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 מחקר תמצית

, של ניו יורק בסיוע הפדרציה היהודית ,תבת-ישראל-של ג'וינט (אמ"תאבחון מותאם תרבות )תכנית 

נוכח העובדה שהם לא לתפקידים שונים יוצאי אתיופיה בקליטת בעזרה מעסיקים ך של רוצהמנבעה 

 . אלהשהיוו תנאי לקבלה לתפקידים  מיוןהמבחני עמדו ב

  :תמטרות עיקריוארבע שואפת לקדם תכנית אמ"ת 

 היוצאי אתיופיהקטנת החסמים לתעסוקה הנובעים מחוסר התאמה של כלי האבחון למועמדים  .1

  בני הקהילהעבור ביצירת אופק תעסוקתי רחב יותר ואפשרויות קידום במגוון תפקידים  .2

ניתנים ליישום במגוון אוכלוסיות בעלות אשר יצירת בסיס לכלי מיון מותאמים תרבותית  .3

  מיון לעבודההמאפיינים תרבותיים ייחודיים המהווים חסמים בתהליכי 

 .יתוף מעסיקים בהגברת המודעות לכלי מיון מותאמי תרבותש .4

( 3חלקים עיקריים: חמישה , ובו התכניתמכון ברוקדייל מבצע מחקר המלווה את -ג'וינט-מאיירס

ישראליים מעסיקים ראיונות עומק עם  (0לאומית בנושא שיטות מיון לעבודה; -ביןסקירת ספרות 

 ניתוח( 6; בעבודה אתיופיה יוצאי מועמדים ליטתקחלופיות כדי לקדם שיטות מיון ב נוקטיםה

ראיונות ( 5בכלי המיון המקובלים;   אחריםפערים בין נבחנים יוצאי אתיופיה לבין נבחנים יהודים ה

 כלי של הניבוי תוקף בדיקת( 4דים יוצאי אתיופיה בסיום של יום מבדקים במכון מיון; עומק עם מועמ

במסגרת התכנית לנבא הצלחה  המפותחיםים חדשיכולתם של כלי מיון  בדיקתו המקובליםהמיון 

  .ובו בזמן למזער את ההבדלים שבין קבוצות מיעוט וקבוצת הרובבעבודה 

ממצאים מראיונות עומק עם  וכן בנושא שיטות מיון לעבודהלאומית -דוח זה מציג סקירת ספרות בין

יוצאי אתיופיה מועמדים  במאמץ לקדם קליטתחלופיות שיטות מיון ב נוקטיםהישראליים מעסיקים 

 הדוח שמש בסיס ומדריך בתכנון הצעדים העתידיים של התכנית בשלבים הבאים. .במקום העבודה

בבחירת כוח  לסייע למעסיקים יכול בודהלצורך ניבוי של תפקוד בע תקפיםשנמצאו כלי מיון ב וששימ

כלומר,  ,במקום העבודהגיוון  בקידום ארגוניםעל  ותקשאך כלים אלה עלולים לה ,אדם מתאים

חריפה  יאוה תוקף-המגוון דילמתזו מכונה בספרות בשם  עיהבונות. אוכלוסיות שעובדים מהעסקת 

אוכלוסיית הרוב בתפקוד לבין הפערים בין מיעוטים בפועל שבדרך כלל במיוחד על רקע העובדה 

. למרות שאמורים לנבא תפקוד בעבודה כֵלי המיוןפערים גדולים ב םישנש למרותבעבודה הם נמוכים, 

 חיוניות:משמעי אפשר לומר כי קיימת הסכמה כללית לגבי מספר נקודות -שאין לדילמה זו פתרון חד

מצד אחד, כֵלי המיון התקפים ביותר, ומהצד ם, נמבחני כישורים שכליים, שהם הנפוצים ביותר, ה .1

לולים לגרום לתוצאה ע . על כן הםהאחר הם מראים את הפערים הגדולים ביותר בין אוכלוסיות

 אפלייתית בתהליך המיון )כלומר לתוצאה לא רצויה לפיה לא יהיה מגוון במקום העבודה(. 

הכלים המראים את הפערים הגדולים ביותר, בדרך כלל, הם בעלי טעינות קוגניטיבית גבוהה  .2

יחסית )כלומר, הם דורשים כישורים שכליים(, והכלים שאינם מראים פערים הם בעלי טעינות 

 קוגניטיבית נמוכה.



 

ii 

מזערית. קיימים מספר כֵלי מיון שמציעים איזון בין תוקף ניבוי סביר לבין תוצאה אפלייתית  .3

 מהספרות המקצועית נראה כי הדוגמאות המבטיחות ביותר הן: ראיונות מוְבנים ומבחני יושרה.

בבניית תהליך מיון תקף שלא יגרום לתוצאה אפלייתית, הכרחי להתייחס לתוקף הניבוי, גודל  .4

 הפערים, טעינות קוגניטיבית והִמתאמים בין כֵלי מיון שונים.

ינן מתמקדות רק בכישורים השכליים אלא משתמשות במגוון של מתברר שבדרך כלל, השיטות שא .5

תוקף. -הן השיטות המוצלחות ביותר בהתמודדות עם דילמת מגוון כלים בהערכת המועמדים,

שיטות אלו מצליחות במידה מסוימת בשמירת התוקף בתהליך המיון, ובמקביל גורמות לצמצום 

 .בין אוכלוסיות פעריםב

תקפים שהם הברית בזיהוי כֵלי מיון -בארצות שנצבר בניסיון להשתמש היא הספרות סקירת מטרת

חיסרון בולט אוכלוסיות מיעוט. של אינם יוצרים תוצאה אפלייתית בתהליך המיון לרעתן  בו בזמןו

בסקירת ספרות זו הוא המחסור במאמרים מישראל. כמעט שאין מחקרים ישראליים זמינים בנושא 

מוש רב בספרות האמריקאית. הצענו מספר נימוקים לטענה המיון בתעסוקה ולכן נעשה שי

 הברית רלוונטיות גם להקשר הישראלי. -חוקרים בארצות ידי-עלשהמסקנות שהוסקו 

נוקטים מעסיקים של גיוס ומיון שבהן גישות אלטרנטיביות בחלק השני של הדוח מוצגות מספר 

מועמדים לקדם קליטת  מאמץב, ם העבודהבמקו (diversity) מגווןבעלי מחויבות לרעיון הישראליים 

הממצאים מבוססים על ראיונות עומק עם ארבעה מנהלים: מנהל משאבי בעבודה.  יוצאי אתיופיה

אנוש, שני מנהלי גיוס בחברות גדולות ומנכ"ל חברת כוח אדם; וכן על תוכן סדנה לרכזי גיוס במפעל 

 גדול. 

נמצאו פערים בין נבחנים  במחקר המלווה את תכנית אמ"ת ובו אכן לישיעד כה בוצע גם החלק הש

שלב כלי המיון המקובלים. בב בשימוש יוצאי אתיופיה לבין נבחנים יהודים שאינם יוצאי אתיופיה

יכולתם כן את , ונוספותאוכלוסיות עבור במבחנים הקיימים ה נבדוק את התוקף שלהבא של המחקר 

. הדוח הבא הוגן יותרלנבא הצלחה בעבודה באופן י תכנית אמ"ת, די-לשפותחו ע ,יםחדששל כלים 

 .הללויסכם את ממצאי שני המחקרים 

תשומה חשובה בעיצוב תהליך מיון הוגן יותר  מהוויםמחקר זה הוא הראשון מסוגו בישראל וממצאיו 

 בישראל.
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 מבוא

, בסיוע הפדרציה היהודית של ניו יורק ,תבת-ישראל-של ג'וינט (אמ"תאבחון מותאם תרבות )תכנית 

נוכח העובדה לתפקידים שונים יוצאי אתיופיה בקליטת בעזרה מעסיקים ך של רוצה הוקמה לאור

התכנית הגדירה כמה שלבים, . אלהשהיוו תנאי לקבלה לתפקידים  מיוןהמבחני שהם לא עמדו ב

למועמדים חנים המקובלים האם קיימת בעיית התאמה של המבהשאלה  נבחנהכאשר בשלב הראשון 

   1.האתיופייוצאי 

  :תארבע מטרות עיקריו שואפת לקדםתכנית אמ"ת 

 יוצאי אתיופיההקטנת החסמים לתעסוקה הנובעים מחוסר התאמה של כלי האבחון למועמדים  .1

  בני הקהילהעבור ביצירת אופק תעסוקתי רחב יותר ואפשרויות קידום במגוון תפקידים  .2

ניתנים ליישום במגוון אוכלוסיות בעלות אשר יצירת בסיס לכלי מיון מותאמים תרבותית  .3

  מיון לעבודההמאפיינים תרבותיים ייחודיים המהווים חסמים בתהליכי 

 .יתוף מעסיקים בהגברת המודעות לכלי מיון מותאמי תרבותש .4

( 3ישה חלקים עיקריים: חמ, ובו התכניתמכון ברוקדייל מבצע מחקר המלווה את -ג'וינט-מאיירס

ישראליים מעסיקים ראיונות עומק עם  (0לאומית בנושא שיטות מיון לעבודה; -סקירת ספרות בין

 ניתוח( 6; בעבודה אתיופיה יוצאי מועמדים ליטתקחלופיות כדי לקדם שיטות מיון ב נוקטיםה

ראיונות ( 5בכלי המיון המקובלים;   אחריםפערים בין נבחנים יוצאי אתיופיה לבין נבחנים יהודים ה

 כלי של הניבוי תוקף בדיקת( 4עומק עם מועמדים יוצאי אתיופיה בסיום של יום מבדקים במכון מיון; 

במסגרת התכנית לנבא הצלחה  המפותחיםים חדשיכולתם של כלי מיון  בדיקתו המקובליםהמיון 

  .וקבוצת הרובובו בזמן למזער את ההבדלים שבין קבוצות מיעוט בעבודה 

ממצאים מראיונות עומק עם  וכן בנושא שיטות מיון לעבודהלאומית -סקירת ספרות ביןדוח זה מציג 

חלופיות שיטות מיון ב נוקטיםה במקום העבודה מגווןבעלי מחויבות לרעיון הישראליים מעסיקים 

ריך בתכנון הדוח שמש בסיס ומד .יוצאי אתיופיה במקום העבודהמועמדים  במאמץ לקדם קליטת

  2.הצעדים העתידיים של התכנית בשלבים הבאים

                                                   
 .יוצאי אתיופיה ילידי הארץהן לילידי אתיופיה והן למתייחסים במונח יוצאי אתיופיה אנו   1
  כלל  ,איכותנית של שיטות מיון אלטרנטיביות בקרב מעסיקים ישראלייםהולבדיקה  ,לסקירת הספרות נוסףב  2

בפרויקט אמ"ת מחקר סטטיסטי שבו נמצאו פערים בין נבחנים יוצאי אתיופיה לבין נבחנים  הראשון השלב
חקר ייערך תיקוף כלי המיון המקובלים. בשלב הבא של המב בשימוש יהודים שאינם יוצאי אתיופיה

למבחנים הקיימים לאוכלוסיות השונות, ותיבדק גם יכולתם של כלים נוספים לנבא הצלחה בעבודה באופן 
 שוויוני ותקף. הדוח הבא יסכם את ממצאי שני המחקרים הסטטיסטיים.
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    -קירת ספרותס: חלק א 

 הרקע לסקירת הספרות. 1

-וולדה ; קינג0004סבירסקי ויוסף, ; 0003, אתיופיה יהודי למען ישראליתה אגודההרבים )מחקרים 

 לבין יהודים האתיופי יוצאימועסקים פערים בהתפלגות משלחי יד בין על  ( מצביעים0003, צדיק

מועסקים ה, שיעור תואר אקדמי בעלימועסקים בקרב תיקים, גם כאשר מפקחים על רמת ההשכלה. ו

נקודות אחוז משיעורם בקרב  37-בנמוך מנהלים  יבתפקיד או במשלח יד אקדמי האתיופי יוצאי

במקצועות הפקידות, (; במשלים לכך, שיעורם 47%לעומת  50%יהודים ותיקים באותה רמת השכלה )

 בקרב(. 3לוח  ו, רא37% לעומת 03%ותיקים )הויהודים השיעור המכירות והשירותים גבוה בהשוואה ל

באותה רמת  הוותיקיםמהיהודים עובדים יותר  האתיופי יוצאימועסקים , תיכוןספר -ביתמסיימי 

  .שירותיםהמכירות והפקידות, מקצועות הבמהם ופחות  תבלתי מקצועי עבודהבהשכלה 

שנות לימוד, בהשוואה  12בעלי תואר אקדמי ובעלי  האתיופי יוצאי: משלח יד של מועסקים 1וח ל
 )באחוזים( 2228-2226ליהודים ותיקים, 

 
 תואר אקדמי

 שנות לימוד 12 
 )עם או בלי בגרות(

 יהודים ותיקים יוצאי אתיופיה יהודים ותיקים יוצאי אתיופיה
N 3,400 440,000  7,000 905,000 

 8 0  47 50 אקדמי ומנהלים
 30 3  03 63 מקצועות חופשיים וטכניים

 43 55  37 03 ושירותים מכירות, סוכנים, פקידות
 00 63  3 6 מקצועיים בתעשייה 

 3 39  0 0 בלתי מקצועיים
 מכון ברוקדייל לסקרי כוח אדם של הלמ"ס-ג'וינט-עיבוד מיוחד של מאיירס מקור:

 

עשויה במקצועות ברמה גבוהה יותר  האתיופי יוצאי יהודיםייצוגם של -אחת הסיבות האפשריות לתת

אשר כרוכה במבחני חלק גדול מהתפקידים במשק הישראלי, בלהיות קשורה לאופן הקבלה לעבודה 

קבלת ממדים משמעותיים לאור ממותנית בעמידה במבחני מיון  קבלהל שבעיה זו מיון מורכבים. 

המיון  כֵליב שתמשיםמעסיקים במגזר הציבורי וגם בחברות פרטיות מה שמספר גדל והולך של העובד

בתהליך או במבחנים פנימיים המבוססים על תפיסות דומות,  ,יון תעסוקתישל מכוני מובשירותים 

עבור ב משמעותיתעסוקתי נחשב חסם המיון התהליך  בחירת מועמדים מתאימים למשרות פנויות.

 יוצאייהודים כגון ערבים או  ,בישראלהמרכזיות האוכלוסייה אנשים שאינם נמנים עם קבוצות 

מוטים  המיון כֵלישחלק מלשעבר. טענה רווחת היא  המועצות-בריתעולי ובמידה פחותה גם  האתיופי

 להשיג ציונים טובים נופליםת, כך שמלכתחילה סיכוייהם של בני קבוצות אלה תרבותימבחינה 

  (.0007, בסיסכישורים פורמליים )בני קבוצת הרוב, גם אם הם מצוידים באותם  מסיכוייהם של

רצויה  מטרה ,אולםבניבוי תפקוד בעבודה, י מדידה היא שהוא יהיה תקף הדרישה המרכזית מכלִ 

 ננסה 0פרק ב מראים פערים בביצועים של אוכלוסיות שונות. אינםשבכלים להשתמש היא נוספת 

 התפקוד בעבודהיכולים לנבא את שונים  מיון כֵליעל סמך הדיווחים בספרות, באיזו מידה  ,להבהיר



 

3 

שאינם  אלה תואשמראים פערים בין אוכלוסיות כלים ה את ננסה לזהות, כן-כמוכלים(. )התוקף של ה

נתאר  6בפרק  .מראים פעריםאכן  מסוימים כלים דועאפשרי מ ציע הסברולה, כאלה מראים פערים

יכולים ש פערים גם מראיםתקפים ביותר בדרך כלל, הם כליה אשרכעולה תוקף ה-דילמת המגווןאת 

 השיטות המומלצות אתר סקונ 5ק ר. בפמיון התעסוקתיב( adverse impactלגרום לתוצאה אפלייתית )

נדון בהתאמת השיטות האלו להקשר , 4בפרק לבסוף,  .בתהליך המיון פעריםהלהפחתת בספרות 

יות הנקוטות בידי מעסיקים חלופמספר שיטות בחלק ב בהמשך לסקירת הספרות נציג  הישראלי.

