
 

pr_magarac
Text Box
באדיבות מדור אקדמיה, אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת בן גוריון.

pr_magarac
Text Box
                           www.bgu4u.co.il

maagar
Typewritten Text

maagar
New Stamp



  מחקר מדעי
  המטרה של המחקר המדעי באופן כללי היא הוספת ידע. הדרכים לעשות זאת:

  : בעזרת מושגים מופשטים מנסים להציג מודל שיתאים למציאותתאורטי ניתוח

  : פשוט לתאר מה יש (בפסיכולוגיה, כמעט ואין מחקרים כאלה יותר)תיאורי מחקר

  בלי סיבתיות, רק כיוון הקשר)משתנים (לרוב  2: מחפשים קשר בין מתאמי מחקר

  : מנסים לצבור ידע על קשרים סיבתיים (גרימה).ניסויי מחקר

  שלבים בעבודת המחקר:

  תצפית

, זאת עדיין לא תיאוריה, אין כאן עדיין מודל, אלא רק הכללה כלומר שיוצאות מתוך התצפיות – אמפיריות הכללות

  מהנתונים האלו, ואת זה קל יותר לבדוק.

דרך כללית להסביר את המציאות, שבעזרתה נצליח לנבא דברים על המציאות ונצליח  – ורטייםתא פסוקים

  פחות.\לא, אלא יעילות יותר\לשנות דברים, לשלוט על המציאות. תאוריות אינן באמת נכונות

  בחון.כדי שניתן יהיה לבדוק את התאוריה, צריך לגזור ניבויים אמפיריים שנוכל ל – אמפיריים ניבויים גזירת

בהנחה שיש משאבים מספקים (זאת תמיד השאלה הגדולה... אין ברירה אלא להתפשר על  – ניסוי ביצוע

המשאבים). סביר שתוצאות הניסוי יהיו שונות מן הניבוי (למשל קשר הפוך ממה שניבאנו), ואז צריך אולי להריץ 

 –את התאוריה  ולעדכןונים, צריכים לחזור עוד כמה ניסויים, אבל אם רואים אחרי כמה ניסויים שהניבויים לא נכ

למצוא הסבר שיתאים לתוצאות, וכמובן שגם יוציא עוד ניבויים חדשים שנוכל לבחון (לפעמים כן מאששים תאוריה, 

  לרוב זה יהיה לנדבך מסוים, רוב התאוריות צריכות להתעדכן).

מדענים אחרים יכולים להשתמש בתאוריה כדי לגזור ניבויים אחרים ולנסות  –התהליך המדעי יכול להיות קבוצתי 

  אותם, ולעדכן את התאוריה בהתאם. יש טענה שהשיתוף הוא הדבר הכי חשוב במדע.

  שאלת המחקר

  היא בד"כ מה שמניע את המחקר, שזה טריוויאלי, אבל דורש ניסוח והגדרה מדויקים.

על בסיסה (מן הסתם, הגיוני שמתאוריה אחת יהיה ניתן לגזור כיוון אחד כאשר יש תאוריה, ניתן לנסח השערות 

ההשערה עצמה פחות רלוונטית האם היא  ומתאוריה אחרת כיוון אחר ואז המחקר יכול להיות מאוד רלוונטי).

  .לתאוריהשל זה  המסקנהתופרך או תאושש, מה שבאמת מעניין הוא 

חוקר (יודעים מה רוצים לדעת, עכשיו אפשר לברר איך לחקור שאלת המחקר מכתיבה את אופן ההתנהלות של ה

  את זה). היא קובעת מה המשתנים שיבחנו במחקר, מהי האוכלוסיה שתיבחן, וכיצד יתבצע המדגם.

