בהלימה?

האתגר בחישוב המהימנות בין המעריכים
• לצורך המחשה של אפקט ריבוי מעריכים בסדר משתנה
על אומדני מהימנות שונים ,אציג דוגמה של חישוב אומדני
מהימנות בתנאים אלו על מספר קטן של רשומות
פיקטיביות.
• לאחר מכן ,אציג את חישוב האומדנים על נתוני החיבורים
בבגרות.
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עד כמה
היו
ההערכות
בהלימה?

החלופות האפשריות לאמידת המהימנות בין ההערכות:
• מתאם "רגיל" – חישוב מתאם ללא טיפול מוקדם בנתונים .כשהקבוצה
גדולה הרעשים עשויים להיבלע בתוך המגמה הכללית.
• מתאם "מסודר" –טיוב הנתונים ,כך שסדר ההערכות בכל אחד מצמדי
המעריכים יהיה אחיד ,וחישוב הממוצע של המתאמים בכל אחד מהצמדים
השונים.
• מתאם  – ICCמתאם המבוסס על ניתוח של מרכיבי השונות של הנתונים.
• בחישוב זה אין חשיבות לסדר.
• ניתן לחשב ישירות אומדן מהימנות של ממוצע ההערכות.
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צמד מעריכים המתואם באופן מלא ,סדר ההערכות נשמר בכל המקרים.
המעריך הראשון מספק הערכות הגבוהות בשתי נקודות מאלה של השני.
דוגמה לחישוב מתאם מלאr = 1.00 :
מהימנות
מדד ( ICCלמדידה בודדת) – ICC = 0.05 :רגיש להטיה שיטתית.
בתנאים של
ריבוי
מעריכים
בסדר אקראי
ומשתנה
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הערכה ראשונה
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הערכה שנייה
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אותו צמד מעריכים ,אך סדר ההערכות הוחלף במחצית מהמקרים.
מתקבל מתאם נמוך יותר.r = 0.39 :
דוגמה לחישוב מדד ( ICCלמדידה בודדת) – ICC = 0.05 :אינו רגיש לשינוי סדר ההערכות.
מהימנות
בתנאים של מדד ( ICCלמדידה ממוצעת) – ICC = 0.10 :גם כן אינו מושפע מסדר
ההערכות.
ריבוי
מעריכים
בסדר אקראי
ומשתנה
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הערכה שנייה
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האתגר
באמידת
המהימנות

שני צמדי מעריכים ,כאשר כל צמד מתואם באופן מלא ,אך מוטה.
בכל צמד מתאם מלא ,r = 1.00 :אבל...המתאם הכוללr = 0.32 :
מקובל לאמוד את המתאם של כל צמד בנפרד ולחשב את ממוצע המתאמים.
המתאם הממוצע – r = 1.00 :ממוצע המתאמים גבוה מהמתאם הכולל.
מתאם ( ICCלמדידה בודדת)( ,ICC = 0.29 :למדידה ממוצעת).ICC = 0.45 :
ההערכה הראשונה
מחמירה יותר

ההערכה השנייה
מחמירה יותר
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הערכה שנייה

קבוצות
שונות של
מעריכים

10
9
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האתגר
באמידת
המהימנות

כשסדר ההערכות הוחלף במחצית מהמקרים ,התקבל מתאם נמוך יותר בכל
אחד מהצמדים.
בצמד האפור ,r = 0.00 :בצמד הכחול – r = 0.39 :ממוצע המתאמיםr = :
.0.19
המתאם הכולל – r = 0.27 :ממוצע המתאמים נמוך מהמתאם הכולל.
מתאם ( ICCלמדידה בודדת)( ,ICC = 0.29 :למדידה ממוצעת).ICC = 0.45 :
מתאם  ICCלא הושפע משינוי סדר ההערכות בתוך כל צמד.

קבוצות
שונות של
מעריכים
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הערכה שנייה
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האתגר
באמידת
המהימנות

כזכור ,ממוצע המתאמים היה  ,r = 0.19והמתאם הכללי היה ,r = 0.27
ומתאם ( ICCלמדידה ממוצעת).ICC = 0.45 :
בכדי לקבל אומדן למהימנות כאשר ההערכה מבוססת על ממוצע
ההערכות של המעריכים ניתן להשתמש בתיקון ספירמן-בראוןr :
k∗r
=

1+ k−1 ∗r

לאחר התיקון ,ממוצע המתאמים היה  ,r = 0.32והמתאם הכללי היה = r
.0.43

קבוצות
שונות של
מעריכים
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הערכה שנייה
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אז...
עד כמה היו
ההערכות
בהלימה?
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אז עד
כמה היו
ההערכות
בהלימה?