 בעלי מחויבות להעסקת קבוצות חלשות. ישראליים

 כלים של מיון תעסוקתי. 2

ייחס לדיווחים תהמיון התעסוקתי ונ במסגרתנמצאים בשימוש הבפרק זה נתאר בקצרה את הכלים 

אכן מנבאים תפקוד בעבודה.  האבחון כֵלימידה שלהם, כלומר, באיזו  התוקףבספרות המחקרית לגבי 

בין אוכלוסיית הרוב להפערים בין מיעוטים  אודותעל חים בספרות ו  נציג ממצאים המדּובנוסף, 

, כלומר, לתוצאה אפליייתית יכולים לגרום אלהההבדלים ה כיצדכלים שונים, ונסביר נמצאו בש

 . תעסוקתיהמיון הבתהליך  ,להטיה נגד מיעוטים

 תעסוקתיהמיון ה כֵליפירוט  2.1

-פי-עלים הם קלאסיה. הכלים מיון אלטרנטיביים כֵלילבין  יםקלאסי מיון כֵליבין  בחיןנסקירתנו ב

, תכונות כישורים שכליים מוכספציפיים  מבניםבכתב שמודדים מבחנים מבחנים ממוחשבים או  רוב

נוטים למדוד כישורים  אינם, כלים אלטרנטיביים בניגוד לכך .בעבודה המיועדתמקצועי וידע  אישיּות

פין בתוך מגוון של מבחנים, משימות ו/או תרגילים. י, אלא בעקבאופן ישיר אישיּותשכליים ותכונות 

ציון בקביעת ה אישיּותאלטרנטיביים יש השפעה לכישורים שכליים ולתכונות הלמעשה, גם בכלים 

משימות של . דוגמאות של כלים אלטרנטיביים הם לתפקיד מיועדמסכם את התאמת המועמדים ה

דגימת משימות  ,(biodata), נתונים ביוגרפיים (situational judgment tests) שיפוט מצבים שונים

  .מוְבניםוראיונות  (work samplesבעבודה )

 האפקטיביותלהעריך את  עליוו למועמד תיאור של מצב מסוים יםמציג שיפוט מצביםשל משימות ב

 עושים שימוש נתונים ביוגרפיים היה מתמודד במצב המתואר. ואאיך הו/או לתאר של תגובות שונות 

, הילדותכולל תקופות שונות, בשונים ו חיים המועמד בתחומי שעברסיונות וחוויות ינל עבשאלות 

רוב -פי-לעזה נעשה  כִליבישראל, השימוש ב .קשר להצלחה בעבודההן נמצא ילעואשר לתשובות 

דגימת משימות ל ש כִליניתן עליו ציון. ה הברית-ארצות, ואילו בריאיוןבצורה איכותנית וכבסיס ל

בראיונות של משימות ו/או בעיות נפוצות בעבודה.  מדגםהמועמד עם התמודדות בוחן את  בעבודה

  .על פי שאלון אחיד ריאיוןעוברים כל המרואיינים  מוְבנים

כלים אלטרנטיביים שונים כמו ב ר משתמשיםכאש גם השכישורים שכליים משפיעים על התוצאהוכח 

ההמלצה (. Bobko et al., 2005ודגימת משימות בעבודה ) (Huffcut et al., 1996) ניםראיונות מובְ 

על כלים  אלטרנטיבי, מתבססת הן על כלים קלאסיים והן כִלישנחשבת  ,המסכמת של מכוני מיון

של  אישיּותאלטרנטיביים בתהליך האבחון, והיא קשורה גם לכישורים השכליים ולתכונות ה
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שימוש הו ,ישראלב יותר נעשה שכיחמכוני מיון שימוש בשלציין  (. ראוי ,.2003Collins et alהמועמדים )

 .חברות גדולותובבבנקים ירות המדינה, בשהמיון התעסוקתי בתהליך בהם מתרחב 

של כל אחד  כולל תיאור קצר ,מיון אלטרנטיביים נבחרים כֵלימיון קלאסיים ו כֵלי מוצגיםלהלן  0 לוחב

 אומדני התוקף .dהסטטיסטי המדד לערכי  םאומדניהו של כל אחד מהםתוקף ה ן, אומדמהם

המיון השונים לנבא את התפקוד הכללי בעבודה. אומדני התוקף עברו  כֵלימעריכים את היכולת של 

נבהיר את הרציונל בסעיף הבא . תיקונים לטעויות במדידת תפקוד בעבודה ותיקונים להגבלת טווח

מציין את מספר סטיות התקן שבין הממוצע של  dהסטטיסטי המדד . אלהואת השיטות לתיקונים ה

מציין פער גדול יותר בין הרוב  dשל  גדול יותר ערך , כאשרשל המיעוטאוכלוסיות הרוב לבין הממוצע 

 .הברית-ארצותלבנים בלמבוססים על הפערים שבין שחורים המוצגים בלוח  d-ערכי ה המיעוט.לבין 

במחקרים שאומדים את תוקף הניבוי ו/או את גודל הפערים של כלים שונים, נהוג לסווג את 

פי הסיווג ל עכלים מסוימים לא נבדקו התפקידים המיועדים לפי רמת המורכבות שהתפקיד דורש. 

הנמצאים חלק מהכלים בולכן הסיווג מופיע רק  ,ג זהוכלים אחרים לא נמצאו הבדלים לפי סיובוהזה 

 .בלוח
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 d כולל אומדנים לתוקף הכלים ואומדנים לערכי הסטטיסטי ,תיאור כֵלי מיון קלאסיים וכֵלי מיון אלטרנטיביים נבחרים :2ח ול
 המיון כִלי תיאור אומדן תוקף )ממוצע( (dאומדן פערים )ערך  הערות

 קלאסייםכלים 
הספרות מתייחסת לאומדנים של   -

בינונית במידה ות בעבודות מורכ
 כאומדן הכללי המקובל.

-יש פערים קטנים יחסים בתת  -
בתחומים  d-המבחנים. ערכי ה

המילוליים, המרחביים והכמותיים הם 
 Hough etבהתאמה ) 0.90-ו 0.90, 0.30

al., 2001) 

 0.36עבודות מורכבות: ב  -
ות בעבודות מורכב  -

 0.77בינונית: במידה 
עבודות לא מורכבות: ב  -

0.83 (Roth et al., 2001) 

 עבודות מורכבות: ב  -
0.48-0.43 

ות בעבודות מורכב  -
 0.43בינונית: במידה 

עבודות לא מורכבות: ב  -
0.50-0.06 (Schmidt & 

Hunter, 1998) 

. מדידת כישורים IQלמבחני  דומים
ים מבוססת על מספר ישכליים כלל

מבחנים שמודדים כישורים -תת
בתחומים שונים ספציפיים שכליים 

  כולל מילולי, מרחבי וכמותי.

מבחני 
כישורים 
שכליים 

 םיכללי

אין שוני לפי מורכבות בעבודה ולכן   -
מציגים רק את הממוצעים הכלליים של 

 .הגורמיםכל 
טעינות קוגניטיבית נמוכה מאוד: אין   -

מבחני כישורים שכליים  מתאם עם
 כלליים.

 0.30 :מוחצנות  -
 0.03ניות: ומצפ  -
 -0.05יציבות רגשית:   -
נעימות   -
((Agreeableness :0.00 
 :יותופתיחות להתנס  -

0.03 (Hough et al., 2001) 

 0.33: מוחצנות  -
 0.38 :ניותומצפ  -
 0.36יציבות רגשית:   -
 Agreeableness)נעימות )  -

0.08 
: יותופתיחות להתנס  -

0.09 (Hough & Furnhan, 

2003) 
 

 Five Factor-מה הגורמים תחמש

Model (FFM קיבלו חשיבות רבה )
כתכונות  ונחשביםבספרות 

החשובות ביותר בתחום 
 . אישיּותהפסיכולוגיה של ה

 

מבחני 
התכונות של 

 Five-ה

Factor Model 
(FFM)  של
 אישיּותה

רוב הספרות מתייחסת לאומדן   -
התוקף הממוצע הכללי, למרות השוני 
לפי מורכבות בעבודה. הצגנו גם את 

הכללי וגם לפי לתוקף האומדן 
 המורכבות בעבודה. 

טעינות קוגניטיבית נמוכה מאוד: אין   -
מתאם עם מבחני כישורים שכליים 

 (.Ones et al., 1993כלליים )

 0.05כללי:   -
פילוח ספרות בלא מצאנו   -

 לפי מורכבות העבודה 
(Hough et al., 2001) 

 

 0.53כללי:   -
 0.53עבודות מורכבות: ב  -
עבודות מורכבות ב  -

 0.60בינונית : במידה 
עבודות לא מורכבות: ב  -

0.59 (Ones et al., 1993) 
 

פותחו במקור כדי  אלההמבחנים ה
 שפוגעת בתפוקהלנבא התנהגות 

כמו גניבה ואיחור במקום העבודה, 
ניבוי גם ליישומי נמצא כ כִליאבל ה

 דה ותפקוד כללי בעב

מבחני יושרה 
(Integrity) 
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 כִלי המיון תיאור אומדן תוקף )ממוצע( (dאומדן פערים )ערך  הערות
 כלים אלטרנטיביים

אין שוני משמעותי לפי המורכבות   -
 בעבודה.

טעינות קוגניטיבית בינונית: יש   -
מתאם עם מבחני כישורים שכליים 

 .(Huffcut et al., 1996)כלליים 
 

 0.06כללי:   -
(Bobko et al., 1999) 

 0.43כללי:  -
(Schmidt & Hunter, 1998) 

את כל  ראיונות מוְבנים שואליםב
את  יםולתפקיד מס המועמדים

את  יםמדרג .שאלותהאותן 
התפקוד של כל המועמדים 

בראיונות עם פרוטוקול אחיד. 
יותר  ראיונות מוְבנים יקרים

נות ומראי רשים יותר משאביםווד
, אבל הם הרבה יותר מוְבנים-בלתי

 תקפים

ראיונות 
 מוְבנים

לא מצאנו פילוח לפי מורכבות   -
 העבודה בספרות.

טעינות קוגניטיבית בינונית: יש   -
מתאם עם מבחני כישורים שכליים 

 (Potosky et al., 2005)כלליים 

 0.49כללי:  -
(Potosky et al., 2005) 

 0.60כללי:  -
(Potosky et al., 2005) 

משתמשים בשאלות  אלהכלים 
 . הםשעברו בדיקות אמפיריות

סיונות וחוויות בחיים ישואלים על נ
בתחומים שונים מועמדים השל 
: שאלות הדוגמלתקופות שונות. בו

משמעת של הורי העל שיטות 
פעילות בארגוני על המועמדים ו

 .סטודנטים או תנועות אחרות
נתונים ביוגרפיים של פיתוח כִלי 

שמתאים לתפקיד מסוים יכול 
כי כל פריט בכִלי ד ומאלהיות יקר 

חייב לעבור בדיקה עמוקה כדי 
לניבוי תורמת לוודא שהשאלה 
 הצלחה בתפקיד

 נתונים
 ביוגרפיים

(Biodata) 
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 כִלי המיון תיאור אומדן תוקף )ממוצע( (dאומדן פערים )ערך  הערות
אין שוני משמעותי לפי המורכבות   -

 בעבודה.
טעינות קוגניטיבית בינונית: יש מתאם   -

עם מבחני כישורים שכליים כלליים 
(McDaniel et all., 2007) 
הבדלים משמעותים בין הוראות אין   -

שונות באומדני התוקף ובאומדני הפערים 
 בין אוכלוסיות.

בין משימות גם  בחינומחקרים אחרים ה  -
עם הוראות בוידיאו והוראות בכתב 

 ,Ployhart & Hotlz) והממצאים היו דומים

2008) 

 0.38כללי:   -
הוראות המבוססות על   -

 0.67:  ידע
על הוראות המבוססות   -

 0.65: התנהגות
(Whetzel et al., 2008) 

 0.03כללי:   -
הוראות המבוססות על   -

 0.03: ידע
הוראות המבוססות על   -

 0.03: התנהגות
(McDaniel et al., 2007) 

כִלי זה מציג למועמדים תיאור של 
מצב מסוים. בספרות יש הפרדה בין 

מבוססות על ידע הראות וה
(Knowledge Based Instructions )

מבוססות על התנהגות הוהוראות 
(Behavior Based Instructions .)

מבוססות על ידע דורשות ההוראות 
עמד להעריך את התועלת של ומהמ

מבוססות הוהוראות  ,תגובות שונות
לתאר  מנועל התנהגות דורשות מ

איך הוא היה מתמודד במצב 
 המתואר. 

משימות 
 שיפוט מצבים

לאומדן הפערים הוא מחקרים הבסיס   -
שבדקו רק את העובדים בפועל במקומות 

 ,.Bobko et alמחקר עדכני יותר ) עבודה.

כלל המועמדים את ( שבדק 2005
פערים  על דיווח יםלתפקידים מסוימ

 (. 0.90-הרבה יותר גדולים )כ
אין שוני משמעותי לפי המורכבות  -

 בעבודה.
טעינות קוגניטיבית בינונית: יש מתאם  -

עם מבחני כישורים שכליים כלליים 
(McKay & McDaniel, 2006). 

  0.40כללי:   -
(Roth et al., 2003) 

 0.66כללי:   -
(Roth et al., 2005) 

בוחן את המועמדים  כִליה
דגימה של משימות ו/או  באמצעות

 בעיות נפוצות בעבודה.

 עבודהדגימת 

מצאנו פילוח לפי מורכבות העבודה לא  -
 בספרות.

טעינות קוגניטיבית גבוהה: יש מתאם  -
כלליים  חזק עם מבחני כישורים שכליים

(Collins et al., 2003). 
משתמשים במבחנים  מרכזי הערכהרוב  -

 תהליך המיון שלהם.בשכליים כחלק 

 או פחות; תלוי 0.30 -
 תרגיל/ממדב
(Ployhart & Holtz, 2008) 

 0.69כללי:  -
(Schmidt & Hunter, 1998) 

משתמשים  במרכז הערכה
בצירופים שונים של כלים כדי 

להעריך את התאמת המועמדים 
 לתפקיד המיועד.

 מרכז הערכה
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 אומדן תוקף כֵלי המיון 2.2

שימוש ה. הערכת תוקף הכלים חיונית להצדקת תיעסוקתנבהיר את חשיבות התוקף במיון בסעיף זה 

מתן הוכחות מספיקות  כן,-על-הכלים התקפים ביותר. יתרלזהות את  תאפשרממיון באופן כללי ו כֵליב

, תהליך המיוןשל כלים שלא רק מגבירים את תוקף שונים מיון יאפשר חיפוש צירופים ה כֵלילתוקף 

 .מיוןך התהליהתוצאה האפלייתית בגם מצמצמים את  אלא

. שניהם ותוקף ניבוי concurrent)זמני )-תוקף בו של תוקף: סוגים שנילבסקירה זו אנו מתייחסים 

תפקוד בהציונים לבין  התעסוקתי )המנבאים(במיון בין הציונים מתאמים  באמצעותמחושבים 

 תפקודה הערכתעיתוי ביחס ל וןהמיבעיתוי  תבטאתוקף מהי סוגי נההבדל בין ש )המנובאים(.בעבודה 

)המנבאים( מיון ה כֵליבאת הישגיהם מודד שמשתמש בעובדים הנוכחיים שלו ו ארגון. בעבודה

המיון שלו.  כֵליזמני של -)המנובאים( באותו מועד, מעריך את התוקף הבו בתפקוד בעבודה הישגיהםו

ארגון , דוגמהל .לפני המנובאים זמן ממושךאת המנבאים מודדים  ,תוקף ניבוי שמעריכיםמחקרים 

 התפקוד בעבודה רק של מועמדיםאת מודד אבל  יםמועמדה של כלאת ההישגים המיון  כֵליבשמודד 

, מעריך את תוקף עבודה החדשהל הסתגלותורק אחרי תקופה סבירה שמאפשרת  ,עבודהלשהתקבלו 

 המיון כֵלידה של שיש פער בין מועדי המדי , מכיווןמועדףתוקף ניבוי נחשב המיון שלו.  כֵליהניבוי של 

 כֵלי, ומצב זה מאפשר בדיקה מדויקת יותר של יכולת תפקוד בעבודה מדידה שלבין ל התעסוקתי

זמני מוטות -בומחקרים של תוקף תוצאות בנוסף, יש סיבות לחשוב שהמיון לנבא תפקוד בעבודה. 

 מאלה אלהבודקים רק את העובדים הנוכחיים הנבדלים  אלהשמחקרים  משוםכלפי מעלה מעט 

מבחינת עומק הניסיון בעבודה, והשוני בניסיון בעבודה עלול להשפיע על מדידת התפקוד בעבודה 

(Huffcutt et al., 2005; Schmitt et al., 1984). 