  מחקר יישומי לעומת מחקר בסיסי

  ממוקד בפתרון בעיה ספציפית שרוצים לפתור, ולא בהכרח התאוריה שמאחוריה. – יישומי מחקר

רוצה לצבור ידע מופשט לגבי העולם, כללים לגבי המציאות. ייתכן שיהיה מדובר בניסוי זהה לזה  – יסיבס מחקר

  למה זה טוב?) –של המחקר היישומי אך השאלות שנהגות יהיו בסיסיות יותר (בלי לשאול למשל 

  משתנה

  כל סט של אירועים שיכולים להיות לו ערכים שונים. סוגי משתנים:

  למשל זר ב"סיטואציית הזר". –משתנה הגירוי 

  למשל תגובת התינוק, או אופן התנהגות הזר. –משתנה ההתנהגות 

  מין התינוק. –משתנה האורגניזם 

  משתנים תלויים וב"ת

  בלתי תלוי במשתנים האחרים, אלא רק בנסיינים – )IVבלתי תלויים (

  המשתנה הנמדד, לפי השערת המחקר הוא אמור להיות מושפע באופן מסויים מהמשתנה הב"ת – משתנה תלוי
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  זה שאני לא מתפעל אותו (יכול להיות המשתנה הב"ת, במחקר מתאמי) – משתנה יחוס

  מתופעל משתנה

  הגדרת המשתנה באופן כללי, לפי התאוריה - תאורטי משתנה

  טי בניסוי, כיצד למדוד או לתפעל את המשתנההנציג של המשתנה התאור – אופרציונלי משתנה

שאלות המחקר (בעיקר במחקר בסיסי) הן לרוב שאלות תאורטיות, הן מה שמעניין בהתחלה ובסוף, באמצע 

מסיקים מדד מסוים, משתנה אופרציונלי לבחון, ואז נכנסים לעיסוק אינטנסיבי במשתנים האופרציונליים (האם הם 

  מדד טוב למשתנה התאורטי המבוקש). בוחנים בצורה טובה, האם הם

  מערך מחקר:

  כל המשתנים נמדדים, וקשה להשיג סיבתיות – מתאמי

  המשתנה הב"ת מתופעל, כך שלא הכל נמדד וקל יותר להשיג על סיבתיות – ניסויי

כך יודעים שהגורם להבדל בין הקבוצות השונות הוא נובע מהמשתנה הב"ת או מקרי ולא נבע  – מקרית הצבה

  ממשתנה אחר בלתי ידוע

וגם שאין משתנה אחר  במחקר ניסויי, מבררת שאין מצב שהמשתנה התלוי השפיע על הב"ת, בזמנים השליטה

(מטבע) בדיוק חילקה לפי גורם אחר, שמשפיע על שניהם. יש סיכוי מסויים שהחלוקה לקבוצות באופן רנדומלי 

  אפשר לחשב את הסיכוי הזה (מה הסיכוי שהתוצאות נבעו מגורם אחר בהינתן התוצאות האלה).

  הסקת סיבתיות ממחקר מתאמי:

, מנסים לברר Yנמדד לפני  Xפעמים את שניהם, ותמיד  nתלוי, מודדים  Yמשתנה ב"ת,  X – גריינג'ר סיבתיות

מוסיף לי ליכולת הניבוי. יש כאן  X1, והשאלה היא האם Y2ל Y1, כי יש קשר בין Y1יותר מ, Y2מנבא את  X1האם 

 Xולכן יודעים ש Y1ו Y2כי אפשר לנקות באמצעות שיטה סטטיסטית את הקשר בין  ציהעדות שיותר טובה מקורל

משפיע יותר  יותר מאשר להפך כלומר Yתורם לניבוי ל Xזה לא שולל את ההפך, אבל רואים שה Yמשפיע על 

 .Yקודם ואז על  Xישפיע על  Z, ייתכן שמשפיע )Z( 3זה לא מבטל את הסכנה שגורם . מאשר ההשפעה ההפוכה

  .Zו Yמנבא יותר מ Xהרלוונטיים. ואז לראות אם  Zהפתרון לזה בדרך כלל הוא לנסות לחשוב על ה
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  מערך מחקר
  ניסויי מחקרנדבר רק על מערך 

  באיזה משתנים נשתמש? איזה אופרציות? –המערך הוא התכנית של הניסוי 

  מושגים וסמלים:

X: קביעת רמת המשתנה הבלתי תלוי אצל הנבדק – (מניפולציה) טיפול ניסויי  

O  או מדידה תצפיתתהליך של  

X וO על אותם נבדקים ביצעתי את שניהם – באותה שורה  

X וO וניםאנשים ש –קרו בו זמנית  אנכיים  

  קוראים משמאל לימין

  - 1ניתוח מקרה 

O X 

  כשעושים ככה אין למה להשוות. –עושים מניפולציה ואז עושים מדידה (הביקורת על פרויד) 