נערוך השוואה בין האומדנים השונים במטלת הכתיבה
בבגרות הממוחשבת:
• הבדיקה נערכה על הציון הכולל של מטלת הכתיבה במבחן
הבגרות הממוחשב – הציון הוא סכום ההערכות של  13ממדים.
• הנתונים המוצגים כאן הם הנתונים לפני ביצוע "הערכה בכירה"
המתווספת לשתי ההערכות הקיימות במקרים בהם היה פער
גדול בציון הכולל בין שתי ההערכות.
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אז עד
כמה היו
ההערכות
בהלימה?

נתוני החיבורים במבחן הבגרות הממוחשב

464

6

15

חיבורים

מעריכים

צמדים
ייחודיים

בין  12ל60-
חיבורים לצמד
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אז עד
כמה היו
ההערכות
בהלימה?

מתאם "רגיל"
• מתאם)rSB = 0.77( r = 0.62 :
• המתאמים בצמדים 0.06 :עד 0.81
• ממוצע המתאמיםr = 0.54 :

מתאם "מסודר"
• מתאםr = 0.62 :
• המתאמים בצמדים 0.42 :עד 0.84

• ממוצע המתאמיםrSB = ( r = 0.69 :
)0.82
מתאם ICC
• מתאם )ICC = 0.77( ICC = 0.62 :ICC
• המתאמים בצמדים 0.41 :עד  0.58( 0.81עד )0.90
• ממוצע המתאמים)ICC = 0.79( ICC = 0.66 :
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השוואה בין האומדנים
מוכרות

פשטות
רגישות להטיות שיטתיות
עמידות ל"-רעש" (סדר אקראי)
מהימנות של יותר משני מעריכים
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מתאם
"רגיל"

מתאם
"מסודר"

מתאם
ICC



















• במבחן הבגרות הממוחשב כל חיבור נבדק על ידי שני מעריכים
(המבחן כולו נבדק למעשה על ידי הרבה מעריכים לכל נבחן) ,שיטה
זו מצמצמת הטיות הקשורות במעריך.
• כאשר אומדים את המהימנות בין מעריכים (כמו גם אומדנים
אחרים) ,חשוב להתייחס למערך ולמטרות הבדיקה וכך לבחור את
האומדן המתאים ביותר.
• כל החלופות שהוצגו ענו על השאלה בדבר המהימנות ,מדד ICC
מאפשר אמידה פשוטה יותר ,יציבה יותר ,ואשר חשופה פחות
להטיות.
• מדובר בהתחלת הבדיקה ולא בסופה – קיימות שאלות רבות באשר
לאומדנים שונים והמצבים בהם נשתמש בכל אחד מהם.
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Moving consumers to
the online world
+
Developing social
and digital strategies

DESIGNING

Addressing social
needs
+
Building ecosystems
and business models

RETHINKING

Social & Digital strategy

Customers & Industries

Social & Digital strategy

Organizational capabilities

Shifting marketing from
traditional to digital

תודה
!רבה

DEVELOPING

Identifying what you
need to make the
transition happen
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האם וכיצד משפיעה הכשרת
מעריכים על ההערכה של
מטלות הכתיבה במכפ"ל?
נעמי גפני ,ספי פומפיאן ,אבי אללוף ,ג'ני שמולביץ ,מיכל חטבי
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה

מבוא







החל מאוקטובר  2012הבחינה הפסיכומטרית כוללת מטלת
חיבור (למעלה מ 6 -שנים)
הציון למטלה נקבע על בסיס ממוצע השיפוטים של שני מעריכים
המחוון ודוגמאות לחיבורים מפורסמים באתר האינטרנט של
מאל"ו
בכל מועד ,לאחר שהמבחן הועבר ,אנשי הצוות המילולי דוגמים
חיבורים ובונים על בסיסם סדנת הכשרה למעריכים .משך
הסדנה כ 5 -שעות ואופייה נקבע בהתאם לניסיון המעריך
מעריכים מתחילים עוברים סדנה פרונטלית ומעריכים מנוסים
יכולים לבחור לעבור סדנה מקוונת בביתם
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שאלות המחקר
 מה האפקט של ניסיון המעריך (מספר המועדים שבהם העריך
בעבר) על איכות עבודתו?
 מה האפקט של אופי ההכשרה של המעריכים על איכות
עבודתם?
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אוכלוסיית המחקר