 אנליזה-מטהה בשיטת השתמשו רבים חוקרים האחרונות ובשנים חדשה אינה המיון כֵלי תוקף בדיקת

 עיקריות בעיות שתיעלו  ההאל סיונותיבנ. זה בתחום הרבים המחקרים ממצאי את לסכם כדי

 (measurement error) במדידה טעויות היא הראשונה הבעיה(: התוקף סוגי בשני) התוקף באומדני

 אנליזה-מטה בשיטת שמשתמשים חוקרים. (range restriction) הציונים טווח הגבלת - והשנייה

 מגבירים הסטטיסטיים התיקונים. אלהה הבעיות עם להתמודד שמנסותסטטיסטיות  שיטות פיתחו

 . הכלים של האמיתי לתוקף םתוא לקרב כדי התוקף אומדני את

 שהכלים ככל. בעבודה תפקוד מדידתב הדיוק-ומאי המיון כֵלי של הדיוק-מאי נובעות במדידה טעויות

הכרחי לתוקף מהימנות הינה תנאי  .עולים וגודלן במדידה הטעויות מספר, במדידה מדויקים פחות

 על במדידה הטעויות השפעת את לאמוד כדי הכלים של מהימנות בבדיקות משתמשים וחוקרים

 של במדידה הטעויות ניתן לתקן את לא המיון וכבסיס לתיקונים לאומדני התוקף. כֵלי של התוקף

 כֵליב משמעותי סרוןיח על מצביעה המיון כֵליב מהימנות-שאי מכיוון, המיון כֵלי כלומר, המנבאים

 נובעת המיון כֵליב מהימנות-אי, אחרות במילים. תוקפם על ישיר באופן להשפיע שאמור המיון

 בתיקון להשתמש היא ביותר המקובלת לכן, המתודולוגיה. מתאים לא התיקון ולכן הםשל מהמגבלות

 במדדים מהימנות-אי כי ,בעבודה תפקוד של המדדים כלומר, המנובאים עם רק במדידה טעויות של

 האמיתי התוקף כלומר, בעבודה האמיתי התפקוד את לנבא המיון כֵלי של ליכולת קשורה אינה ההאל

 .המיון כֵלי של התוקף באומדני מטה כלפי להטיה לגרום העלול המהימנות-אי אבל, המיון כֵלי של
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 התפקוד מדדי של המהימנות על שמבוסס באומדן" ניפוח" עם המדידה בטעויות התיקון את מחשבים

, נמוכה מהימנות בעלי בעבודה תפקוד במדדי שמשתמשים מחקרים, זה מתיקון כתוצאה. בעבודה

 .מקבלים תיקון קטן מהימנים במדדים שמשתמשים מחקרים, גדול תיקון מקבלים

 מתקבלים מהמועמדים חלק שרק העובדה של תוצאה היא, הציונים טווח הגבלת, השנייה הבעיה

 בין המתאם על מבוסס תוקף חישוב. שנדחו מועמדים בקרב בעבודה תפקוד למדוד דרך ואין לעבודה

 מוטים נחשבים ציונים של מוגבל טווח על המבוססים ומתאמים, בעבודה תפקוד מדדיבין ל המיון כֵלי

 בתוקף האומדנים-בתת תיקון פיתחו אנליזה-מטהה בשיטת שמשתמשים חוקרים, לכן. מטה כלפי

 של כפונקציה, כלומר, הציונים בטווח ההגבלה רמת של כפונקציה מחושב זה תיקון. זה ממצב שנובע

 הוא שהתקבלו המועמדים ששיעור ככל. המועמדים כלל מתוך לעבודה שהתקבלו המועמדים שיעור

 .המתאם את יותר מגדיל התיקון, יותר נמוך

 עוזרים שהם נזוססקונ וקיים אנליזה-במטה בהם להשתמש מרבים ,מקובלים ההאל התיקונים שני

בעקבות  (.Hunter & Schmidt, 2004) בציונים טווח והגבלת במדידה טעויות של בעיות עם בהתמודדות

שנים של מחקרים  84סיכמו   Schmidt & Hunter (1998),אנליזה-מטהבשיטת ה אלההתפתחויות 

שונים, אבל ה המיון של כלי פםמיון שונים. הם הסיקו שקיים שוני רב בתוק כֵלישבדקו את התוקף של 

כן, הם טוענים שהתועלת -על-. יתרמיון תקפים שמצליחים בניבוי של תפקוד בעבודה כֵלי המכ נםשיש

משמעותים לארגון כתוצאה מהגדלת היעילות  רווחים ידי-עלמוכחת ביותר בשימוש בכלים התקפים 

 ותפוקת העובדים.

המיון  כֵליהתקפים ביותר בין היעילים ביותר ו ישנה הסכמה שמבחני כישורים שכליים כלליים הם

(Schmidt & Hunter, 1998; Ployhart & Holtz, 2008 .)הם  הזו מתבססת על כך שהמבחנים האל טענה

 ,.Salgado et alובאירופה ) הברית-ארצותבוכן על תוצאות בדיקתם באלפי מחקרים  ,זולים ליישום

אומדנים שהם בין באופן עקבי מבחני כישורים שכליים מקבלים  ובסוגים רבים של עבודה. (2003

. צבירת ידע בעבודה, בניבוי למידה בתוך העבודה ובניבוי של הגבוהים ביותר בניבוי תפקוד בעבודה

בגלל ד: ויסרון חמור מאח, למבחני כישורים שכליים יש הלמרות ההצלחות המרשימות האל

 לגרום יכול הםב שימושה ,הרוב אוכלוסייתלבין  מיעוטים ןבי משמעותים פערים תוצאותיהם מגלותש

לעבודה מבין  שהתקבלו מועמדים של נמוך לשיעור ,כלומר, האדם כוח בבחירתלתוצאה אפלייתית 

יוצר שורה של  בתהליך בחירת כוח האדםתוצאה אפלייתית לחשד מועמדים מקבוצות המיעוטים. ה

תוצאה  המיון שגרמו כֵליוהם נדרשים להצדיק את השימוש ב חו"לב עבור מעסיקיםבבעיות משפטיות 

קשיים ליכול להוביל לתשלומי פיצויים גבוהים וכאלה מיון  כֵליכישלון בהצדקת שימוש ב. אפלייתית

 עבור מעסיקים.במשפטיים אחרים 

 אינםשהמיון הקלאסיים כלים בעלי תוקף  כֵליבתגובה, פסיכולוגים תעסוקתיים חיפשו בתוך מלאי 

 .אוכלוסיות בין לפעריםגורמים 

 Five-התכונות מהחמש  כישורים שכליים.למבחני  ותקשור ות שאינןשונ תאישיּותכונות נבדקו כך,  

Factor Model (FFM) - נעימות , מצפוניות, יציבות רגשית, מוחצנות(agreeableness)  ופתיחות

תכונות החשובות ביותר בתחום לנחשבות הן ש משוםחשיבות רבה בספרות ל וזכ - להתנסויות
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בעלי תוקף שהם אינם תקפים או  הכאל אישיּות, אבל, באופן כללי, מבחני אישיּותהפסיכולוגיה של ה

אשר הם בעלי תוקף ב (integrity)חני היושרה הם מב זה . יוצאים מכללבניבוי תפקוד בעבודה נמוך

אינם מראים פערים גדולים ועם זאת  חופפים עם כישורים שכליים כללייםאינם הם בממוצע  ,מכובד

למבחני כישורים שכליים משלים  שימושי כִליכיום ל יםנחשב היושרהמבחני לכן, . בין אוכלוסיות

 (.Schmidt & Hunter, 1998כלליים )

בנוסף, פותחו מספר כלים אלטרנטיביים. כפי שצוין לעיל, כלים אלטרנטיביים אינם מתמקדים במבנה 

משתמשים במספר מבנים כדי לבנות ציון מסכם ו/או המלצה כללית על התאמת  אספציפי אל

הם ו התקף ביותר כִלינחשבים כ ראיונות מוְבניםהאלטרנטיביים, מבין הכלים המועמדים לתפקיד. 

 ים שגם הם בעלי תוקף מכובד. נוספקיימים מספר כלים  .מראים פערים קטנים מאוד בין אוכלוסיות

 0.50 שבין תוקף אומדן ,. באופן כללינבחריםאומדני התוקף המתוקנים של כלים  וצגלעיל הו 0לוח ב

נחשב כבינוני  0.67עד  0.00 שבין אומדן)אין דוגמאות של תוקף יותר גבוה(,  גבוה כתוקף נחשב 0.30עד 

גם , כמו לעיל נופירטש המיון כֵלי ני תוקףאומד כי ,לציין חשוב .נחשב כנמוך 0.00-ל שמתחת אומדןו

קיימת שונות ו מקורות של משפע הנגזר הממוצע התוקף על מבוססים ,0בלוח  אלה המוצגים

 העובדה את בחשבון לוקחים אינם הממוצעים האומדנים, בנוסף. למחקרממחקר ם נפרדים ניבאומד

 אומדני, למעשה. העבודה מורכבות של כפונקציה שיטתי באופן להשתנות עלולים התוקף שאומדני

 פוחתת התפקיד של המורכבות שרמת ככל לרדת נוטיםשל מבחני כישורים שכליים כלליים  תוקף

(Schmidt & Hunter, 1998.)  

תחילה המיון, אבל  כֵלינרחיב את הדיון על היתרונות והחסרונות של צירופים שונים של בהמשך 

  נסקור את הפערים בין אוכלוסיות שמופיעים בעת השימוש בכלים שונים.

 פערים בין אוכלוסיות: פוטנציאל לתוצאה אפלייתית 2.3

המיון בניבוי תפקוד בעבודה. בסעיף זה נסקור את  כֵליהוכחות רבות לתוקף בסעיפים קודמים הוצגו 

 תשל הכלים, שנחשב תהקוגניטיבי טעינותמיון שונים וננסה לייחס אותם ל כֵלימופיעים בההפערים 

 מקור אפשרי לפערים. 

, המציין את dהסטטיסטי המדד בספרות, פערים בין אוכלוסיות נמדדים באמצעות  כפי שצוין לעיל

 d של גדול יותרערך מספר סטיות התקן שבין הממוצע של אוכלוסיות הרוב לבין הממוצע של המיעוט. 

 קטן נחשב הבדל 0.00-נמוך מ dמקובלים הם: ערך ה d-מיעוט. טווחי הלמציין פער גדול יותר בין הרוב 

וערך  ,נחשב הבדל גדול 0.97-0.40שבין  dנחשב הבדל בינוני, ערך  0.57-0.00שבין  dשמעותי, ערך מ ולא

d  ומעלה נחשב הבדל גדול מאוד. 0.80של 

של כלים שונים, שמבוססים על הבדלי הציונים בין שחורים ללבנים  d-ערכי ה יםצגומ 6לוח ב

שכליים. בניגוד לכך,  כישורים במבחני ללבנים שחורים בין העמוק בולט הפערבעיקר . הברית-ארצותב

, כך יותר בכלים האלטרנטיביים, טווח הפערים מצומצם. אישיּות בשאלוני בציוניםדמיון  קיים

בהמלצות של מכוני  גדולים יותר נמצאו ופערים ,ראיונות מוְבניםבפערים הקטנים ביותר נמצאו הש

  דה.ובדגימת משימות בעבו נתונים ביוגרפיים, במיון
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שהגורם העיקרי לפערים בין אוכלוסיות  (Sternberg et al, 2000 ואחוקרים רבים טוענים )לדוגמה, ר

מיון שונים, הוא שהכלים מדגישים כישורים שכליים באופן מוגזם  כֵלימופיעים כתוצאה משימוש בה

המנבאים כישורים שכליים הם אכן מאחר שי. עם זאת, השקפה מנוגדת טוענת כי מציאותולא 

הדגשה על כישורים שכליים היא לא רק מוצדקת, אלא חיונית ה ,התקפים ביותר לתפקוד בעבודה

מבלי לנקוט עמדה בוויכוח  (.Gottfredson, 2003; Schmidt & Hunter, 1998 ותקף )לדוגמה, ראלמיון 

כישורים  כמו מבחני טעינות קוגניטיבית רבהזה, ברצוננו להדגיש דפוס שלפיו כלים שהם בעלי 

ומשימות שיפוט מצבים, נוטים לגרום לפערים משמעותים  נתונים ביוגרפייםכמו  תשכליים, או בינוני

, כמו מבחני תכונות טעינות קוגניטיבית נמוכהבין אוכלוסיות, ואילו כשמשתמשים בכלים שהם בעלי 

 על הכללי הדגש כי שטוענים יש חוקרים. ומבחני יושרה, הפערים הם מצומצמים FFM-מה אישיּותה

בכלים בעלי טעינות קוגניטיבית  הנמצאים לפערים חשוב הוא גורם לייםמילוכישורים ל דרישות

ממצאיהם של . שנצפו הפערים את לצמצם יכולה לייםמילוכישורים ל דרישותה ושהפחתת, גבוהה

 יש הבדלים אלה במחקרים אך (,Sackett et al., 2001בטענה זו )לדוגמה, ראו  יםמכות מחקרים מספר

למצבים  ספציפיים להיות האלה עלוליםהמחקרים מצאי , מכן-על-יתרבגודל צמצום הפערים. 

 ות, למשל מבחנים שמשתמשים בוידיאו.יקרנוטים להיות מבוססים על שיטות מיון ו ,מסוימים

 ,d סטטיסטיהי כם ועריים כללייכישורים שכלציונים במבחני בין מיון נבחרים ל כֵליבין מתאמים  :3וח ל
 לפי רמת התוקף של הכלים

 מיון כִלי
אומדן תוקף 

 (dאומדן פערים )ערך  )ממוצע(

 ביתטייקוגנטעינות 
 עם כישורים מתאם)

 שכליים כללים(
 (2.62-2.42כלים בעלי תוקף גבוה )

 --- 0.77: כללי 0.43 :כללי כישורים שכליים כלליםמבחני 
 ראיונות מוְבנים

 
 0.60כללי:  0.06כללי:  0.43כללי: 

 0.57 כללי: 0.46כללי:  0.58כללי:  מבחני ידע מקצועי בעבודה

 אין קשרכללי:  0.05כללי:  0.53כללי:  מבחני יושרה
 (2.30עד  2.22כלים בעלי תוקף בינוני )

או פחות;  0.30כללי:  0.69כללי:  רכז הערכהמ
 תרגיל/ממדב תלוי

 0.34: כללי

 0.66כללי:   0.40כללי:  0.66כללי:  עבודה תמידג
 0.69כללי:  0.57כללי:  0.60כללי:  ביוגרפיים נתונים

 0.66כללי:  0.68כללי:  0.03כללי:  משימות שיפוט מצבים

 (2.10)עד  נמוךכלים בעלי תוקף 

 Five Factor Model-מבחני התכונות של ה

(FFM של )אישיּותה 

 0.33: מוחצנות -
 0.38ניות: ומצפ -
רגשית: יציבות  -

0.36 
 0.08 :נעימות -
פתיחות  -

יות: ולהתנס
0.09  

 0.30: מוחצנות -
 0.03ניות: ומצפ -
 -0.05יציבות רגשית:  -
 0.00 :נעימות -
יות: ופתיחות להתנס -

0.03  

 אין קשר
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מציג את לעיל  6לפי רמות שונות של תוקף. לוח את הפערים שבין אוכלוסיות בשלב זה, כדאי להשוות 

כישורים שכליים כלליים. בין מבחני ל אלהבין הכלים ה מתאמיםהזו ומוסיף את אומדני הההשוואה 

מראה את המיקום של כל אחד מהכלים על פני שני הצירים: תוקף וגודל הפער. כפי שניתן  3תרשים 

הם ( מבחני ידע מקצועי בעבודה, כֵלי מיון בעלי טעינות קוגניטיבית גבוהה )למשל, 6לראות בלוח 

 ורא ,לדוגמהים פערים גדולים בין אוכלוסיות )קיימ , אך הם גם הכלים שבהםיותרבם התקפים הכלי

Goldstein et al., 1998; Whetzel et al, 2008 .) למה שנקרא  מובהקתגמה ומספקים ד אלהממצאים

 עולההמתח ה :dilemmavalidity -diversity( (Pyburn et al., 2008)) תוקף-מגווןבספרות דילמת 

את הפערים  צמצםתקפים בתהליך המיון, ובאותו הזמן מנסים למנוע או לכלים  כשמנסים לבחור

 לטובההמיון התקפים ביותר. בהקשר זה, בולטים  כֵליבמופיעים כתוצאה משימוש השבין אוכלוסיות 

כלומר גם נמוך,  dבעלי ערך במקביל בעלי תוקף גבוה וגם ומבחני יושרה, שהם  ראיונות מוְבנים

כלים לפיכך יקבלו (. 3מנבאים הצלחה בעבודה וגם אינם מראים פערים בין אוכלוסיות )ראו תרשים 

 .תוקף-דילמת המגווןחשיבות רבה בדיון שלנו על פתרונות ל אלה

 מיון נבחרים כֵליבין אוכלוסיות בגודל הפערים של תוקף ו ם שלאומדני :1תרשים 

 

קשר לכישורים  הםכלים בעלי תוקף נמוך, ואין לשל  הינכללים בקטגור FFM-של ה אישיּות שאלוני

אינם  הם לפערים משמעותיים בין אוכלוסיות, אבלאמנם גורם  אינו השכליים. שימוש בכלים האל
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 ,Sacket & Lievensו)לדעה אחרת לגבי התוקף רא מוסיפים הרבה ליכולת הניבוי של תפקוד בעבודה

2008). 