   - 2ניתוח מקרה 

  מערך לפני ואחרי עם קבוצה בודדת

O1 X O2  

  .בשילה של איום –הסכנה היא שיכול להיות שההשפעה הייתה בדרך אחרת מאשר בגלל המניפולציה 

ימים, ייתכן שההקלה במדידה השנייה היא פשוט  3למדוד מחלה ואז לקחת תרופה ולמדוד שוב כעבור  –למשל 

  בגלל חלוף הזמן

  כי יש כאן גורם שמתערב. הפנימי התוקף על איוםהאיום הזה הוא 

   -  2סכנה נוספת במקרה 

O1 X O2  

  עצם המדידה גרמה לשיפור במדידה השנייה. – אימון

  זה הוא איום על תוקף פנימי גם כן.האיום 

  מדד הוא תגובתי כאשר המדידה היא גורם לשינוי ולא רק רישום פסיבי. – לא תגובתיים\מדדים תגובתיים

אפשר להקטין את השפעת התגובתיות, על ידי כך שנמדוד הרבה פעמים, ונביא את ההשפעה את המדד 

או ע"י כך שנמדוד הרבה פעמים, ואז נבצע את הניסוי למשל).  n-backהתגובתי לקצה גבול ההשפעה (פלטו ב

  ונמדוד אחרי, ונראה האם היה שינוי מעבר למה שהיינו  מצפים מרצף המדידות שלפני הניסוי.

  לבחור את הקיצוניים  –סכנה נוספת 

דיכאון הכי מדוכאים, ואז בודקים את רמת ה 20מודדים את רמת הדיכאון של תלמידי פסיכולוגיה, עושים טיפול ב

  .20של אותם 

  רגרסיה לממוצע –האיום 

  רגרסיה לממוצע

  מושג תאורטי, של הציון המדויק של הנבדק במדד (בדיכאון למשל) –ציון אמיתי 

  טעויות מדידה, גורמים לכך שהציון הנמדד יהיה שונה מן הציון האמיתי.

  הציון שרשמנו –ציון נמדד 

  ההפרש בין הציון האמיתי לציון הנמדד. –טעויות מדידה 

  הציון הנמדד הוא אקראי

  תמיד יש טעות מדידה. –במדידה הראשונה 

יש יותר סיכוי שהציון הנצפה הוא גבוה מהציון האמיתי, סביר להניח שעבורם טעות המדידה  –"הגבוהים ביותר" 
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(כי טעויות מדידה מתפלגות באופן נורמלי היא הכי גדולה. לכן דווקא לקבוצה זו  יש את הסיכוי הגבוה ביותר 

זה  –) שהציון ישתנה כלפי הממוצע = רגרסיה לממוצע (אם הציון ימשיך ויתרחק עוד יותר מהממוצע 0מסביב ל

  לא נגרם מרגרסיה לממוצע [זה גם פחות סביר]).

  פתרונות:

יה תהיה רגרסיה לממוצע לאחר בחירת הנבדקים, אבל לפני המניפולציה (עכשיו במדידה השני נוספת מדידה

  והטעות תקטן, אבל עכשיו כשנשווה לאחר המניפולציה לא תהיה רגרסיה לממוצע)

  ביקורת קבוצת

כי אני לא יודע אם המניפולציה היא ששינתה או שזה פשוט  – פנימי תוקף על איוםרגרסיה לממוצע היא 

  הרגרסיה לממוצע.

   במכשור –סכנה נוספת 

  יהיה לי איך לדעת כי יש רק קבוצה אחת. שינויים בכלי המדידה. לא

  כי השינויים נובעים מדבר אחר, השינוי במכשור –גם זה איום על תוקף פנימי 

  

  איום מסוג ברירה. – 3מערך 

  מערך אחרי ללא הקצאה מקרית

X O1  

-----  

O2  

  איום על תוקף פנימיהאיום כאן הוא 

  איום של אינטראקציה בין ברירה להיסטוריה – 3מערך 

  זה יכול לקרות גם אם נמדוד קודם.

הבעיה היא שלא הייתה הקצאה  –משבחים מי שמצליח וגוערים במי שנכשל (רגרסיה לממוצע)  –דוגמת הטייסים 

  מקרית (אינטראקציה בין ברירה לרגרסיה).