נערך ניסוי שבו השתתפו  29מעריכים בסך הכל
כל מעריך העריך  150חיבורים
החיבורים נדגמו מתוך כלל החיבורים של נבחנים שנבחנו בעבר בנוסח
מסוים
המעריכים נבדלו ביניהם באופי ההכשרה שקיבלו





סדנה ארוכה –  5שעות ( 1950חיבורים)
סדנה קצרה –  2שעות ( 1342חיבורים)
הכשרה ללא סדנה – קבלת הדרכה כתובה ומשוב קצר על הערכה של מספר
חיבורים ( 900חיבורים)

 בכל התנאים ההערכה עצמה נעשתה באמצעות מערכת ה– Superstar -
פלטפורמה המאפשרת הערכת חיבורים סרוקים על גבי מחשב בבית
המעריך ,בתנאים זהים להערכה התפעולית
 בכל התנאים נעשה שימוש במחוון המשמש בהערכה התפעולית
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משתנים בלתי תלויים
 משך ההכשרה ואופייה




סדנה ארוכה ( 10מעריכים)
סדנה קצרה ( 13מעריכים)
הכשרה ללא סדנה  -הדרכה כתובה ומשוב קצר על דיוק ההערכה
בעשרה חיבורים ( 6מעריכים).

 ותק המעריכים





כל המעריכים עברו בעבר סדנה ארוכה (שלוש או יותר)
כמחצית מהמעריכים בכל קבוצה היו בעלי ניסיון רב בהערכה (למעלה
מחמש סדנאות בעבר)
ולמחצית השנייה היה ניסיון מצומצם יותר (עד חמש סדנאות בעבר)
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תהליך ההערכה
 ההערכה בניסוי הייתה זהה להערכה התפעולית :כל מעריך
העריך את החיבורים בשני ממדים  -תוכן ולשון
 ציון הגלם לכל חיבור היה ממוצע הציון בשני הממדים
 סולם הציונים בכל ממד הוא  1-6ושל הציון הסופי 2-12
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המשתנים התלויים
 המתאם של הציון בחיבור עם הציון ה"אמתי" –
ציון אמתי  -ממוצע הציון בחיבור מעבר לכל המעריכים שהשתתפו
בניסוי
 הפער בין הציון של המעריך והציון ה"אמתי"
 המתאם של הציון בחיבור עם הציון בפרקים המילוליים הסגורים
 המתאם בין המעריכים
 משך הערכה ממוצע לחיבור (הספק)
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תוצאות
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ממוצעי הציונים וסטיות התקן לפי סוג הסדנה
וותק המעריך
ממוצע
מספר
אופי
ההכשרה חיבורים תוכן
וניסיון
קצרה
3.7
1950

1.1

3.8

1.0

7.5

2.0

3.7

1.1

3.7

1.0

7.4

2.0

ארוכה
ללא
סדנה
חדש
וותיק
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1342

ס.ת .
תוכן

ממוצע
לשון

ס.ת .
לשון

ממוצע
גלם

ס.ת .
גלם

900

3.7

1.2

3.9

1.1

7.6

2.1

1350

3.7

1.2

3.7

1.0

7.4

2.1

2842

3.7

1.1

3.8

1.0

7.5

2.0

האם אורך הסדנה או הוותק קשורים למתאם/פער
בין ציון המעריך לבין הציון האמתי?








המתאמים שנמצאו בין ציוני המעריכים לבין הציון האמתי לפי משך
ההכשרה (קצרה ,ארוכה ,ללא סדנה) היו ,0.69 ,0.69 :ו 0.72
בהתאמה.
כלומר המתאם הגבוה ביותר נמצא עבור אלה שעברו הכשרה ללא
סדנה
המתאם שנמצא בין ציוני המעריכים לציון האמתי היה זהה עבור
מעריכים חדשים וותיקים (.)0.70
בניתוח שונות לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות שעברו הכשרות
שונות ביחס לפער שבין ציון המעריך והציון האמתי.
כמו כן לא נמצא הבדל בגודל הפער בין ציוני מעריכים ותיקים
למעריכים חדשים.
מסקנה :לא נמצא שאופי ההכשרה או הותק קשורים למתאם בין
ציוני המעריכים לבין הציון האמתי או לפער ביניהם.
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האם אופי ההכשרה וותק המעריך קשורים למתאם בין
הציון בחיבור לבין הציון בפרקים המילוליים הסגורים?