 דגימת משימות בעבודה, , שיפוט מצבים שוניםנתונים ביוגרפייםביים, כולל טירוב הכלים האלטרנ

ם השימוש בהאיזון בין תוקף לבין גודל הפערים שבין אוכלוסיות. בדרך כלל מציעים  ,כוני מיוןומ

מאפשר ניבוי מספק בתפקוד בעבודה וגורם לפערים קטנים יותר מהפערים שמופיעים במבחני 

נוטים להיות בעלי טעינות כישורים שכליים. למעשה, הכלים האלטרנטיביים בעלי תוקף בינוני 

 בין אוכלוסיות.  בינונייםמראים פערים קוגניטיבית בינונית ו

 תוקף-המגווןדילמת . 3

 הדילמההגדרת  3.1

לפערים משמעותים בין אוכלוסיות.  נוטים לגרוםמיון תקפים  כֵליש מכךנובעת  תוקף-דילמת מגוון

עבודות להתוצאה היא ששימוש בכלים תקפים עלול לגרום לשיעורים קטנים של מיעוטים שמתקבלים 

 אפלייתיתתוצאה גורמים ל אלהשונות לעומת שיעורי המתקבלים מאוכלוסיית הרוב, ובדרך זו כלים 

 מיעוטים בתהליך המיון התעסוקתי.  גביל

ֵרב )ללסיונות של ארגונים ימהנ הכתוצאעולות שתי דילמות   ובו בזמן המיון כֵלי ףאת תוק (מקסםמ 

  :את התוצאה האפלייתית מזערל

בקרב עובדי הארגון  (diversity) מגווןה, מספר גדל והולך של ארגונים תופסים את הברית-ארצותב .1

המיון, אשר מונעת את  כֵליאי הצלחתן של אוכלוסיות שונות ב .כמטרה רצויה שיש לשאוף אליה

העובדה שבדרך כלל חריפה במיוחד על רקע קבלתן לעבודה, מקשה על השגת המטרה. דילמה זו 

 םישנש תלמרואוכלוסיית הרוב בתפקוד בעבודה הם נמוכים, לבין הפערים בין מיעוטים בפועל 

(. Chung-Yan & Cronshaw, 2002 והמיון שאמורים לנבא תפקוד בעבודה )רא כֵליפערים גדולים ב

המיון ולכן לא התקבלו לעבודה, אולם  כֵליישנם מועמדים שלא השיגו תוצאות מספקות בכך, 

מועמדים אלה עקב תהליך המיון,  .היו מפגינים ביצועים טובים לא פחות בעבודהייתכן שבפועל 

נכון גם לגבי מועמדים  דברה .הארגון עלול להפסיד עובדים טוביםעבורם ובמפסידים עבודה רצויה 

 מגווןהשגת מטרה של ופוגע ב ,המיעוטת מאוכלוסיות הרוב אבל חמור יותר לגבי אוכלוסיו

 בארגונים שונים. 

דלים אמיתיים ביכולת באיזו מידה ההבדלים בתוצאות המבחנים אינם משקפים הב :דילמה אתית .2

ומהבדלי תרבות אשר משפיעים  ,אלא נובעים מקשיי התנהלות בשפה שאיננה שפת האם ,הביצוע

ופוגעים במוטיבציה שלהם  ,לרעה על ההבנה של בני קבוצת המיעוט את המבחנים והציפיות מהם

 להשיג תוצאות גבוהות?

 תוצאה אפלייתית והחוק שנועד למנוע אותה 3.2

מיון האפליה בתהליך ר ואסיועדת לחקיקה שמ באמצעות הבעיעם ה ותמתמודדמספר מדינות 

ת רבסעיף זה נסביר את הגד ומתן הנחיות לארגונים כיצד להבטיח את קיום החוקים.התעסוקתי 
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 החוק מיושם וכיצד ,הברית-ארצותבתהליך המיון התעסוקתי לפי החוק בהתוצאה האפלייתית 

 . בפועל

נשים, שחורים ונכים, מקבלות הגנה חוקית מעצם חוק זכויות  ןוג, כהברית-ארצותבשונות אוכלוסיות 

. למעסיקים (The Civil Rights Act of 1991) 3773-מו (The Civil Rights Act of 1964) 3735-האזרח מ

מיון  כֵלימיון תעסוקתי שמפלים נגד האוכלוסיות המוגנות בחוק. שימוש ב כֵלילהשתמש באסור 

מיון  כֵליחוקי, אפילו במקרים שהמעסיק לא התכוון להפלות והשתמש ב בלתימפלים נחשב 

 אובייקטיביים שלא נראים ככלים מפלים. 

י מספק הנחיות אחידות לנוהל של נהחוק, משרד העבודה האמריקלשמור על כדי לעזור למעסיקים 

 (. לפי ההנחיותUniform Guidelines on Employee Selection Procedure, 1978בחירת מועמדים לעבודה )

שגורם "לשיעור שהוא שונה באופן  כִלי :איה תוצאה אפלייתיתמיון שגורם ל כִליההגדרה של , הללו

בני ות לפגיעה באנשים מביאמשמעותי בקבלה לעבודה, בקידום או בהחלטות תעסוקתיות אחרות ש

-)המועמדים בני המיעוטים המתקבלים לעבודה בפועל, אם שיעור ה ."יםגזע, מין, או אתניות שונ

Adverse Impact Ratio  אוAIR ) ,הוא פחות משמונים אחוזים משיעור המתקבלים מאוכלוסיית הרוב

הם תקפים ובודקים תחומים המיון שלו  כֵליהמעסיק חייב להצדיק את תהליך המיון שלו ולהוכיח ש

ם את הפערים מחפש דרכים לצמצ ואלהראות שה עליובנוסף,  חיוניים לניבוי תפקוד בעבודה.

 כלל"מכונה  וז הנחיה (.Pyburn et al., 2008 ו)לסקירת ההקשר המשפטי רא אלההמופיעים בכלים ה

רשמי, בפועל, הסף של פחות משמונים אחוזים הוא  אין מדובר בכללולמרות ש החמישיות",-ארבע

  .הברית-ארצותבעל חשיבות רבה ב

עלול לגרום סיונות לזהות תוצאה אפלייתית בתהליך המיון יבנ "תוהחמישי-ארבע כלל"יישום 

מיישום  ימנעכדי להולהתראת שווא אם גודל המדגם במחקר הוא קטן מדי. לכן, בשנים האחרונות, 

-כי מיון כמפלים, חוקרים התחילו להשתמש במבחן היהחמישיות" בסיווג תהל-ארבע כללשל "מוגזם 

Zir  קות הסטטיסטית של האת המובהאשר בוחן-AIR . הדהיינו, מבחן-Zir  את המשלים-AIR  שבודק

 AIR) הבדיקהלפי ממצאי  AIR-משווה את ה Zir-מבחן ה (.Morris, 2001) החמישיות"-ארבע כלל"את 

Observedלעבודה בין אוכלוסיות, כלומר מצב שה ה( למצב שבו יש שוויון מוחלט בשיעורי הקבל-AIR 

 . אם המבחן יוצא מובהק, סימן שתהליך המיון הוא מפלה.3.00-שווה ל

 שיטות למיון עובדים אשר מצמצמות את התוצאה האפלייתית. 4

. ניתן לסווג התוצאה האפלייתית פסיכולוגים תעסוקתיים מציעים שיטות שונות שעשויות לצמצם את

תיקון מקורות ההטיה . 3י סוגים: את השיטות להגברת השוויון בין קבוצות בתהליכי המיון לשנ

 רמה שלהדיון ל עביר אתנ ובהמשךנדון בשיטות אלה תחילה  תיקון ציוני המיון.. 0-ו ,בתהליכי המיון

 (.  quotasמכסות )שיטת השימוש בשאחד מביטוייה הוא  ,מדיניות העדפה מתקנת
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 שיטות לתיקון מקורות ההטיה בתהליכי המיון 4.1

שיטות לתיקון מקורות ההטיה בתהליך המיון. רוב השיטות מזהות את כמה בסעיף זה נתאר בקצרה 

 וארותלהלן י בתהליך המיון.לתוצאה האפלייתית השימוש במבחני כישורים שכליים כמקור העיקרי 

במדדי כישורים שכליים כלל מציעות לא להשתמש שונות שהראשיטות הנתחיל בשתי ו ,שבע שיטות

  כלליים.

כקירוב למבחני כישורים  הישגים לימודייםהשיטה הראשונה מציעה להשתמש במדדים של  .1

שכליים. מאחר שמדדים אלה קשורים גם לגורמים מוטיבציוניים, בנוסף ליכולת קוגניטיבית, 

הציון הממוצע  :שני מדדים להישגים לימודייםנבדקו השימוש בהם יפחית תוצאה אפלייתית. 

(. Berry et al., 2006ומספר שנות לימוד ) ,(Grade Point Average( )Roth & Bobko, 2000בלימודים )

ומראים  ,מאשר הממצאים לגבי הציון הממוצעיותר הממצאים לגבי מספר שנות לימוד מעודדים 

סינון לפי מספר שנות לימוד מביא לתוקף ניבוי חלש יותר צמצום מרשים בתוצאה האפלייתית. 

פוחת ככל שהסינון לפי שנות לימוד הוא הניבוי כישורים שכליים. תוקף מאשר סינון לפי מבחני 

שנות לימוד  33גדול יותר כאשר הסינון הראשוני הוא לפי +בתוקף הניבוי מחמיר יותר. כך, ההפסד 

 שנות לימוד. 30)תואר אקדמי(, וקטן יותר כאשר הסינון הוא לפי 

ליים או מילו, כמו כישורים ציפייםבמדדי כישורים ספהשיטה השנייה מציעה להשתמש רק  .2

ואכן, שיטה זו גורמת  .כלליה, כחלופה למדד לדרישת התפקיד המיועד םבהתא כישורים כמותיים

כישורים כמותיים עלול לגרום  לשבינונית. אולם, שימוש במדד -לצמצום הפערים במידה מעטה

ליים מילוכישורים  לשין, שימוש במדד לופילהרחבת פערים בין נשים לגברים לרעת הנשים, ולח

 יכול לגרום לפערים לרעת הגברים. 

ויתור על מבחני כישורים שכליים יכול והוא ש זו וגם בשיטה הקודמת הבשיט משמעותיחיסרון  

מבחני כישורים שכליים כלליים הם ש משוםלגרום להחלשה משמעותית בתוקף של תהליך המיון, 

לבנים בין , למרות העובדה שהפער בין שחורים לכן-על-יתרות. מהחלופות המוצעיותר תקפים 

במבחני כישורים שכליים כלליים גדול יותר בהשוואה לפער במבחני תפקוד  הברית-ארצותב

לגבי יתר -ניבוימידה מסוימת של יש כלליים בעבודה, יש סיבות לחשוב שלמבחני כישורים שכליים 

. במילים אחרות, במקרה שנבחן שחור הברית-ארצותב שחורים וייתכן שגם לגבי מיעוטים אחרים

תפקוד השחורים לעומת יתר של -להערכתייטה הניבוי המיון,  כֵליונבחן לבן קיבלו אותם ציונים ב

 & Wicherts ואחרת רא לדעה ;Sackett et al., 2008 ראותפקוד הלבנים )הערכה יותר מדויקת של 

Millsap, 2009.)  לכן, שיטות אחרות מנסות להפחית את הטעינות הקוגניטיבית בתהליך המיון

 בדרכים שונות. 

מיון תקפים, כולל כלים אלטרנטיביים.  כֵליהשיטה השלישית היא שימוש במגוון רחב של  .3

מיון בולטים כבעלי פוטנציאל רב בהתמודדות  כֵליאסטרטגיה זו אפקטיבית בדרך כלל, ושני 

הם בעלי  אלהשני הכלים ה .(3תרשים  ו)רא ומבחני יושרה ראיונות מוְבנים: קףתו-מגווןבדילמה 

תוקף גבוה, וכשמשתמשים בהם יחד עם מבחני כישורים שכליים הם מצליחים להגביר את התוקף 

עם זאת, (. Schmidt & Hunter, 1998) התוצאה האפלייתיתובמקביל לצמצם את  ,בתהליך המיון

החשיבות תהיה עולה בעיה הנובעת משילוב של מספר מנבאים באותה סוללת מבחנים: מה 
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או  ה כליםפוחתת אחרי שמוסיפים ארבעהשולית בנוסף לכך, התועלת  היחסית של כל אחד מהם?

  (.Ployhart & Holtz, 2008והגדלת מספר הכלים בתהליך המיון היא יקרה ומצריכה זמן רב ) ,יותר

. יותר את מבחני הכישורים השכליים הוגניםלעשות אחרת, פחות מוצלחת בדרך כלל, היא  שיטה .4

עדר הגבלת זמן, הכנסת פריטים תרבותיים הוגנים, והוצאת יהישנן מגוון של שיטות כאלו כולל 

עד כה, השיטות האלו יישומיות רק  ,אבל .פריטים שבהם נמצאו הבדלים גדולים בין האוכלוסיות

עבור כל הנבחנים בזמן הגבלת מ הסרת. (Ployhart & Holtz, 2008) של הארגון בתחום יחסי הציבור

השיפור באוכלוסיית המיעוט  ,את התוצאות תא משפריהאם אבל  ,לגרום לשיפור בביצועים היכול

ם תרבותיים הוגנים והוצאת הכנסת פריטי , כך שהפער נשמר.זהה לשיפור באוכלוסיית הרוב

ואינן  ,יקרותפריטים שבהם נמצאו הבדלים גדולים בין האוכלוסיות נוטות להיות מסובכות ו

 .Ployhart & Holtz, 2008)) תוצאה אפלייתיתמביאות לצמצום ב

דרכים לתקן את מבחני המיון, דרך אחרת לנסות לצמצם את הפערים בין אוכלוסיות  חפשבמקום ל .5

למועמדים מאוכלוסיות מיעוט. למרות  נטציהיאורי או קורס במסגרת הכנה או/ו תרגולהיא 

ששיטה זו נראית משכנעת ביותר, עד כה אין תמיכה אמפירית לכך שהיא אכן גורמת לצמצום 

(, שבדקו את השפעת הבחינה החוזרת על ההבדלים בין 0005ועמיתיו ) Sin פערים.משמעותי ב

בות, מצאו שלבנים שנכשלו נוטים יותר משחורים לחזור על שנים עוק 5שחורים ללבנים במשך 

הבחינה. בקרב לבנים ושחורים כאחד, מועמדים שקיבלו ציונים באמצע ההתפלגות נטו לחזור על 

הבחינה; אלה שחזרו על הבחינה קיבלו ציונים טובים יותר מאלה שנבחנו לראשונה, אבל ההבדלים 

ינטציה למועמד לגבי המבחן ואפשרות להתנסות בו יאור מתן לא השתנו. וריאציה של שיטה זו היא

מביאה להפחתה קטנה ולא עקבית של ההבדלים. בניגוד לשיטה הקודמת, נמצא כי  קודם. שיטה זו

 קבוצות מיעוט נוטות להשתתף במבחן המקדים. 

ג מספר מייצ לגייסהצלחה של ארגונים רבים -בתהליך המיון הוא אי תוצאה אפלייתיתגורם חשוב ל .6

 מאוכלוסיות מועמדים של ממוקד גיוסשל מועמדים מאוכלוסיות מיעוט לתפקידים שונים. 

( השיטה הזו 0008) Ployhart & Holtzלפי  ,, אבלא אחת הדרכים להתמודד עם בעיה זווה המיעוט

ות מסקנגורמת לצמצום משמעותי בפערים. בניגוד ל ינהזמן רב בביצוע וא ארוךיקרה, עלולה ל

הציג ממצאים מעודדים על שימוש במסע ( Newman & Lyon, 2009) מחקר חדשהפסימיות האלו, 

נכונות לעבוד קשה, כמו  ,ומדגיש מאפיינים אישיים ,נפרד שמיועד למיעוטים בלבד תפרסומ

זאת ולתפקיד המיועד או לארגון המיועד,  שנדרשים ,(במקום כישורים שכליים) וכד' מצפוניות

 דרישה לבעלי כישורים שכליים. השמדגיש תכללי סומתפרבמקביל ל

הוגנות בתהליך המיון התעסוקתי. לכן, מספר -נוחות ועל אי-מועמדים רבים מדווחים על אי .7

. התהליך כלפי המועמדים עמדות את לשפר כדי המיון בתהליך שינוייםארגונים מנסים להוסיף 

ירידה קטנה בתוצאה  מראותעמדות המועמדים בהשיטות שמתמקדות בתהליך הגיוס ו

. שיטה זו עשויה להגדיל את מספר האנשים המתקבלים לעבודה מקרב אוכלוסיות האפלייתית

הראו  ,שחורים ונשים לגבי שנערכו ברובם( מדווחים כי מחקרים 0008) Ployhart & Holtzהמיעוט. 