  

  אחרי ללא הקצאה מקרית –א. מערך לפני 3מערך 

  ניתן למצוא הבדלים מראש. –יתרון על המערך הקודם 

  עדיין ההבדלים בין הנבדקים יכולים לנבוע ממשתנה שלישי משום שלא הוקצו אקראית. – בעיהה

O3 X O1  

 ----  

O4 X O2  

  משתנה שלישי שמתערב במקום המניפולציה. –כל האיומים שדיברנו עליהם הם איום על התוקף הפנימי 

  הסברים חלופיים, מסוג משתנה אחר שמסביר את ההבדל. – ארטיפקט

משתנה תאורטי חלופי, הפעלתי במשתנה האופרציונלי, משתנה תאורטי אחר ממה שרציתי (תוקף  – דקונפאונ

  מבנה)
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  מערכי מחקר תקינים

  אחרי עם קבוצת ביקורת והקצאה אקראית-מערך לפני

R O1 X O2 

R O3    O4 

לא ממש, ההקצאה האקראית אמורה לוודא ששתי הקבוצות יעברו בשילה דומה, ונערוך  בשילה? איוםהאם קיים 

  השוואה לקבוצת הביקורת שעברה את אותה הבשילה.

, וזה לא איום על תוקף המבנה, שהמניפולציה תפעיל משתנה ב"ת אחר, זה קונפאונד של מסוימת סכנהיש כאן 

  מאפיין של מערך המחקר.

  לא. אם קרה משהו הוא אמור להשפיע על שתי הקבוצות באותה המידה.ה? איום היסטוריהאם קיים 

ההקצאה לשני קבוצות, ככל הנראה בזמנים שונים, אז ייתכן שיקרה משהו,  – מקומית היסטוריה של איום ייתכן

לא  –. או שלהפריד לפרטים שאפשר דומים הכי יהיו שהתנאיםבגלל ההפרדה הזאת. ניתן לעשות מאמצים 

  , כך אין להם היסטוריה מקומית משותפת, אלא כל אחד שונה.בקבוצות

  הקבוצות עברו את אותה המדידה. 2אין איום מדידה, כי  איום מדידה?

לא. כי ההקצאה אקראית. גם אם בוחרים, ממדידה ראשונה קבוצה מסוימת, אבל אם  איום רגרסיה?האם קיים 

יה תהיה יותר אצל קבוצה אחת יותר מאחרת. אפשר קבוצות, אז אין חשש שהרגרס 2אותם מחלקים אקראית ל

  עדיין להמשיך ולהסיק באופן שגוי אם ממשיכים להתעלם מהרגרסיה לממוצע.

  בהגדרה לא, ההקצאה הייתה מקרית. איום ברירה?האם קיים 

יש את המדידה הקודמת לפני ההקצאה, ואז מחלקים לזוגות לפי הקירבה  – ניתן להוסיף התאמת נבדקים

הקבוצות, אז עדיין יש הקצאה אקראית, אבל זה מצמצם את  2ות, בתוך הזוג מקצים אקראית בין בתוצא

  ההבדלים בין הקבוצות, וזה מגדיל את הסיכוי, שאם מוצאים הבדל, הוא נובע דווקא מהמניפולציה.

ניסוי, נניח ויש נשירה מקבוצת ה – איום על תוקף פנימיכן. האיום הוא כפול.  איום נשירה?האם קיים 

המניפולציה גורמת לנשירה, והיא מעיפה אנשים מסוג מסוים מקבוצת הניסוי, וההבדל שמצאנו הוא בגלל 

לנסות לכלול  –הנשירה. אפשר לנסות לגרום לקבוצת הביקורת לעבור טיפול דומה ככל האפשר. אפשרות אחרת 

  את הנושרים במבחן האחרון

לשתי הקבוצות היא מקרית, אך הדגימה, מאיפה מביאים את  ? כן, כי ההקצאהאיום תוקף חיצוניהאם קיים 

  הנבדקים לא בהכרח מקרית, ואז זה לא דגימה מייצגת.

עצמם. אפשרות אחת היא להתייחס לממצא  החיים את משקף לא הניסוי –בעיה נוספת היא לגבי הבדיקה עצמה 

(להתגבר על  ידיעת הנבדקים מדידה ללא –. אפשרות נוספת אינטרקאציה בין המניפולציה למדידהבתור 

  סיטואציית המבחן). לפעמים דווקא עדיף מבחן הומוגני.