המתאמים שנמצאו בין הציון בחיבור לבין הציון בפרקים
המילוליים הסגורים היו  ,0.50 ,0.52ו  0.53עבור סדנה ארוכה,
קצרה וללא סדנה.
המתאמים שנמצאו בין הציון בחיבור לבין הציון בפרקים
המילוליים הסגורים היו  0.51ו 0.52 -למעריכים חדשים וותיקים
בהתאמה.
מסקנה :לא נמצא קשר בין אופי ההכשרה למתאם בין הציון
בחיבור לציון בפרקים המילוליים הסגורים.
לא נמצא קשר בין ותק המעריך למתאם בין הציון בחיבור
לציון בפרקים המילוליים הסגורים.
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האם אופי ההכשרה וותק המעריכים קשורים לגובה
המתאם בין שני ממדי ההערכה (תוכן ולשון)?





המתאמים בין תוכן ללשון שנמצאו לפי משך ההכשרה (קצרה,
ארוכה והכשרה ללא סדנה) היו ,0.73 ,0.70 :ו,0.68 -
בהתאמה.
המתאמים שנמצאו בין שני הממדים עבור מעריכים ותיקים
וחדשים היו  0.72ו ,0.69 -בהתאמה.
מסקנה :המתאמים דומים.
המעריכים שלא עברו סדנה כלל הפיקו את המתאם הנמוך
ביותר (תוצאה חיובית).
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האם משך הזמן המוקדש להערכת חיבור (הספק) קשור
לאופי ההכשרה?
 זמני הקריאה הממוצעים של חיבור היו  9.4דקות למעריכים
שעברו סדנה קצרה 13.7 ,דקות לכאלה שעברו סדנה ארוכה ו-
 11.7דקות לכאלה שעברו הכשרה ללא סדנה.
 זמני הקריאה של חיבור היו  10.3דקות למעריכים חדשים ,ו
 11.8דקות למעריכים ותיקים.
 מסקנה :לאופי ההכשרה אין אפקט על ההספק.
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סיכום
 התוצאות מראות כי סדנה ארוכה אינה מביאה בעקבותיה הערכה מדויקת
יותר או מהירה יותר .תוצאה זו מעניינת ועומדת בניגוד לתפיסה כי הכשרת
מעריכים אינטנסיבית משפרת את ההערכה .נראה כי מעריכים שרכשו ניסיון
בהערכה זקוקים להתנסות קצרה דוגמת סדנת משוב ,וסדנה אינטנסיבית
אינה משפרת את הערכתם.
 כמו כן לא נמצא קשר בין איכות ההערכה וההספק לבין הותק של המעריך
כפי שהוגדר במחקר זה.
מספר נקודות רלבנטיות:
 לא ניתן היה לאתר מעריכים חדשים לגמרי לצורך המחקר ולכן גם מעריך
"חדש" לא היה בעצם חדש לגמרי.
 ההנחה שמובילה את מדיניות מאל"ו היא שעל כל המעריכים לעבור סדנה
ארוכה ומעמיקה עם תחילת עבודתם – ואכן כל המעריכים עוברים סדנה
ארוכה לפני שהם מתחילים בפועל את פעולת ההערכה.
 לאור התוצאות יש לשקול לשחרר את המעריכים מסדנאות הכשרה ארוכות
נוספות בהמשך עבודתם ולהסתפק בסדנאות הקצרות ובהכשרות ללא סדנה
דוגמת זו שבניסוי
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מדדי איכות מרכזיים של מעריכי מטלת הכתיבה במכפ"ל
תיאור וניתוח רב שנתי 2017 – 2013
אבי אללוף ,מרינה פרונטון ,האשם ניג'ם

סימפוזיון בכנס אפי 2019
בנושא הערכת בחינות

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מבוא
 אוקטובר  - 2012שינוי בבחינה הפסיכומטרית
 מטלת כתיבה – חיבור על נושא נתון (גריין) ,באורך של כ-
 30שורות ,הנכתב במשך  30-35דקות
 מוערך על ידי שני מעריכים לפי שני ממדים ,עושר ולשון
 שינוי דרמטי :הוספת חלק פתוח לבחינה שכללה עד אז ,במשך  28שנים ,רק פריטים
סגורים! השינוי הוכנס במקביל לשינויים אחרים שחלו אז בבחינה הפסיכומטרית
 השינוי הוכנס בהתבסס על ספרות בתחום ולאחר כמה ניסויים שנועדו להגדיר את
אופי הגריין ,אורך החיבור המבוקש ,והזמן שיוקצב לו

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מחקרים שנערכו במאל"ו
בוצעו מעקבים ונאספו נתונים רבים על מטלת הכתיבה:





מתאמים בין ממדי ההערכה ומתאמים בין מעריכים
קשר לתחומים השונים בבחינה הפסיכומטרית
מידת השיפור בבחינה חוזרת
מדדי איכות של המעריכים

נערכו מחקרים ששאלו – ואף השיבו...