 בהבדלים בין הקבוצות. לצמצום קלמביאה רק  ששיטה זו
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שיטות שמנסות לא להתמקד רק בכישורים השכליים אלא להשתמש במגוון של מתברר שבדרך כלל, ה

. שיטות תוקף-דילמת מגווןהן השיטות המוצלחות ביותר בהתמודדות עם  כלים בהערכת המועמדים,

בין  פעריםובמקביל גורמות לצמצום ב ,אלו מצליחות במידה מסוימת בשמירת התוקף בתהליך המיון

, השיטות שמחפשות פתרונות למקור אפשרי ספציפי לפערים, הן בתהליך המיון עם זאת. אוכלוסיות

משום שהן מבוססות בדרך כלל הכללי והן במבחני כישורים שכליים, אינן מצליחות להשיג את מטרתן 

בהזמנת  3774-. בכלל או ללא תמיכה כזו ,בספרותמועטה על הנחות קלושות עם תמיכה אמפירית 

קיים פער אכן שמסקנה ועדת מומחים ל ההגיע, American Psychological Association הארגון

 בתפקוד במבחני כישורים שכליים ושהפער: הברית-ארצותלבנים בבין למשמעותי בין שחורים 

"אינו נובע מהטיות ברורות בבניית המבחנים או בהעברת המבחנים, ואינו משקף הבדלים 
גורמים של מעמד חברתי ותרבות עשויים  עלכלכלי. הסברים שמבוססים -חברתיבמצב ה

. אין ספק אלהלהיות מתאימים, אבל עד כה יש מעט מאוד תמיכה אמפירית להסברים כ
שאין שום תמיכה בפרשנות גנטית. כרגע, אף אחד לא יודע מה גורם לפערים בין 

 ." (79' מע ,Neisser et al., 1996אוכלוסיות )

בצמצום פערים של שיטות שמנסות להפחית את הדגש על  הוועדה קשורות גם להצלחות מסקנות

מבחני כישורים שכליים בתהליך המיון. לכאורה, ההצלחות של שיטות אלו נובעות מהשימוש בכלים 

או לשימוש בכלים אלטרנטיביים שורים שכליים כמו מבחני היושרה ו/תקפים שאינם קשורים לכי

 הרים שכליים רק בעקיפין. בפועל, שימוש בכלים כאל, שמודדים כישוראיונות מוְבנים ןוגתקפים, כ

כתוספת לתהליך מיון שכולל מבחני כישורים שכליים או כתחלופה למבחני כישורים שכליים, מצמצם 

 את הטעינות הקוגניטיבית בתהליך המיון ובדרך זו מצמצם את התוצאה האפלייתית בתהליך המיון.

 הצירופים גישתשל גבלות מוההתועלת על  ים אורזור (Finch et al., 2009ממצאים ממחקר חדש )

 מיון כֵלי ארבעה עד שניים של שונים צירופים 53 בחר המחקר .תוקף-דילמת המגווןעם  בהתמודדות

הניבוי בתפקוד )אופטימיזציה( של בדק את הפשרות בין מיטוב  תוסימולציסדרה של  אמצעותוב

חשוב לציין שאין דרך לדעת עד  צירופים השונים.שמופיעה עם ה התוצאה האפלייתיתלבין בעבודה 

אפשר ללמוד אבל  ,הסימולציה להקשרים שונים שלכמה, אם בכלל, ניתן להכליל את הממצאים 

 יםמהצירופ 56-החוקרים השתמשו ביישום גישת הצירופים. בהשיקולים השונים על  מהסימולציה

 מיון כֵלי של צירוףב או אחד מיון כִליב משתמשת זו אסטרטגיה. תשלבי-רבה בחירהה יתבאסטרטגי

 שלישי,ה ובשלב) שניה בשלב נוסף ובצירוף, ראשוני כסינון המיון תהליך של הראשון בשלב שונים

הנבחרים  הצירופים כל בין ,בנוסף. המתקבלים המועמדים את לבחור כדי( שלבים השלוש כשיש

החוקרים לפי דרגות שונות של  ידי-עלנקבע  הבא לשלב ןהראשו מהשלב ברמע  ל הקריטריון, למחקר

של  ברירה יחס)קריטריון הכי פחות חמור לועד ( 0.34 של ירהרב יחס)ביותר  חומרה, החל מהחמור

 5לוח במתוצאה אפלייתית. הימנע בין הצירופים הנבחרים במחקר הצליחו למ. רק מיעוט קטן (0.94

 ממצא. )שיותיחמה-ארבע כלל)כלומר עומדים ב גורמים לתוצאה אפלייתית אינםשהצירופים מוצגים 

שיות, יחמה-ארבע כללב םעומדיגם גם תקפים והם , ששאינם אפלייתייםבולט הוא שרוב הצירופים 

, כל הצירופים כן-על-יתר .ם וכמעט בכולם נכללים מבחני יושרהאינם כוללים מבחני כישורים שכליי

 ברירהמשתמשים במבחני היושרה עם יחס הללים מבחני כישורים שכליים וכהאפלייתיים -הלא

שכליים משתמשים במבחני כישורים  בשלב הבאו ,בתהליך המיון נישלב ראשוכ )0.34ביותר ) החמור
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א יתפקוד בעבודה, גם אם הב מכובדת מראים יכולת ניבוי ההאלצירופים ה. אחריםעם כלים ביחד 

 בולטממצא משים במבחני כישורים שכליים בשלב הראשון. תמצירופים דומים שמש כהנמויותר קצת 

שלב אחד או ב, כלומר הצירופים תשלבי-באסטרטגיה דו משותשה האלהשכל הצירופים  נוסף הוא

משו ככלי סינון בשלב י. ראיונות מובנים לא שמתוצאה אפלייתית ימנעשלושה שלבים לא הצליחו להב

ככלי סינון למספר רב של  יםמדי ופחות יעיל םייקרמשום שהם פים והראשון באף אחד מהציר

 מרואיינים.

( אינם גורמים לתוצאה 2220ואחרים ) Finchהצירופים של כלי המיון שלפי הסימולציות של  :4וח ל
 אפלייתית 

ון כִלי מי
בשלב הראשון 

 כֵלי מיון בשלב השני )הסינון(

 ברירהיחס 
בשלב 
 3הראשון

תפקוד ממוצע 
בעבודה של 
 0המתקבלים

Adverse 

Impact Ratio 

(AIR)
3 

ערכי 
ZIR
6 

 מבחן יושרה

+ כלליים  מבחני כישורים שכליים
נתונים ביוגרפיים + מצפוניות + 

 איון מובנהיר
0.34 0.43 0.34 1.28 

+ כלליים מבחני כישורים שכליים 
 1.28 0.34 0.44 0.34 איון מובנהינתונים ביוגרפיים + ר

+ כלליים מבחני כישורים שכליים 
 1.28 0.34 0.45 0.34 איון מובנהימצפוניות + ר

נתונים ביוגרפיים + מצפוניות + 
 מובנה ריאיון

0.34 0.40 0.93 2.81 
0.04 0.33 0.34 1.28 
0.54 0.65 2.82 1.31 

 נתונים ביוגרפיים + מצפוניות

0.34 0.54 2.88 2.30 
0.04 0.58 0.93 2.81 
0.54 0.08 2.84 1.23 
0.30 0.07 0.93 1.50 

 מובנה ריאיוןנתונים ביוגרפיים + 
0.34 0.43 0.93 2.81 
0.04 0.30 0.34 1.28 
0.54 0.65 2.82 1.31 

 נתונים ביוגרפיים

0.34 0.55 2.88 2.30 
0.04 0.58 0.34 1.28 
0.54 0.09 2.82 1.31 

0.30 0.07 0.93 1.50 

 מובנה ריאיוןמצפוניות + 

0.34 0.58 2.88 2.30 

0.04 0.44 0.93 2.81 
0.54 0.63 2.88 2.76 
0.30 0.65 2.82 1.31 
0.94 0.65 2.82 1.31 

 מצפוניות

0.34 0.69 2.08 2.30 
0.04 0.64 2.88 2.30 
0.54 0.00 2.06 2.25 
0.30 0.38 2.02 2.52 
0.94 0.33 2.02 2.52 
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ון כִלי מי
בשלב הראשון 

 כֵלי מיון בשלב השני )הסינון(

 ברירהיחס 
בשלב 
 3הראשון

תפקוד ממוצע 
בעבודה של 
 0המתקבלים

Adverse 

Impact Ratio 

(AIR)
3 

ערכי 
ZIR
6 

 מובנהריאיון  מבחן יושרה

0.34 0.59 2.88 2.30 

0.04 0.46 0.93 2.81 
0.54 0.60 2.88 2.76 

0.30 0.60 2.84 1.23 

0.94 0.58 2.82 1.31 

נתונים 
 מבחן יושרה ביוגרפיים

0.34 0.58 0.34 1.28 
0.04 0.58 0.34 1.28 

0.54 0.08 0.34 1.50 
0.30 0.08 2.84 1.23 

0.94 0.04 2.88 2.76 

 נתונים ביוגרפיים ניותומצפ
0.34 0.65 0.93 2.81 
0.04 0.50 0.34 1.28 

0.54 0.03 0.93 1.62 

נתונים 
 ניותומצפ ביוגרפיים

0.04 0.68 0.34 1.28 
0.30 0.37 2.82 1.31 

0.94 0.34 2.84 1.23 
החוקר. בלוח מופיעים רק  ידי-על, 0.94, לפחות חמור, 0.34יחס הברירה שונה באופן שיטתי מהחמור ביותר,   1

 רופים שאינם גורמים לתוצאה אפלייתית על פי המדדים המוצגים.יהצ
(. ציונים Finch et al., 2009 ו)לפירוט החישוב רא Zציוני תפקוד בעבודה של אלה שהתקבלו מוצגים כציוני  0

 מצביעים על תפקוד פחות טוב. 0-מצביעים על תפקוד טוב יותר וציונים הקרובים ל 3-גבוהים, הקרובים ל
כל הצירופים המופיעים בלוח  .Zir-ו/או לפי ה AIR-הערכים המודגשים מציינים תוצאה לא אפלייתית לפי ה 6

 .AIR-וחלק לא מראים תוצאה אפלייתית לפי ה, Zir-אינם מראים תוצאה אפלייתית לפי מבחן ה

 שיטות לתיקון ציוני המיון 4.2

למועמדים מאוכלוסיית המיעוט יחס מועדף שמציעות העדפה מתקנת שיטות של בסעיף זה נסקור 

 למועמדים מאוכלוסיות מקומותמוגדר של  מספר ריוןיש, כלומר quotas)מכסות )שימוש ב/או ו

המיעוט. השיטות האלו אינן מתייחסות למרכיבים של תהליכי המיון אלא לתוצאות והן מתמקדות 

 שלושכדי לצמצם את הפערים שגורמים לתוצאה אפלייתית. נבחין בין  ,בדרכי ניקוד, דירוג ושקלול

 שיטות ונציג אסטרטגיות ביצוע לכל שיטה.

 בנורמות שימוש תיקונים בציונים או באמצעות ישירה מתקנת העדפההשיטה הראשונה מציעה 

 אסטרטגיות אפשריות של השיטה הזו: ארבעבקצרה  וארותלהלן י. המיעוט אוכלוסיית לטובת שונות

 מתן נקודות בונוס למועמדים מאוכלוסיית המיעוט. בונוס: נקודות 

 פיתוח ושימוש בנורמות שונות לאוכלוסיות הרוב ולאוכלוסיית  ות:יאוכלוסיית-נורמות תוך

 המיעוט.

  בר( שונים שימוש בחתכים )ציון מינימום למע  לאוכלוסיית המיעוט: יותר נקודות חתך נמוכות

 לאוכלוסיות הרוב ואוכלוסיית המיעוט.
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 ר שוויון בשו(Tiebreak) העדפה למועמדים מאוכלוסיית המיעוט, אבל רק במקרים שיש שוויון :

 המיעוט.לבין בציונים בין מועמדים מאוכלוסיית הרוב 

לפעמים יחד עם  ,(score banding) ברצועות של ציוניםומשתמשת פחות השיטה השנייה היא ישירה 

שתי אסטרטגיות ביצוע  קצרהו בארותלהלן ישימוש נבון בהעדפות בבחירת מועמדים בתוך הרצועות. 

 לשיטה זו:

  רצועות קבועות(static bands) : 74-83יצירת טווחים של ציונים, לדוגמה, הגדרת טווח הציונים 

מוגדר כבעל ציון זהה למועמד  83ד", כך שמועמד מקבוצת המיעוט שהגיע לציון וכציון "טוב מא

  ויכול להיבחר לתפקיד. 74בל ימאוכלוסיית הרוב שק

  רצועות זזות(sliding bands):  אחור עד למקום שבו מתחיל הייצוג של להזזת הטווח של הציונים

קבוצת המיעוט, ואז אם הקריטריון לקבלה הוא אחוז מסוים מתוך בעלי הציונים הגבוהים ביותר, 

 עבורבמשתנה בר שיטה זו מציעה חיפוש של ציון מע   .גם לבני קבוצת המיעוט יש סיכויים להתקבל

 . שמבטיח ייצוג סביר של מועמדים מאוכלוסיית המיעוטבאופן כל משרה פנויה 

 ,שימוש ברצועות ציונים יכול להפחית באופן משמעותי את התוצאה האפלייתית בתהליך המיון, אבלה

 מתוך כללפות למועמדים מאוכלוסיית המיעוט י, ההצלחות תלויות במתן עדקרובות עתיםל

כיצד קונסנזוס  איןעדיין  (. בנוסף,Ployhart & Holtz, 2008המועמדים שנמצאים בתוך אותן רצועות )

 (.Bobko & Roth, 2004; Campion et al., 2001 ורא דוגמה)ל קובעים את הרצועות

באמצעות שימוש בשקלול  מתן משקל שונה באופן מוצהר למנבאים שוניםהשיטה השלישית היא 

ת הכלים את השפעביותר ומגביר  הגדוליםהם הפערים  שבהםהכלים  תהשפע את ממזער אשר

ם את המנבאים או להשתמש במשקלות על , במקום לסכו  דוגמהביותר. ל שמראים הפערים הקטנים

. פחותה בסיס רגרסיה, אפשר להחליט על מתן משקל גדול יותר למנבאים בעלי השפעה אפלייתית

עטה עד בינונית. שיטה זו מוגדרת כסוג של והאוכלוסיות במידה מ אמצעי זה מקטין את ההבדלים בין

שיטה . של בני המיעוטים הלהגדיל את שיעור הקבלנוספת העדפה מתקנת עקיפה כי היא מייצגת דרך 

שולט במשקל שברצונו לתת אולם הגורם הממיין  ,ע בתוקף הניבוי של תהליך המיוןופגל עלולהזו 

 & Ployhart) ן הרצוי מבחינתו בין השגת המגוון לבין תוקף הניבוילמנבאים השונים בהתאם לאיזו

Holtz, 2008.) 