. זה איום על התוקף להתמרד, או לפעמים לרצותאנשים נוטים לרצות  –השפעת עצם ההשתתפות בניסוי 

מה ככל החיצוני. לפעמים עצם העובדה שיודעים שנמדדים יכולה להשפיע. לכן חוקרים מנסים להפוך את הניסוי דו

 יש בכך קשיים אתיים. –האפשר למציאות. אפשר לעשות ניסוי ללא ידיעת הנבדקים 

יש לפעמים איומים קטנים של נשירה, או של  –במערך זה האיומים על תוקף פנימי מעטים, אך תמיד יש 

  היסטוריה מקומית.

  מערכים תקינים לא באמת מתמודדים עם תוקף חיצוני. –בעיות תוקף חיצוני 
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  רך ארבע הקבוצות של סולומוןמע

R O1 X O2 

R O3    O4 

R     X   O5 

R          O6 

 

  הקבוצות הראשונות) נותנת את מה שהמערך הקודם נתן. 2( 4ל 2ההשוואה בין 

לבדוק שהמניפולציה עובדת גם במצבים שלא הייתה מדידה  –עוזר קצת עם תוקף חיצוני  5ל 2ההשוואה בין 

  קודמת.

  נותנים לי עוד מידע על הטיפול. –מודד את אפקט הטיפול  6ל 5ההבדל בין 

  זה חלוף הזמן אז הוא עוזר להתמודד עם איום הבשילה וההיסטוריה. 6ו 1ההבדל בין 

  אינטראקציות בין הנבדק למדידה. –המערך הזה עוזר קצת לנקות את רמות הרעש 

ה והמצב הניסויי. המערך הזה גם יקר כי צריך כמו דגימה, היסטורי –המערך הזה לא פותר איומי תוקף חיצוני 

  בשבילו הרבה נבדקים.

  

  מערך עם בדיקה אחרי לבד

R    X O1 

R       O2  

הקבוצות הוא נובע מהמניפולציה. בהנחה  2מערך נפוץ מאוד. ההנחה של המערך היא שאם יש הבדל בין 

  מהבדל ראשוני ביניהם. שההקצאה הייתה אקראית, ההבדל בין הקבוצות נובע מהמניפולציה ולא

  היתרון של המערך הוא כאשר לא ניתן או משונה לעשות מדידה לפני.

  קבוצת הביקורת יכולה לא לעבור מניפולציה בכלל או לעבור מניפולציה אחרת.

מכיוון שאין כאן מדידה ראשונית, יש בעיה בעצמת הניסוי, בגלל שהבדלים בין אישיים מגדילים את השונות בין 

  ת, מדידה קודמת עוזרת בהורדת ההבדלים הבין אישיים.הקבוצו

  גם כאן יש איומים מעטים על תוקף פנימי. איומים של היסטוריה מקומית, ואינטראקציה של נשירה עם מניפולציה.

תצפיות, ההבדל העיקרי הוא בכך שאין את איום  4יש את כל אותם האיומים כמו מערך  –איומים על תוקף חיצוני 

  השפעת המדידה.

  

  מערך תוך נבדקי עם מדידות חוזרות

  כל נבדק עובר את כל תנאי הניסוי.

X1 O1 X2 O2 X1 O3...  
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  מערך תוך נבדקי עם מדידות חוזרות

  כאן בודקים גם האם הצעד הקודם משפיע.

X2,1 O1 X1,2 O2 X1,1 O3 

  2על  2נקרא מערך 

  

  בין נבדקי\מערך מעורב תוך

  2על  2על  2נקרא מערך 

  

  תזכורת:

  הסבר חלופי לאפקט בניסוי. – ארטיפקט

  הצמדת משתנים. שני משתנים יכולים להסביר את האפקט שנמצא. – ניסויי ארטיפקט

  גרסיה לממוצע).ההבדל בין הקבוצות נובע מסיבה סטטיסטית (למשל ר – סטטיסטי ארטיפקט

אין ניסויים עם  –תמיד אפשר לחשוב על ארטיפקט כלשהו שמוריד מתוקף הניסוי. משתנה התוקף הוא רציף 

  תוקף מושלם, אבל יכולים לנסות להעלות אותו.