האם פער גדול בין הערכות שני מעריכים מחייב מעריך שלישי?
(לא ,להיפך)
מהי איכות ההערכה במצב של מעריך אחד הבודק את אותה המטלה פעמיים?
האם יש השפעה לזמן הסדנה על טיב ההערכה?
(הוצג זה עתה)
מה תוקף מטלת הכתיבה?
(במושב מקביל!!!)

חוקרים  :מאיר ברנרון ,נעמי גפני ,מיכל חטבי ,אילן יניב ,יואב כהן ,האשם ניג'ם ,יונתן סער,
ספי פומפיאן ,מרינה פרונטון ,תמר קנת כהן ,ג'ני שמולביץ ,אבי אללוף

(טוב!)

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מדדי איכות מרכזיים של מעריכי מטלת הכתיבה במכפ"ל
תיאור וניתוח רב שנתי 2017 – 2013
במצגת זו המוקד הוא בעיקר
המעריכים ופחות ההערכה
מטרה :לקבל תמונה רחבה על מעריכי מטלת
כתיבה בהיבטים של איכות ,הספק ויציבות,
מעבר לשפות הבחינה העיקריות – עברית
וערבית – ולפי משתנים ביוגרפים

מי הם
המעריכים?

מטרה נוספת :לתת בסיס למחקרים עתידיים

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מספר נבחנים ,סדנאות ,ונושאים – מעריכי עברית וערבית
שנה

2013
2014
2015
2016
2017
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סה"כ
נבחנים
65,015
62,889
68,700
68,507
62,592

סה"כ
מעריכים
198
192
174
175
164

סה"כ
סדנאות
62
54
54
48
46

סה"כ
נושאים
17
19
20
20
22

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מי הם המעריכים?
מאז אוקטובר  2012הועסקו בהערכה מאות מעריכים .חלקם מתמידים עד היום,
חלקם – בערך חציים  -נשרו במשך השנים.
שפה מספר
עברית
ערבית
סה"כ

214
125
339

איזור מגורים
גיל היום
מין
גברים נשים ממוצע ס.ת טווח ירושלים מרכז צפון דרום
10 31 90
83
24-76 11.5 41.7 158
56
91 27
7
24-65 8.8 34.8 86
39
10 122 117
90
24-76 11.1 39.1 244
95

מעקב שוטף מתבצע אחר המעריכים ,ולאחר כל מועד בחינה נשלח אליהם
משוב באשר לאיכות הערכתם .מעריכים בעייתיים מנופים מהמאגר.

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה
השתתפות במספר
מועדים לפני פרישה

נשירה
(עברית)
המחשת רצף
העבודה של 120
מעריכים שנשרו
בשפה העברית

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
18
22
23

אחוז
מעריכים
10.2
14.4
11.9
10.2
11.9
7.6
6.8
7.6
6.8
1.7
4.2
1.7
0.9
0.9
0.9
0.9
1.7

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מתאם* בין ממד הלשון לממד התוכן
המתאם יציב מאד

* כאן ובהמשך – מתאם פירסון

שנת בחינה מתאם לשון תוכן
2013

0.78

2014

0.79

2015

0.78

2016

0.78

2017

0.79

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

הנתונים ששימשו בעבודה זו
מעריכים שעסקו בהערכה לפחות שני מועדים בכל שנה
ולפחות  10מועדים בין השנים 2017 - 2013

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

קבוצת העיבוד – מעריכים שעסקו בהערכה לפחות שני מועדים בכל שנה
מטלות
למעריך

גיל
שפה

מעריכים

מטלות
ממוצע

ס.ת.

טווח

ממוצע

אחוז נשים

ס.ת.