  (quotas)ושיטת המכסות  מדיניות העדפה מתקנת בתעסוקה בארצות שונות 4.3

, לאחר של המאה הקודמת שיםיבאמצע שנות הש הברית-ארצותההעדפה המתקנת גובשה לראשונה ב

שהתברר כי חוקים האוסרים אפליה, בעיקר בתחום העבודה, אין בהם די כדי להביא לשוויון 

הזדמנויות. בשנות השבעים יצר ממשל ניקסון את "תכנית פילדלפיה", תכנית המכסות הגדולה 

 (Affirmative Preference)"העדפה מתקנת"  לאהראשונה, שהעבירה את הדגש מפעילות גיוס חיובית 

ל נשים ובני מיעוטים בשירות המדינה, במגזר העסקי ובאוניברסיטאות. הנימוק לכך היה פיצוי על ש

עבר. בהמשך, השתנה הנימוק בקרב המצדדים במדיניות זו וכיום הוא מתבסס על טיעון ב הפליא

. החל מאמצע שנות השמונים התגבשה בממשל מגמה לצמצם את תחולתה של (diversity) מגווןה

ההעדפה המתקנת. הקונגרס הפגין עמדה אמביוולנטית: הסתייגות לכאורה ותמיכה למעשה.  מדיניות
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חששם של נבחרי הציבור לאשר באופן פורמלי את המדיניות הזו התבסס על הטענה שהיא סותרת את 

פליה, גם כזו הננקטת לטובת מיעוטים. עמדה זו , האוסר על כל סוג של א3735-זרח מחוק זכויות הא

והוא קבע כללים מחמירים להפעלת  ,לכך שבית המשפט העליון החל למלא תפקיד מרכזי בנושאגרמה 

תכניות של העדפה מתקנת שאיימו לשים קץ למדיניות זו. למרות זאת, לא נראה שמדיניות זו בוטלה 

  (.0000אבן חן, -)מודריק

במדיניות  ,וסטרליהמדינות מערב אירופה, קנדה ואמאמצע שנות השבעים של המאה הקודמת נקטו 

. כך, באמצעות חקיקה עקרון השוויון בתוצאה ידי-עלהמונחית  אקטיבית של העדפה מתקנת ישירה

 ידי-עללדוגמה, חייבה גרמניה בחוק את כל הגופים הפדרליים בגרמניה להגביר את העסקת הנשים 

ת או חוקים שמטרתם מינוין וקידומן; קנדה הוסיפה סעיף במגילת הזכויות שלה אשר קובע כי תכניו

קידום קבוצות מקופחות על רקע גזע, מוצא, דת, מגדר או מוגבלות, אינם סותרים את הזכות לשוויון 

החל מאמצע שנות התשעים, בית המשפט של הקהילה האירופית  ,פליה אסורה. אולםאולא ייחשבו כ

יפות לנשים בעלות הסתייג במספר מקרים מחוקים של מדינות חברות הנותנים באופן אוטומטי עד

פליה על בסיס מגדר, ודחה את שיטת המכסות. לעומת אמהווה  הדברנטיים, בנימוק שווכישורים רל

למשל  ,גבריםלזאת, הוא תמך בהעדפה מתקנת "רכה" או עקיפה לקידום שוויון הזדמנויות בין נשים 

רים אחרים הוא נתן נגישותן להכשרה מקצועית, תעסוקה או קידום. במקעל הסרת מכשולים  ידי-על

 . תוקף לפעולות העדפה מתקנת שמטרתן להביא לשוויון בתוצאות

היא של שיטה זו משמעותה היא אחד הכלים העיקריים בהעדפה מתקנת.  (quotas)שיטת המכסות 

ובחירת המועמדים הטובים ביותר על  ,קבועים למועמדים מאוכלוסיית המיעוטשיריון מספר מקומות 

בסיס הביצוע בתהליך המיון ו/או לפי סטנדרטים סובייקטיביים יותר כדי להשלים את המקומות 

 לו.לה

 ,(Kravitz, 2003, 2008 ראולהעדפה מתקנת, שיטת המכסות נחשבת לשאפתנית ביותר ) בין כל השיטות

חוקית ההמוסרית, ות בחינהמ השימוש בהלגבי  חריפיםישנם חילוקי דעות כפי שצוין לעיל, ו

הצדקת השימוש בסטנדרטים שונים  גבידעות להבדלי ת מונובעחלק מהמחלוקות  .מעשיתהו

כחלק מתכנית של העדפה מתקנת מתן העדפות טוענים ש םתומכיהמאוכלוסיות שונות. למועמדים 

( ובמקומות Bowen & Bok, 1998השונות במוסדות לימוד ) רתביותר להגב ההדרך הישיראת מייצג 

שקיימת במוסדות לימוד לרעה מוצדקת מול האפליה ושמדיניות זו  ,(Bergmann, 1996עבודה )

סוג של אפליה, הן נגד  ותמייצג שיטות אלוהמתנגדים טוענים שלעומת זאת, ובמקומות עבודה. 

ני אוכלוסיית של ב םאת יכולת ותמגביל אוכלוסיית המיעוט לשהעדפות ש משום ,אוכלוסיית הרוב

מועמדים ש המניח מדיניות של העדפה מתקנתמשום ש ,להתקבל, והן נגד אוכלוסיית המיעוטהרוב 

קוקים לעזרה חיצונית כדי להתקבל ושהם ז ותמיעוט הם בעלי יכולות נמוכמאוכלוסיית ה

(McWhorter, 2000 בנוסף, המתנגדים טוענים ששימוש בתכניות של העדפה מתקנת עלול לגרום .)

דרישות ו ,כמו העצמת המתח ביחסים בין אוכלוסיות שונות ,לתוצאות לא צפויות בתחומים רבים

 (.Sowell, 2004) להעדפות בלתי סבירות ו/או לתחרויות בין אוכלוסיות לקבלת העדפות

בתגובה למחלוקות האלה, ניסו מחקרים רבים לבדוק את השפעתן של תכניות להעדפה מתקנת על 

ועל עמדות של עובדים ושל מועמדים מאוכלוסיות שונות כלפי תכניות  ,בארגוניםתפוקת העובדים 
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מליץ לא להשתמש הו הברית-ארצותמסיכם את הממצאים ממחקרים רבים  )Kravitz (0008 .הכאל

במתן העדפות ובמכסות. כדי להסביר ולהצדיק את המלצתו הוא מתאר את הבעיות העיקריות שנוטות 

ו שימוש במכסות בתהליך המיון. בעיה אחת היא ששימוש בשיטות אלה יוצר ללוות מתן העדפות ו/א

בציבור הרחב. מתן העדפה בתהליך המיון גם יכול  הןבקרב עובדים אחרים בארגון והן התנגדות 

לגרום לעמדות סטיגמטיות כלפי עובדים מאוכלוסיית המיעוט במקומות עבודה, כולל כאלה שלא נהנו 

. בנוסף, תכנית להעדפה מתקנת שמציעה מתן העדפות ו/או שימוש במכסות, מהעדפות בתהליך המיון

היכולת של תהליך המיון לבחור את האנשים את עלולה להחליש את התוקף בתהליך המיון, כלומר 

 הטובים והמתאימים ביותר לתפקידים שונים.

בתי המשפט כלפי שימוש  (, עמדתCharpentier, 1998( ובאירופה )Pyburn et al., 2008) הברית-ארצותב

עברה  ,מכסותשימוש ב/או ולמועמדים מאוכלוסיית המיעוט יחס מועדף מפורש בתכנית שמציעה 

שוברי אפילו שימוש ב הברית-ארצותעלולות להיות בלתי חוקיות. ב אלהשינויים רבים, וכיום תכניות כ

לבין מועמד מאוכלוסיית מיעוט  ויון ביןו, כלומר מתן העדפות רק במקרים שיש ש(tiebreakersשוויון )

עבור המעסיקים. לפיכך, השימוש בתכניות במועמד מאוכלוסיית הרוב, יכול לגרום לבעיות משפטיות 

המעוניינים להגביר את השונות  הברית-ארצותב עסיקים, ומיתדרמ באופןאלה התחיל להצטמצם 

  (.Pyburn et al., 2008; Kravitz, 2008) אחרות שיטות לחפש נאלציםבארגון שלהם 

 יישומיות הממצאים מהספרות בהקשר הישראלי. 5

פרקים הקודמים בסקירתנו להקשר שעלו בהממצאים והמסקנות של בפרק זה נדון ברלוונטיות 

מחקרים האת ממצאי  הישראלי הקשרל להכליל ניתןבאיזו מידה  הישראלי. תחילה, ננסה להעריך

מיון שונים. בהמשך, נדון  כֵליאת התוצאה האפלייתית של ו תוקףשניסו לאמוד את ה רייםאמפיה

 של המדיניות את בקצרה נסקורו ,הישראלי בהקשר עמה להתמודדות והשיטות תוקף-דילמת המגווןב

 בתעסוקה בישראל. מתקנת העדפה

להקשר ובאירופה  הברית-ארצותהאפשרות להכליל ממחקרים אמפיריים ב 5.1

 הישראלי
-ארצותב מקורם תימיון תעסוקל ם שוניםהתוקף של כליאת בודקים המחקרים ה של המכריע םרוב

מבחני כישורים שכליים ומבחני תכונות  כגון ,מיון כֵליב האירוניה, השימוש ולמרבה ,זאת עם. הברית

מבחני מצב כגון  ,בנוסף, כלי מיון שונים. בהשוואה לישראל הברית-ארצותב פחות הרבה ץנפו ,אישיּות

למרות  בספרות. דוניםיאינם נו הברית-ארצותבנפוצים  אינםהנמצאים בשימוש רב בישראל  ,קבוצתי

מדינות אחרות, יש סיבות טובות לחשוב שניתן בין ל הברית-ארצותההבדלים המשמעותיים בין 

 מאוד, בדומההיא מדינה הטרוגנית  הברית-ארצותלישראל.  הברית-ארצותלהכליל את הממצאים מ

 מיון כֵלישל  אוכלוסיות בתוקףת אין דיווחים על הבדלים משמעותים בין זא ולמרות ,ישראלל

 ומעלה ,שמדווחת על פערים בין אוכלוסיות עשירה ספרות אמנם, כפי שהראינו, קיימת .מסוימים

עם זאת,  ,אך ,רלוונטיות גם לישראל ולאירופה(ההמיון )שאלות  בתהליך אפליה לגבירבות  שאלות

מבחינת  פחות תקפים אינםהמראים פערים משמעותיים בין אוכלוסיות המיון  כֵלי כיחשוב לציין 
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 בין אוכלוסיות הבדלים במקרים שבהם יש ; אדרבא,בקרב אוכלוסיות המיעוט עבודהב תפקוד ניבוי

 .בקרב האוכלוסיות החלשות דווקא יתר-ניבויה מידה מסוימת של המיון נמצא כֵלי תוקףב

Salgado ( ערכו 0006ועמיתיו )והתמקדו במבחני כישורים שכליים בעשר מדינות  אנליזה-מטה

 אלהבאירופה. הם דיווחו על תוקף ניבוי דומה, ואפילו גבוה יותר מאומדני תוקף הניבוי של מבחנים כ

למדינות אחרות  אלהועמיתיו הסיקו שניתן להכליל את התוצאות ה Salgado ,כן-כמו. הברית-ארצותב

אבל הציעו זהירות בהכללת הנתונים למדינות בעלות תרבות שונה. מחקרים על מבחני  ,פהבאירו

, כולל חמש אישיּותהגיעו למסקנות דומות. בסקירת ספרות על השימוש במבחני  אישיּותתכונות 

ווחו על אומדני תוקף ניבוי דומים י( ד0006) Hough & Furnhan, במקומות עבודה, FFM-התכונות של ה

 . הברית-ארצותרים מאירופה ובמחק

ידוע לנו רק על מחקר אחד  המשווים בין אוכלוסיות, בישראל הברית-ארצותלעומת שפע המחקרים ב

המעסיקים לשוויון לאקדמאים  עמותת קו משווה )קואליציית ידי-עלנעשתה  0008מסוג זה. בשנת 

בנושא תהליכי  ,ובהמשך עם מכון פילת ,מילא-עבודה מקיפה ויסודית בשיתוף עם מכון אדם ם(ערבי

וכללה  ,לבה שיטות איכותניות וסטטיסטיותי. העבודה ש(0007)בסיס,  יון לאקדמאים ערביםמ

תרבותיות, פסיכולוגים מומחים בתחום המיון, מועמדים אקדמאים ערבים -ראיונות עם מומחים לרב

השוואה בין ציוניהם של אקדמאים  נערכה כן-כמושעברו מיון ומעסיקים מובילים במגוון תחומים. 

מיון במטרה לזהות את הפערים בין  כֵלימילא במספר -ערבים ויהודים שעברו מיון במכון אדם

האוכלוסיות. התוצאות הראו כי בחלק ממבחני הכישורים השכליים, המועמדים הערבים הצליחו 

בחשבון(  0.40-ת מילוליות ובאנלוגיו 0.90של  d)לדוגמה, ערכי פחות בהשוואה לעמיתיהם היהודים 

. בתרשים זרימה( 0.00-במטריצות ו 0.30של  d)לדוגמה, ערכי  ואילו באחרים הם הצליחו במידה דומה

, נמצאה נחיתות של המועמדים קבוצתי מצב ןאישי ומבח ריאיוןבשיטות אבחון אחרות, למשל, 

. לעומת זאת, לא נמצא הבדל (d=0.56( וכושר הבעה )d=0.67)כגון יכולת הפעלה  ,הערבים במאפיינים

כגון  ,במאפיינים (.d=0.00( וחשיבה אנליטית )d=0.39)משמעותי במאפיינים כגון עמידה בלחץ ועומס 

 ף נמצא יתרון למועמדים הערבים.( אd= -0.09)מוטיבציה לניהול ו (d= -0.69) קבלת סמכות

במיון לעבודה, להוציא המחקר של בעוד שבישראל לא נעשו מחקרים הבודקים פערים בין אוכלוסיות 

עמותת קו משווה שצוטט לעיל, נערכו מספר מחקרים שבחנו פערים כאלה בציוני המבחן הפסיכומטרי 

 ובתוקף הניבוי של המבחן ביחס לציונים באוניברסיטה. ,בתהליך הקבלה לאוניברסיטה

ודל של סטיית תקן אחת ( מהמרכז הארצי לבחינות דיווחו על פערים בסדר ג0004) ואחרים כהן-קנת

חלק לא מאחר ש במבחן הפסיכומטרי. מועמדים שנבחנו בעברית לבין מועמדים שנבחנו בערביתבין 

ידוע מהנבחנים הערבים בחרו לעשות את המבחן בעברית, האומדן הזה אינו בהכרח מייצג את הפער 

יבחן בערבית לעומת תכן שהוא מייצג את הפער שבין ערבים שהחליטו להייהודים; ילשבין ערבים 

 יהודים וערבים שהחליטו להיבחן בעברית.

השכלה הגבוהה בישראל, מרכז המידע והמחקר הבדוח על השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת 

, 0009של הכנסת מפרסם את הנתונים הבאים על הישגי יוצאי אתיופיה במבחן הפסיכומטרי: בשנת 

 460, לעומת הציון הממוצע של כלל הנבחנים שהיה 505היה הציון הכללי הממוצע של יוצאי אתיופיה 



 

24 

אי צנקודות בין נבחנים יו 308. מכאן שיש פער של 434והציון הממוצע של כלל הנבחנים בעברית שהיה 

ציוניהם של יוצאי  נקודות בינם לבין כלל הנבחנים בעברית. 353כלל הנבחנים, ופער של לבין אתיופיה 

נמוכים הן מאלה של כלל  ,חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית :האתיופיה בכל פרקי הבחינ

 (.0033 ,קוך-ידוביץ'ולוטן וד-אלמגורהנבחנים והן מאלה של הנבחנים בעברית )

מבחן מחקרים רבים בדקו את תוקף הניבוי של המבחן הפסיכומטרי על פי המתאם בין הציונים ב

דומה והוא ( 0003, ואחרים )נבון 0.54האומדן הממוצע הוא  .ציונים באוניברסיטהבין הפסיכומטרי לה

 (.0לוח  ראו) 0.43 -לתוקף של מבחני כישורים שכליים כלליים בניבוי תפקוד בעבודה 

ושייתכן  הברית-ארצותמיון בין אוכלוסיות שונות ב כֵליבמשמעותי כבר צוין שאין תוקף דיפרנציאלי 

חורים. לאור זאת, ראוי להזכיר כאן את הממצאים של לגבי ש יתר-מידה מסוימת של ניבוישיש 

Turvall ( שדיווחו שתוקף הניבוי של המבחן הפסיכומטרי גבוה יותר בקרב נבחנים 0008) ואחרים

(. יתרה מזו, 0.07( לעומת נבחנים בשפה הערבית )תוקף ניבוי של 0.50בשפה העברית )תוקף ניבוי של 

Turvall חסר כלפי הנבחנים בערבית לעומת נטייה -ה לניבוייטרי נטיועמיתיו מצאו במבחן הפסיכומ

יתר כלפי הנבחנים בעברית. המשמעות היא שהניבוי של המבחן הפסיכומטרי ביחס לתפקוד -לניבוי

באוניברסיטה עלול להיות מחמיר מדי לגבי נבחנים בערבית ומקל מדי לגבי נבחנים בעברית. מחקר 

וקף דיפרנציאלי בין אוכלוסיות במבחן הפסיכומטרי בישראל. ( מצביע על ת0003כהן )-קנתנוסף של 

כלכלי גבוה לעומת -אם יש הבדל בתוקף הניבוי לגבי מועמדים בסטטוס חברתי הכהן בדק-קנת

-קצת יותר בקרב המועמדים מסטטוס חברתיחלש על תוקף ניבוי  המועמדים בסטטוס נמוך ודיווח

Zeidner (3783 )באוכלוסיה זו. בניגוד לכך, ממצאי מחקר של חסר -לניבוי מסוימת כלכלי נמוך ונטייה

מידה מסוימת , ואפילו במבחן הפסיכומטרי הראו תוקף דומה בקרב נבחנים בעברית ונבחנים בערבית

קובע  Zeidner (3788,3789) ומחקרים דומים,זה יתר לגבי הנבחנים בערבית. על בסיס מחקר -ניבוי של

  חן מפלה כלפי ערבים.שהמבחן הפסיכומטרי אינו מב

קיים גם בהפניה לקורסים  ,המסתמך במידה רבה על מבחני כישורים שכליים ,תהליך מיון דומה

להיות רלוונטית בתחומים רבים של  שויהשונות ע-ובשיבוץ לתפקידים בצבא. מכאן שבעיית המגוון

 מיון בארץ. 

ל מדים יוצאי אתיופיה, כל אחת עעבור מועבלים האוניברסיטאות והמכללות קובעות תנאי קבלה מִק 

פי שיקול דעתה, אך המשותף להן הוא שימת דגש עיקרי על ציוני הבגרות ופחות על המבחן 

בחלק מהמכללות כוללים שירות צבאי תנאי הקבלה עדר דרישה לכך. יעד כדי ה עתיםהפסיכומטרי, ל

ניקוד מיוחד גם קובעים דות מרבית המוס או לאומי, עמידה במבחני מיון של המכללה וריאיון אישי.