  

  סדר התנאים גרם לאפקט ולא המניפולציה. קיים בעיקר במערך תוך נבדקי.  – סדר אפקט

  הסיבה שלא נמצא אפקט. ניתן גם לתאר כי האיום הזה זאת

  ).Randomization( סדר מקרי – 1פתרון 

  מצגת סרים מקריים שונים לנבדקים שונים. – מקרית הצבה

  . שימוש במספר סדרים כך שכל תנאי יופיע בכל מקום סידורי אותו מספר של פעמים.איזון -   2פתרון 

  

  נבדקי. –לתנאי נתון יש השפעה על התנאים אחריו. קיים בעיקר במערך תוך  – נמשכת השפעה

  מרווח זמן גדול יותר בין התנאים. – 1פתרון 

  מעבר למערך בין נבדקי – 2פתרון 

  

  סיכום מערך תוך נבדקי

כי  –אין איום של בשילה, היסטוריה, ברירה, נשירה, רגרסיה, היסטוריה מקומית ואינטראקציה עם המניפולציה 

  ההשוואה היא לעצמם

  יש איום של אפקט סדר, מדידה תגובתית והשפעה נמשכת.

ההכללה מוגבלת כי הדגימה ההיסטוריה המדידה וההשתתפות בניסוי מבדילות  –איומים על תוקף חיצוני 

  מהמציאות.
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  איום חדש לתוקף חיצוני:

משנים שוב ושוב משתנים ב"ת,  יתכן שהקשר שמצאנו בין המשתנים  קיים רק כאשר – חוזרת מניפולציה

  והופכים אותו לנגיש מאוד. 

  

  

  איומים נפוצים במערך תקין

  במניפולציה קונפאונד

משתנה תאורטי אלטרנטיבי הופעל על ידי המניפולציה הניסויית. (רצינו לעשות מניפולציה למשתנה תאורטי א' 

  ועשינו למשתנה תאורטי ב')

  מהבאמצעות התא unconfounding -  פתרון

  במדד קונפאונד

לאנשים יש נטייה לענות בחיוב להיגדים שונים, בלי קשר לתוכן. זה בעצם סוג של קונפאונד  – הסכמה מערך

  במדד (רציתי למדוד אפקט, אבל בעצם מדדתי את מידת ההסכמה שלהם).

  .הפוכיםחלק מההיגדים צריכים להיות  – הפתרון

כאשר נמצאים בניסוי ויודעים שמודדים אותי, אז אחד הדברים החשובים הוא מה יחשבו  – חברתית מקובלות

  עליי? מקובלות חברתית משפיעה כמעט על כל סוג של שאלון דיווח עצמי.

, בכל זאת, אנשים שמפנימים את הנורמות החברתיות יחושו מול שאלונים אנונימיים –אחד הפתרונות לכך 

  עצמם את הבעיה.

  (בהם גם אולי לא יודעים מה מודדים ויפעלו בצורה יותר מציאותית).מדד שהוא לא דיווח עצמי  –פתרון נוסף 

 הנבדקים רוצים לרצות את הנסיין או להתנהג בהתאם להשערה שלו. – )demand characteristicsרציית הנסיין (

  שהוא רוצה)(יש חשש שהנסיין ישפיע בכיוון  הנסיין עיוור להשערה. – 1פתרון 

  הנבדק עיוור להשערה. – 2פתרון 

  הנסיין עיוור לתנאי. – 3פתרון 

  (חולה במחלה סופנית, לא יודע אם הוא בקבוצת התרופה או הביקורת) הנבדק עיוור לתנאי - 4פתרון 

כן נבדקים לעיוורים להשערה יש עדיין אפשרות שהם ינסו להבין מה רוצים מהם, ול\(גם אם הופכים את הנסיינים

  הם יכולים לייצר אפקט רצייה).

  או לנבדקים.\לשקר לנסיינים ו – 5פתרון 

Double blind – .הנבדק והנסיין עיוורים לתנאי  

הנסיין יכול להשפיע על התוצאות על ידי כך שהוא יפעל בצורה שונה שתגרום לתוצאות הנבדקים  – הנסיין הטיית

  להיות בהתאם להשערה.

  ם לתנאי ולהשערה.הנסיינים עיוורי –פתרון 
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  תוקף הניסוי
  מידת האמון שאנחנו יכולים לתת בניסוי ובמסקנותיו.