עברית

37

52.0 233475

3693 6310 31-76 14.5

76%

ערבית

19

81463

35.6

2161 4288 27-65

74%

כולם

56

46.4 314938

3375 5624 27-76 14.9

76%
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מדדי איכות מרכזיים

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מתאם בין הציון במטלת הכתיבה לציוני הבחינה הפסיכומטרית

<

85

שנה

ח .מילולית סגור

ח .כמותית

<

אנגלית

<

ציון סופי

2013

0.61

0.48

0.52

0.67

2014

0.60

0.48

0.51

0.66

2015

0.61

0.49

0.51

0.67

2016

0.59

0.47

0.49

0.65

2017

0.60

0.47

0.50

0.65

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מדד איכות ההערכה – מתאם בין המעריך לבין כל המעריכים שהעריכו יחד עמו
שנה
2013
2014
2015
2016
2017

מתאם בין
שני מעריכים ראשונים
0.46
0.47
0.43
0.41
0.45

שני מעריכים קובעים
0.57
0.57
0.44
0.42
0.46

אחוז הערכות שלישיות
4.16
3.80
0.44
0.34
0.33

בעקבות מחקר של יואב כהן הוחלט לצמצם את אחוז המוערכים בשלישית בבחינה זו

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

האם המעריכים יציבים?

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה
מעריך מדויק

מתאם בין מעריכים
מתאם בין
מעריכים
ממוצע מתאם עם
המעריכים
האחרים שהעריכו
את אותה המטלה
לפי שנים
כל קו מייצג מעריך
אחר

מעריך לא מדויק

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מתאם בין מעריכים

סטיית התקן של המתאם בחמש השנים

מעריך לא יציב

מעריך יציב

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מעריך יציב
מול
מעריך לא יציב

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

האם יש קשר בין הספק המעריך לדיוק ההערכה?
הספק  -חיבורים בשעה

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

קשר בין מדד  1לדיוק
(מתאם עם שאר המעריכים)

להספק

מתאם אפסי
-0. 1

הכי טובים

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

קשר בין מדד  2לדיוק
(מתאם עם מילולי סגור)
להספק
גם כאן מתאם אפסי

-0.01

הכי טובים

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

קשר בין מדדי איכות
מתאם 0.88

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מתאם בין מעריכים
מול שעות עבודה
בחמש שנים
מתאם 0.22
מתאם בין מעריכים

המעריכים הטובים
עובדים יותר שעות

שעות עבודה בחמש שנים

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

נבחנים חוזרים

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

נבחנים חוזרים
נתוני נבחנים חוזרים כפולים* במטלת הכתיבה לפי שפת בחינה ,בשנים 2013-2017

שפה
עברית
ערבית

נבחנים ממוצע זמן ממוצע
חוזרים בין בחינות בחינה
1
(בימים)
27423
20724

330
312

109.1
94.0

ס.ת .
בחינה
1
17.9
19.1

ממוצע ס.ת.
בחינה בחינה
2
2
112.3
96.8

18.3
19.2

שיפור
ממוצע
3.2
2.8

* כפולים – נבחנים שניגשו לבחינה בדיוק פעמיים

ס.ת .של מתאם
בין
השיפור
בחינות
18.4
20.3

0.48
0.44

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

הבדלים בין המינים

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

מתאם בין מעריכים לפי מגדר
מתאם

נשים
גברים

הספק לפי מגדר
נשים
גברים

הספק
חיבורים
בשעה

נתונים חמש שנתיים על מטלת הכתיבה

שאלות למחקר עתידי
משתנים המשפיעים על איכות ההערכה
 מהי השפעת זמן-היום ( )TODשל הבדיקה על איכות ההערכה?
 מהי השפעת עייפות הבודק (מס .חיבורים שנבדקו לפני-כן באותו יום) על זמן הבדיקה?
 מהן ההשפעות של הערכת חיבורים קודמים/חיבור קודם על הערכת חיבור נוכחי?
מחקרים הנוגעים בזמן המוקדש להערכה
 מהו הקשר שבין משך הערכה של חיבור מסוים לבין איכות הערכתו?
אפיוני מעריכים  /הטיות
 האם ניתן להבחין בין קבוצות מעריכים על פי אופן הערכתם?
 האם כדאי לזווג מעריכים מסוימים כדי להעלות את טיב ההערכה?
 האם יש מעריכים המעדיפים לתת ציון זהה לשני הממדים?
אפיוני נבחנים
 מה הקשר בין משתנים ביוגראפיים לטיב כתיבה?

מדדי איכות מרכזיים של מעריכי מטלת הכתיבה במכפ"ל
תיאור וניתוח רב שנתי 2017 – 2013
אבי אללוף ,מרינה פרונטון ,האשם ניג'ם

תודה
סימפוזיון בכנס אפי  2019בנושא הערכת בחינות