ספר -ביתרועים שהתרחשו בעת לימודיו בילהעדפה מתקנת על בסיס הרקע האישי של המועמד וא

מאחר שמרבית הסטודנטים יוצאי אתיופיה לומדים  סופי.התיכון, וניקוד זה מצטרף לשקלול הניקוד 

 קוך,-לוטן ודוידוביץ'-אלמגור) קודם במכינה, קיימת אפשרות להעריך את פוטנציאל הלמידה שלהם

0033.) 

אקדמית הישראלית חסרים דיווחים סטטיסטיים לגבי התפקוד בעבודה של מועסקים הבספרות 

דרך לקשר את הציונים  . כתוצאה מכך, איןהאתיופי יוצאייהודים מאוכלוסיות שונות, בהן ערבים ו
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ולכן אין דרך להעריך באופן  ,המיון יכלֵ המיון לתפקוד בעבודה כדי לאמוד את תוקף הניבוי של  כֵליב

בישראל בתחום המיון לתעסוקה. לדעת מומחים ואנשי  תוקף-דילמת המגווןישיר באיזו מידה עולה 

יוצאי ההוגנות בתהליך המיון מונעת ממועמדים מתאימים ממוצא ערבי או -, איגיוס או משאבי אנוש

ההוגנות של מבחני כישורים -להתקבל לעבודה, כאשר חלק משמעותי מהבעיה נובע מאי האתיופי

  .שכליים

 מבחני יושרה,ו ראיונות מוְבניםמצביעה על פוטנציאל רב של כלים, כמו  הברית-ארצותהספרות ב

 מבחני. הברית-ארצותלבנים בלשמציעים איזון בין תוקף ניבוי מכובד ופערים מצומצמים בין שחורים 

 עודבדירים במיוחד נ מוְבניםאבל ראיונות  ,הליכי מיון בישראלתם בשימוש בנמצאיכבר יושרה 

לא מצאנו דיווחים על , הנחשבים פחות תקפים, נפוצים יותר. מוְבנים-או בלתי מוְבנים-נות חציוראיש

בהתבסס על הממצאים  ,, אבל(מוְבנים-)כולל גם ראיונות חצי בישראל אלההאפקטיביות של הכלים ה

, נראה שיש לשקול ברצינות הפחתת המשקל של מבחני כישורים שכליים בתהליך הברית-ארצותב

או בצירוף אליהם.  ,כחלופות למבחני כישורים שכליים כלליים אחריםובחינת השימוש בכלים  ,המיון

 הכלים החדשים. כמובן שיוזמה מעין זו צריכה להיות מלווה במחקרים לבדיקת תוקף הניבוי של 

ולדון בפוטנציאל שלהן בתהליך  ,הברית-ארצותבפחות חשוב גם לסקור את השיטות המוצלחות 

פערים אינן מצליחות; ייתכן  לשהמיון. בדרך כלל, השיטות שמנסות לתקן מקור אפשרי ספציפי 

כדרכים הנדונות בארץ  ,דוגמאות לשיטות כאלה הפערים.של מקורות ההקושי בזיהוי מ דבר נובעשה

הן: מתן תוספת זמן  ,נבחנים אחריםבין ל האתיופי יוצאיאפשריות לצמצום פערים בין נבחנים 

 פריטים והוצאת הוגנים תרבותיים פריטים הכנסת, זמן הגבלת עדריהו א יוצאי אתיופיהלנבחנים 

 צפויותאינן  ששיטות אלה היא הערכהה, הצער למרבה .האוכלוסיות בין גדולים הבדלים נמצאו שבהם

את  וקבלייוצאי אתיופיה , מתן תוספת זמן יכול לצמצם פערים אם רק הנבחנים דוגמהל .להצליח

אבל שיטה זו תהיה מוצדקת רק אם יש סיבות לחשוב שלחץ הזמן במבחנים פוגע  .תוספת הזמן

יותר מאשר בנבחנים אחרים, ולעת עתה אין תמיכה לטענה זו. למעשה,  יוצאי אתיופיהבנבחנים 

אם יש השפעה דיפרנציאלית  השבדק( 0008), אנגל לדוגמה .שזה לא יעילפרות מספקת דוגמאות הס

שהשיפור  הדיווח ,לעומת נבחנים אחרים ADHDנבחנים עם  של תוספת זמן במבחן הפסיכומטרי לגבי

, אך סביר יוצאי אתיופיהשקשור לתוספת זמן היה זהה בשתי הקבוצות. מחקר זה לא בדק נבחנים 

  תגיע לאותה תוצאה.יוצאי אתיופיה להניח שבדיקה דומה בקרב נבחנים 

מתן קורס הכנה ו/או אוריינטציה כך שתמיכה אמפירית בטרם התקבלה בספרות האמריקנית 

אמצעי לצמצום הפער. אין ספרות עשירה הוא לאוכלוסיות בעלות הישגים נמוכים במבחני המיון 

, כן-על-יתרלתהליך המיון לאוניברסיטה. בהקשר יך המיון לתעסוקה ולא בנושא זה, לא בהקשר לתהל

לא  יםמחקרההמכריע של המחקרים הזמינים סובלים מבעיות מתודולוגיות הנובעות מכך ש םרוב

תה שליטה על הבחירה י. למעשה, לחוקרים לא הי(Random Assignmentבשיטת הקצאה מקרית ) כונער

וגם לא על הבחירה שלהם להיבחן או לא להיבחן  נה או לוותר עליו,של הנבחנים להשתתף בקורס הכ

של קורס ההכנה בגובה של כשליש סטיית  במבחן המיון. עם זאת, הספרות מצביעה על השפעה חיובית

-ארצותאוניברסיטות בלשהוא מבחן מיון לקבלה למכללות ו Scholastic Aptitude Test-תקן במבחן ה

באופן דומה, מחקר ישראלי שהשתמש במתודולוגיה של הקצאה מקרית מצא  .(Briggs, 2009) הברית
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שבדקו את השפעת קורס המחקרים השפעה של רבע סטיית תקן על הציונים במבחן הפסיכומטרי. 

 .ציוני נבחנים שלא עברו קורס הכנהבין נבחנים שעברו קורס הכנה ל הם שלציוני ביןהשוו  ההכנה

נבחנים מאוכלוסיית המיעוט מקבלים הם אל לצמצם פערים רק יכו הכנה שימוש בקורסיש מכאן

השפעות בסדר גודל של רבע עד שליש עם זאת,  ו.תומקבלים א אינםונבחנים אחרים ה נכהקורס 

וייתכן שהשפעת קורסי  סטיית תקן יכולות לבטא צעדים חיוביים במיזעור הפערים שבין אוכלוסיות,

 ן בתחום.הכנה יכולה להתחזק אחרי צבירת ניסיו

 בישראלבתעסוקה העדפה מתקנת  5.2

שני העשורים בחקיקה ה ,ישראלב .במדיניות העדפה מתקנת בתעסוקה בארצות שונותדנו  5.6ק בפר

נשים, למתקנת במטרה להבטיח ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, האחרונים קובעת מדיניות העדפה 

ילידי הארץ שהוריהם נולדו לאתיופיה ו ליוצאיגם  0004ומאז  ,ערבים )כולל דרוזים וצ'רקסים(ל

חוק החברות הממשלתיות, בו 3747-חוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"טנתמקד בלהלן באתיופיה. 

 ,קובעים מדיניות מפורשת של העדפה מתקנת לאוכלוסיות שונות אלה משום שחוקים ,3794-תשל"ה

העמדה המפורשת של המחוקק לגבי העדפה את ונצטט בהרחבה משני החוקים הללו כדי להבהיר 

 מתקנת.

בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות " לחוק שירות המדינה )מינויים( קובע: 34סעיף 

והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני 

ה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, ושל מי ייהמינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוס

 .("3א', עמ' 34)סעיף  שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה

"אמצעים הנדרשים בנוסף, חוק שירות המדינה מחייב את משרדי הממשלה להגדיר יעדים, לנקוט 

ין מתן יולענ" ולקבוע "הוראות ביצוע ... ן, אשר יש בהם כדי לאפשר ולעודד ייצוג הולםיבנסיבות העני

, נציב שירות המדינה חייב להגיש כן-על-יתרעדיפות למועמדים" בני האוכלוסיות המוזכרות בחוק. 

באשר לפעולות שננקטו לפי אחת לשנה דין וחשבון  ,עדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסתולממשלה ולו

 ונתונים באשר לייצוג הולם בשירות המדינה. ,סעיף זה באותה שנה

ערבים )כולל לבאופן דומה, חוק החברות הממשלתיות קובע מדיניות של העדפה מתקנת לנשים ו

יוצאי בחברות הממשלתיות, אך אנשים עם מוגבלות ואנשים  דירקטוריםצ'רקסים ודרוזים( במינוי ל

  .אינם מוזכרים בחוק אתיופיה

נייר עמדה אשר עוסק בסוגיות תיאורטיות ומשפטיות  0000טיה פרסם בשנת המכון הישראלי לדמוקר

ובוחן את ההסדרים שבאמצעותם מנסה הממשלה בשנים  ,הכרוכות בהעדפה מתקנת בישראל

נחמיאס( ' קרמניצר ופרופ 'אבן חן )מחברת המסמך בהנחיית פרופ-האחרונות ליישם אותה. מודריק

, 70-רעיון ההעדפה המתקנת במשפט הישראלי, ובמהלך שנות ה"אף שניתן למצוא ביטויים ל כותבת:

-מודריק) "ון זה מבחינה נורמטיבית ויישומיתגם לביסוסו בדין, לא נוצרה משנה סדורה ביחס לעקר

 .(07 מ'ע, 0000אבן חן, 
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ועל סמך השוואה עם המצב  ,( ש"לא נוצרה משנה סדורה"0000אבן חן )-בהמשך לטענה של מודריק

ניתן לציין מספר דברים שחסרונם בישראל מאפשר את חוסר הבהירות בהפעלת  ,יתהבר-ארצותב

את "נציבות שוויון הזדמנויות  0008בינואר ממשלת ישראל הקימה  מדיניות ההעדפה המתקנת.

כגוף מפקח במטרה למנוע אפליה בעולם העבודה, והנציבות הכינה מדריכים בעברית  בעבודה"

יכולת הנציבות  ,החוקים הרלוונטיים למעסיקים ולמועסקים. אולםובערבית שמנסים להבהיר את 

לוודא השגת "ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה" אינה באותה רמה של הגוף האמריקאי 

, למרות שיש מדריך למעסיקים כן-כמו. Equal Employment Opportunities Commission-ה המקביל

או תקנות ספציפיות שמגדירות מה ייחשב כמיון מפלה ומיון  ישראליים, חסרות בישראל הנחיותה

יעדים אמנם . הממשלה הגדירה הברית-ארצותחמישיות בה-ארבע כללהוגן באופן ברור בדומה ל

, ואי משפטי תוקףעלי בערבים במגזר הציבורי, אך יעדים אלה אינם  ספציפיים להגדלת העסקת

שאמורים לממשם אלא רק להגדרת יעדים חדשים.  מימושם אינו מוביל להשלכות חמורות לגבי מי

יתכן שהרחבת הסמכויות של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, והפצת תקנות ברורות למניעת י

יוכלו להוביל ליותר הישגים בהפעלת המדינות  ,אפליה הבנויות באופן מותאם להקשר הישראלי

מתקנת עלול לגרום  העדפה מדיניותשל  יותר אגרסיבי יישוםלהעדפה מתקנת בישראל. אולם, 

מוגברת או דרישות להעדפות בלתי  ציבורית מתוכננות, כמו התנגדות-להשלכות שליליות ובלתי

 ,Sowellאחרים ) ובמקומות הברית-בארצות קרובות לעתים שקרה כפי ,סבירות מאוכלוסיות שונות

2004). 

 העדפה של פעולות למספר( 0000אבן חן )-תכן שאפשר להסתפק בהמלצות של מודריקיבינתיים י

במטרה לממש את עקרון הייצוג ההוגן בתחום  ,ובתחום הפעלת תכניות ,במישור החקיקתי מתקנת

אך  ,מתייחסים לערבים ולבני עדות המזרח תהתעסוקה בשירות הציבורי וההשכלה הגבוהה. המחבר

  .אתיופיה יוצאימועמדים נראה שיש מקום לבחון את התאמת יישומן לגבי 

התרחבה לתכנית מקיפה  הוספת משרות במשרדי הממשלה לעובדים מן המגזר הערבי והדרוזי .1

( 35.3.76לקליטת עובדים מהמגזר במשרדי הממשלה. החלטת ועדת שרים לענייני תיאום ומינהל )

. התכנית לא השיגה את יעדיה לגבי ייצוג 3779משרות שיוקצו בשלושה שלבים עד  300ברה על יד

מכלל המועסקים במשרדי  הולם ובשנים הבאות הציבה הממשלה יעדים של הגדלת שיעור הערבים

-וב 8.3%הוגדר יעד של  0003-: בHabib et al., 2010)הממשלה, יעדים שהשתנו חדשות לבקרים )

משרות והוסיפה  800 של נקבה הממשלה במספר 0007-. ב0030להשגה עד  30%-הוא עודכן ל 0009

כגון סיוע בשכר דירה ובהוצאות תחבורה למי שיצטרך להעתיק  ,ייעו בהשגת היעדאמצעים שיס

במגזר  את מגוריו לצורך העבודה, מאמצים להפצת המידע על אפשרויות התעסוקה )גיוס ממוקד(

 זה שגויס. לעהבטחת קבלת עובד ערבי נוסף  ידי-עלעידוד המשרדים למלא את המכסה ו, הערבי

במשרות המוקצות לערבים באופן שלא  הגמשת דרישות הכישורים המציענייר העמדה  תמחבר .2

או ביטול הדרישה המקדמית להשכלה אקדמית יחרגו באופן משמעותי מן הדרישות הפורמליות, 

נכתב ביחס לבני עדות  הדבר) במקרים שהכשרה זו אינה נחוצה באופן ישיר למילוי התפקיד

 זאת: תמנמק יאהמזרח(. ה

ראשית, בכך שהיתרונות הגלומים בשילובם של בני  אלהאמצעים כ"ניתן להצדיק  
קבוצות בלתי מיוצגות )למשל, יצירת מגוון של נקודות מבט והעשרת אופני החשיבה, 
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במקום יצירת הומוגניות שעלולה לעכב מקוריות וחדשנות, או שבירת הסטראוטיפים 
צו, בסופו של דבר, על וקידום יצירתם של דגמי חיקוי לבני האוכלוסייה הערבית( יפ

ויתור בדרישות הכישורים, בהנחה שאין זה ויתור משמעותי. שנית, חשוב לציין, כי וה
מאחר שהמדדים שיש ברשותנו להערכת כישורים אינם ניטראליים ומדויקים לחלוטין, 
נראה שסטיה קטנה מהם אינה מסכנת את דרישות ההתאמה הארגונית גם מבלי 

 ', עמ0000אבן חן, -)מודריק ן או יצירת המודלים לחיקוי"להתחשב ביתרונות המגוו
44). 

המיועדת לקדם ייצוג הולם לבני הקבוצה היא הקמת מערכת הכשרה לעובדים  ,הצעה נוספת .3

בקורסי הכשרה  מזרחיוצאי עדות הבשירות הציבורי שתתבסס על הקצבת מכסות למועמדים 

  ובחברות הממשלתיות. במטרה לזרז את ההגעה לייצוג הולם בשירות המדינה

 סיכום. 6

בזיהוי כֵלי מיון תקפים  הברית-ארצותמטרת סקירת הספרות הייתה להשתמש בניסיון שנצבר ב

בניבוי תפקוד בעבודה ואשר אינם יוצרים תוצאה אפלייתית בתהליך המיון. תיארנו את דילמת 

כמה כללית לגבי מספר משמעי אפשר לומר כי קיימת הס-תוקף ולמרות שאין לה פתרון חד-המגוון

 נקודות חיוניות:

תוקף נובעת מהעובדה שכֵלי המיון התקפים ביותר נוטים להראות את הפערים -דילמת המגוון .1

 .הברית-ארצותהגדולים ביותר בין אוכלוסיות ב

צד המבחני כישורים שכליים, שהם הנפוצים ביותר, הם מצד אחד כֵלי המיון התקפים ביותר, ומ .2

הם מראים את הפערים הגדולים ביותר בין אוכלוסיות ועלולים לגרום לתוצאה אפלייתית  האחר

 בתהליך המיון. 

בדרך כלל, הכלים המראים את הפערים הגדולים ביותר הם בעלי טעינות קוגניטיבית גבוהה  .3

 יחסית, והכלים שאינם מראים פערים הם בעלי טעינות קוגניטיבית נמוכה.

תוצאה אפלייתית מזערית. בין ון שמציעים איזון בין תוקף ניבוי סביר לקיימים מספר כֵלי מי .4

 מהספרות המקצועית נראה כי הדוגמאות המבטיחות ביותר הן: ראיונות מוְבנים ומבחני יושרה.