  ארבעה סוגי תוקף:

  תוקף המסקנה הסטטיסטית

  תוקף פנימי

  תוקף המבנה

  תוקף חיצוני

 תוקף מסקנה סטטיסטית

באים עד כמה מסקנת החוקרים מתוצאות מבחנים סטטיסטיים שערכו תקפה בעינינו. (מבחנים סטטיסטיים 

  להסביר מה ההסתברות שהתוצאות אקראיות)

  גורמים לחסרונות בתוקף מ"ס:

טעות בקביעת מקדם הטעות, אומרים שיש קשר בין המשתנים למרות שאין. לתופעה  – .טעות מסוג ראשון1

 קוראים ניפוח האלפא.

כוי למצוא הבדל ככל שיש יותר מדדים אז יש יותר סי –כתוצאה משימוש במספר רב של מדדים  ניפוח אלפא

  מובהק לפחות באחד מהם.

אם לא מצאנו הבדל מובהק, ואז הוספנו נבדקים, השיטה הזאת מנפחת את  – בדיקה לאחר שהוספנו נבדקים

  האמיתי,  בגלל ריבוי הבדיקות. Pשיוצא בסוף נמצא בהערכת חסר ל Pהאלפא, וה

הק, אז ננסה דרך חישוב נוספת, ויצא נבדוק בצורה אחת ולא יצא מוב – מספר דרכים לחישוב המדד התלוי

  מובהק, גם זה סוג של ריבוי בדיקות.

למשל נבדק שענה תמיד אותה שאלה, יש סיכוי שהשאלון לא בדק לגביו, אז יש היגיון  – הסרת נבדקים חשודים

  להעיף אותו מהתוצאות,

  פתרונות:

  שיתאים לבדיקות הנוספות Pסה"כ התיקונים היו אפשריים ונכונים, צריך פשוט לתקן את ה – Pתיקון ה

  הפעם עם הגדרה מראש של דרך אחת וכד' – שחזור

  בהערכת חסר. Pלדווח על הבדיקות הנוספות, ולציין כי לכן ה – דיווח

PRE REGISTRATION – ים שהציון הוא לפי דרך אחת מכריזים מראש על הניסוי ואופן הבדיקה, ככה אנשים יודע

  ולא כמה, וידעו אם הסרנו נבדקים ומה כל המדדים שהשתמשו בהם. כך זה מגביר את האמון בין אנשים.

אז זה גם מנפח את האלפא (כל אחד בפני עצמו לא,  –הולכים לשחזר ולבדוק את הניסויים  נסיינים הרבהאם 

 –אפשר לומר שאם הממצא מעניין  –כמעט ואין דרך למנוע את זה. פתרון אפשרי  –אבל יש הרבה מאוד חוקרים) 

אם הוא חשוב ינסו לשחזר אותו  – replication extensionאנשים ימשיכו ויחקרו את הממצא, ותוך כדי יעשו 

או שיפרסמו גם אלו שלא מצאו קשר, ואז נוכל להשתמש בכל החוקרים (שמצ –למחקרי המשך. פתרון מערכתי 

  ולא) להעריך את הקשר שקיים.

Center of open science –  המטרה של הגוף הזה לעודד פתרונות מערכתיים לשלל בעיות במדע, ובמיוחד

  בבעיית דרגות החופש של החוקר.

  גורמים למסקנה סטטיסטית נמוכה:
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קטן מאוד, צריך  בשביל למצוא אפקט עם מדגם –יש אפקט ופספסנו אותו)  ,2טעות מסוג (המדגם קטן מדי 

כי מדגם גדול יותר דוגם בצורה מוצלחת  –שהאפקט יהיה גדול מאוד., ככל שהאפקט קטן צריך מדגם יותר גדול 

  יותר.

איך נדע את גודל  –כדי לדעת את גודל המדגם הנדרש לצפות באפקט צריך לדעת את גודל האפקט שמחפשים  

  נחליט שמתעניינים רק באפקטים מגודל מסוים.באמצעות אפקטים דומים, או ש –האפקט? צריך לשער 

אם לא נמדוד במדד רגיש, יהיה קשה למצוא הבדלים ולגלות  –) 2(טעות מסוג  איכות המדדים התלויים נמוכה

  אפקט.