בבניית תהליך מיון תקף שלא יגרום לתוצאה אפלייתית, הכרחי להתייחס לתוקף הניבוי, גודל  .5

 והמתאמים בין כֵלי מיון שונים.הפערים, טעינות קוגניטיבית 

מתברר שבדרך כלל, השיטות שאינן מתמקדות רק בכישורים השכליים אלא משתמשות במגוון  .6

תוקף. -הן השיטות המוצלחות ביותר בהתמודדות עם דילמת מגוון כלים בהערכת המועמדים,

מות לצמצום ובמקביל גור ,בשמירת התוקף בתהליך המיון ,במידה מסוימת ,שיטות אלו מצליחות

 .בין אוכלוסיות פעריםה

כמעט שאין מחקרים כאמור, מאמרים מישראל. בחיסרון בולט בסקירת ספרות זו הוא המחסור 

מספר הועלו ית. נולכן נעשה שימוש רב בספרות האמריק ,ישראל בנושא המיון בתעסוקהזמינים ב
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רלוונטיות גם להקשר  תהברי-ארצותידי חוקרים ב-טענה שהמסקנות שהוסקו עלהסבר הנימוקים ל

 הישראלי. 

בו נמצאו פערים בין נבחנים יוצאי אתיופיה נערך מחקר סטטיסטי ובשלב הראשון של פרויקט אמ"ת, 

על פני מדדים שונים בכלי המיון המקובלים. בשלב הבא  לבין נבחנים יהודים שאינם יוצאי אתיופיה

ונות, ותיבדק גם יכולתם של כלים של המחקר ייערך תיקוף למבחנים הקיימים לאוכלוסיות הש

נוספים לנבא הצלחה בעבודה באופן שוויוני ותקף. הדוח הבא יסכם את ממצאי שני המחקרים 

 הסטטיסטיים.

מחקר זה הוא הראשון מסוגו בישראל וממצאיו עשויים להוות תשומה חשובה בעיצוב תהליך מיון 

חשוב שמחקרים עתידיים יבדקו את הפערים בתהליכי מיון  ,הוגן יותר בישראל. כדי לקדם יעד זה

שונים מול מעסיקים שונים, ויספקו אומדנים לתוקף הניבוי של מדדים שונים במטרה לסייע בבחירת 

 הצירוף המשלב תוקף וצמצום פערים בצורה המיטבית.
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 - האתיופי יוצאימועמדים גישות אלטרנטיביות בגיוס ומיון : לק בח 

 -בישראל כוח אדם אסטרטגיות של מעסיקים וחברות 

 רקע. 7

בעלי ישראליים נוקטים מעסיקים שבהן מיון לגיוס ולגישות אלטרנטיביות בפרק זה מוצגות מספר 

 מועמדים יוצאי אתיופיהלקדם קליטת  מאמץב, במקום העבודה (diversity) מגווןמחויבות לרעיון ה

וחלקם השתמשו  ,מועמדים אלהות לאסטרטגיבעבודה. יש לציין כי חלק מהמעסיקים התאימו 

חלק מהמעסיקים משלבים שתי גישות או יותר.  בכלי מיון נטולי תוצאה אפלייתית.מלכתחילה 

מנהל משאבי  :ארבעה מנהליםעם שנערכו מבוססים על ראיונות עומק המובאים בחלק זה הממצאים 

מפעל בוכן על תוכן סדנה לרכזי גיוס  ,מנכ"ל חברת כוח אדםלי גיוס בחברות גדולות ומנהשני  ,אנוש

, בעיקר למשרות טכניות ומקצועיות היש לציין שהמעסיקים הללו גייסו עובדים יוצאי אתיופיגדול. 

  .לא אקדמיות

מסקנות  מובאותטיפולוגיה של שיטות גיוס ומיון מועמדים יוצאי אתיופיה ולאחר מכן להלן מוצגת 

 מהראיונות. נבחרות

 טיפולוגיה של שיטות גיוס ומיון מועמדים יוצאי אתיופיה. 8

 שימוש שוויוני יותר בכלי המיון 8.1

הוצאת המבחנים הממוחשבים הבודקים כישורים שכליים )שבהם התוצאה האפלייתית חריפה 

הנוקטת  בחברה י מנהל הגיוסלדבר .ושימוש במגוון של כלי מיון אחרים ,במיוחד( מתהליך המיון

הבינו בהדרגה שמבחנים ממוחשבים לבדיקת כישורים שכליים אינם מצליחים לשקף את , גישה זו

לתפקיד מפעילי מכונה, והפסיקו להעביר אותם. מרכיבים ה אתיופייוצאי הכישורים של מועמדים 

עם מנהל  ריאיון, מצב קבוצתימבחן טלפוני מובנה,  ריאיוןקורות חיים בכתב,  :אחרים בתהליך המיון

נותרו  ,מקצועי, מבחני המשך )עברית, אנגלית, מיומנות טכנית, ידע טכני עיוני( ומבחן יושרה ממוחשב

בעינם, כאשר הם מוכוונים באופן ספציפי לדרישות התפקיד ואינם מותאמים מבחינה תרבותית. 

מועמדים לתפקיד מפעילי מכונה בהמשך, הוצאו מבחני הכישורים השכליים גם מתהליך המיון של 

  .האתיופייוצאי שאינם 

את כל הסוללה של מבחני כישורים  יםמעבירלא  בחברה זו בחני כישורים שכליים מותאמי תפקיד.מ

יכולת  ,נטיים לתפקיד מסוים, למשלוושכליים אלא רק את אלה מתוכם הבוחנים כישורים רל

 אנליטית, דיוק.

המיון לתפקידים בעלי מורכבות בינונית וגבוהה )למשל, עבודות בתהליך . מובנה-יאיון חציר

עם  מובנה-מסוג של ריאיון חצי מקצועיות, דרגי ניהול ביניים ומעלה( עובר המועמד סדרת ראיונות

בעלי תפקידים שונים, החל בצוות מחלקת הגיוס, דרך מנהלים ישירים ועקיפים וכלה בצוות מחלקת 

מובנה מורכב ברובו משאלות סטנדרטיות המופנות לכל המועמדים והוא -החצי ריאיוןהמשאבי אנוש. 
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בנוי בהתאמה לדרישות התפקיד הספציפי. באמצעותו מפיקים מהמועמד חלק ניכר מהמידע הנחוץ 

ן סטנדרטי בחלקו ניתן להשוות בי ריאיוןכדי לקבוע את מידת התאמתו לתפקיד, ומאחר שה

 ה שונות לגבי אותו מועמד. ייות ראיוו. ריבוי המראיינים מבטיח זהמועמדים

מבוסס על הגדרת מאפייני העובד הרצוי בתפקיד מוגדר בחברה, הגדרת המדדים  ריאיוןה

ומהם הכלים  ,ריאיוןהאופרטיביים של המאפיינים הללו, הגדרה כיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי ב

 : ים הבאים, המאפיינלדוגמה ,שבאמצעותם ניתן לברר את המאפיינים הללו. כך

 המדדים הם: עמידה בלוח זמנים ומיעוט היעדרויות - מחויבות למקום העבודה.  

 המדדים הם: מוטיבציה, אכפתיות, אמינות, התמדה, נכונות לעבודה קשה, משמעת  - מוסר עבודה

  .והיצמדות לנוהלי עבודה

 המדדים הם: עזרה לזולת, יחסי גומלין עם עמיתים - גיאליותיקול. 

  ביטוי , הופעה חיצונית מסודרת, יכולת ריאיוןיכול להיות: הגעה בזמן ל המדד - ודייקנותסדר

  .ריאיוןב

  מאפיינים חשובים נוספים הם: קבלת מרות וסמכות; נכונות לעבודה שגרתית ומונוטונית; נכונות

הכלים שבאמצעותם ניתן לברר את המאפיינים הללו הם: שאלות על  .לעבודה במשמרות

חסות ייה התעסוקתית תוך ניסיון לזהות בעיות, בקשת דוגמאות קונקרטיות והתיההיסטור

 בעלות פונציאל של בעייתיות. לסוגיות  ריאיוןקונקרטית ב

 שואל שאלות  המועמד: באיזו מידה ריאיוןביטוי ביכולת  - יוזמה ופרואקטיביות של המועמד

 ובאילו נושאים. 

 גיוס ממוקד -דגש על תהליך הגיוס  8.2

, בהנחה שככל יוצאי אתיופיהה של מספר גדול של מועמדים ילעודד פניאסטרטגיה זו חותרת 

מנהל הגיוס . , כן רבים הסיכויים שיימצאו בקרבם מועמדים מתאימיםיותר שמספרם יהיה גדול

עם  ריאיוןיזיה באמהרית, כולל ווכתבה על העבודה במפעל בערוץ הטל םפרס במפעל הנוקט בשיטה זו

יוצאי ירידי תעסוקה; יצר קשר עם תכנית תל"ם )צעירים  ם; קייהאתיופי יוצאפעל שהינו המעובד 

; גייס עובדים באמצעות רכזי תעסוקה במוקדי האתיופי יוצאיבקיבוצים( שהפנתה מועמדים  אתיופיה

)תכנית לקידום תעסוקה לעולי  ובמסגרת תכנית "עצמאות"ליוצאי אתיופיה בערים שונות קליטה 

 יוצאימהמועמדים למשרות של מפעילי מכונות היו  40%-שלמעלה מ הייתה. התוצאה (אתיופיה

 . ורבים מהם נקלטו בעבודה ,האתיופי

 לתהליך המיון  יוצאי אתיופיההכנת מועמדים  8.3

תפקידי שירות ב יוצאי אתיופיה אקדמאיםפועלת להשמת  שהשתתפה במחקר כוח האדם חברת

ומכינה אותם לתהליך בחברות שירות גדולות בתחום הפיננסים, המכירות והתקשורת,  ומכירות

, נפגשת עם האתיופי תוצאייועצת מצוות החברה, שהיא בעצמה המיון. בשלב הראשון של ההכנה 

 הלסדנמוזמן . בשלב הבא המועמד המועמדים וממיינת אותם בהתאם להתאמתם למשרות המוצעות

בת מספר שעות )ללא תשלום מצידו( שבה הוא לומד איך לנסח קורות חיים, איך להתראיין באופן 

בחן מצב מ גםבמהלך הסדנה מדמים כללי ואצל לקוח ספציפי, איך להתנהג במקום העבודה וכד'. 
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נותנים תוך כדי התהליך  .תפקידי שירות ומכירותים לרלוונטיהשבו בודקים את כישוריו  קבוצתי

קבלה לעבודה, הבתהליך  ותרצוי ןשאינ זיהוי התנהגויות :הליםמתנהם על הדרך בה משוב עמדים מול

להפחית את הלחץ וחוסר הוודאות הקיימים לפני  הסדנה היא מטרת .התנהגויות נכונותוחיזוק 

 . כך להגביר את סיכויי ההצלחה בהם ידי-עלו ,יםמצב קבוצתי ינבחמו ראיונות עבודה

רכז הגיוס פעילות של הכנת המועמדים לתהליך הקבלה לעבודה, לא  ביצע המפעליםאחד בבדומה, 

א הסביר להם את כל תהליך ובאופן ישיר אלא באמצעות רכזי התכניות שמהן גויסו המועמדים. ה

  .לתהליך יוצאי אתיופיהאותם כיצד להכין את המועמדים  ךהמיון והדרי

 דגש על התנהגות הצוות המגייס  8.4

המגייס יכולה להגביר או להחליש את הביטחון העצמי של המועמד, את פתיחותו או הצוות התנהגות 

אחד . ריאיוןסגירותו, את מידת חופשיותו בהתבטאויותיו וכד', ובדרך זו להשפיע על ניהול הרושם ב

הגברת הרגישות התרבותית  הייתהסדנה למנהלים שמטרתה  םקיי במחקר פוהמפעלים שהשתת

ציינו את חשיבות המאפיינים הבאים של התנהגות המגייס ה רכזות הגיוס שהשתתפו בסדנ .בקרבם

ית, נינוחה, טון דיבור רגוע ומכבד; הקשבה ברבדים שונים למה שנאמר תוירה אמפו"א: ריאיוןב

 גילוי עניין; שאלות רבות ומפורטות לעידוד ולהרחבת השיחה".  ;ומעבר לכך; יצירת אמון

 עבודה מול מעסיקים ומנהלים דגש על  8.5

חברת כוח האדם שהשתתפה במחקר שמה לה למטרה לשלב מספר גדול ככל האפשר של יוצאי 

שינוי. יועצי החברה משכנעים את המעסיק לוותר על אצלו אתיופיה אצל מעסיק יחיד על מנת לחולל 

בעבודה. הם המבחנים הממוחשבים ולתת סיכוי למועמדים יוצאי אתיופיה להוכיח את עצמם 

 עלול להיות יוצאי אתיופיהמועמדים להיות מוכן לכך שתהליך הלמידה של  ושעלימסבירים למעסיק 

ישתלם  הדברלגלות אורך רוח לגבי משך ההסתגלות שלהם, מאחר ש וממושך יותר ומנסים לשכנע

 כמההמבחן האמיתי הוא  ,מסבירים למעסיק שמבחינתוגם בטווח הבינוני והארוך. הם  מעסיקל

ם עובדים גם עם דרג הביניים של המנהלים יועצימתמידים בעבודתם אצלו לאורך זמן. ה מהמועמדים

חברת כוח האסטרטגיה של  .יוצאי אתיופיהעובדים להסרת הסטיגמות ומכינים אותם לעבודה עם 

ולהגדיל את סיכויי התמדתו  ,המעסיק ידי-על האתיופייוצא היא להבטיח את קבלת המועמד  האדם

 במקום העבודה באמצעות ליווי במשך שלושת החודשים הראשונים.

 מסקנות מהראיונות. 9

, שבהם שכליים כללייםמבחני כישורים  ותכולל ןאינ ןבכך שה ותמאופיינ לעילהמיון שתוארו  שיטות

נזוס שמבחנים אלה בודקים סקונ שרר יםהתוצאה האפלייתית היא החמורה ביותר. בקרב המרואיינ

ים, לביצוע רלוונטי, ואפילו אינם למעשה שחלקם, והרמה בה הם נבדקים, אינם חיוניים כישורים

 שכליים, יש כאן "סינון יתר". המרת מבחני הכישורים האחד המרואייניםשל  והתפקיד. בלשונ

 הכלליים במבחני ידע ספציפי המעוגן בהקשר של העבודה עשויה להפחית תוצאה אפלייתית. 

, המיון היה לתפקידים בעלי חברת כוח האדםלכך שבכל החברות, להוציא  עם זאת, יש לשים לב

נמוכה. נראה שנכון להבחין בין מיון לתפקידים זוטרים, כגון מפעילי מכונות, -מורכבות בינונית
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לבין תפקידים ברמה גבוהה,  ;אנשיםרב של מספר  עתיםמגייסים מספר אנשים, ללל כרך שאליהם בד

זה צפוי שהמעסיק זקוק לעובד אחד או עובדים בודדים. במקרה הראשון,  כגון מהנדסים, שבמקרה

המעסיק מעוניין בעובדים טובים שיתמידו בעבודתם אצלו, ואילו במקרה השני הוא מעוניין בעובדים 

 שניתן לאתר.ביותר הטובים 

גות נוההחברות שרואיינו תוקף הניבוי של כלי המיון האלטרנטיביים שבהם  טרם נבדקשמכיוון 

מהראיונות עולה  ,רור מה מידת הניבוי שלהם ביחס לתפקוד בעבודה. אולםיאין לדעת בב ,להשתמש

מתמידים  אלהשקלטו באמצעות הכלים הללו, וש יוצאי אתיופיהכי המעסיקים מרוצים מהעובדים 

היא שיקול  בתפקידים זוטרים, בעבודה. כפי שצוין לעיל, התמדה, או אי תחלופה במקום העבודה,

עבור המעסיק. מהראיונות עולה גם כי מעבר לדרישות סף מסוימות, כגון יושרה וכישורים בחשוב 

בהתאם לאופי העבודה )למשל, ידע בסיסי באנגלית לצורך תפעול המכונה, יכולת לקרוא  ספציפיים

הכשרה תוך  מסמך ייצור בעברית(, מאמינים המעסיקים כי ניתן להשיג תפקוד טוב בעבודה באמצעות

 כדי העבודה וליווי מקצועי בתקופה הראשונה.

קבוצה נבחרת של עם ראיונות קטן של מבוססים על מספר  כאןהדברים המובאים כפי שצוין, 

ות המשתמשות אסטרטגיבמקום העבודה, ונועדו להציג  מגווןשהביעה מחויבות לרעיון ה מעסיקים,

פורמלית  העדפה מתקנתלא במסגרת מדיניות ו, יםשכליים כלליבכלי מיון שאינם מבחני כישורים 

ות הללו אסטרטגימחקר מקיף ומעמיק כדי לברר את שכיחות הנחוץ . יוצאי אתיופיהמועמדים  לגבי

 ואת מידת הפתיחות אליהן בקרב מעסיקים.
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