  אפילו אם יש אפקט לא נמצא כי המניפולציה לא מספיק גבוהה. –) 2(טעות מסוג איכות המניפולציה נמוכה 

  משתנה התלוי, מה שאמור להבחין בין הקבוצות השונות בניסוי)תפעול ה –(מניפולציה 

  תוקף פנימי

נוגע רק למשתנים האופרציונליים (המדדים) בניסוי, השאלה היא האם באמת המשתנה הב"ת הוא זה שהשפיע 

  על התלוי. אם מצאתי קשר, האם הוא באמת משקף את הקשר בין המניפולציה הניסויית למדד.

ם על תוקף פנימי, משתנה לא מתוכנן ולא נשלט שקיים בסביבת הניסוי ועשוי להשפיע על איו – מתערב משתנה

  התוצאות.

כדי להתגבר על כך, אפשר לנסות לחשוב על אילו משתנים מתערבים ייתכנו בניסוי, ולתכנן מראש כיצד לעקוף 

  אותם.

  הבעיה בכך היא שלא ניתן לצפות מראש את הכל.

  שהמניפולציות יהיו כמה שיותר דומות.באופן כללי צריך לדאוג 

  תוקף מבני

  האם המשתנים האופרציונליים מתאימים למשתנים התאורטיים?

  בהבנה כללית. –אנחנו מתעניינים במשתנים התאורטיים, כי הם כלליים יותר, ואנחנו מעוניינים בהכללות 

  את תוקף המבנה ניתן לחלק לכמה גורמים המשפיעים עליו:

משתנה האופרציונלי משקף את כלל ההיבטים של המשתנה התיאורטי (חשוב לזכור ולהגיד שאם האם ה – מיצוי

  הקפנו רק חלק מסוים מהמשתנה, צריך להסיק רק לגביה ולא לגבי כלל המשתנה התאורטי)

  סכנת קונפאונד, אני חושב תפעלתי משתנה תאורטי מסוים, אבל בעצם תפעלתי משתנה אחר. – בלבדיות

, הראשון הוא שתיארנו לעיל, השני procedural confoundingל operational confoundingדים בין לעיתים מפרי

הוא כאשר השיטה האופרציונלית גרמה להצמדת הטעות (מתי קרתה הטעות? כשהגדרנו את הניסוי, או כשהרצנו 

  אותו).

מוגדרים היטב, ויש קושי לעשות \יש שונות בין אופן ההגדרה של משתנים לא ת – התאורטי המשתנה הגדרת

  להם אופרציונליזציה, לגזור דרך למדוד, ואז נתקשה לבחון השערות.

יש דרכים לבחון האם המניפולציה באמת משפיעה על מה שאנחנו רוצים שהיא תשפיע.  – מניפולציה בדיקת

ו רוצים שיקרה (מניפולציה ליצור בהלה, ומדד פיזיולוגי למדוד בהלה גם אינדיקציה נוספת, מוסכמת, למה שאנחנ

  כן).

  

  מחקר נוסף שגורם למניפולציה המבוקשת בדרך אחרת (משתנים אופרציונליים שונים). – קונספטואלי שחזור
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  מדידה
  ייחוס שיטתי של מספרים למאורעות או אובייקטים. – מדידה

  מהימנות ותקפות –שני קריטריונים להערכת כלי מדידה 

  עד כמה המדידה נקייה מטעויות מקריות – מהימנות

  עד כמה המדידה מודדת את מה שהיא אמורה למדוד. – תקפות

  כי אם המדד לא נקי מטעויות, אי אפשר למדוד את מה שרוצים). –(המהימנות היא תנאי לתקפות 

  

  ההבדלים בין מדידה למדידה הם מקריים. – מקרית שונות

  מדידהטעויות 

  כאשר באופן שיטתי ועקבי יש הטייה לכיוון מסוים. – שיטתית טעות

כאשר המדידות משתנות לכיוונים שונים (יש הרבה גורמים שמשפיעים, כמו למשל מכשור  – מקרית טעות

  מקולקל).

וא ההנחה של התאוריה היא שבמדידות שונות יתקבלו ציונים שונים שמתפלגים באופן נורמלי, כאשר הממוצע ה

  המדד המבוקש.

  הציון האמיתי = הציון הנצפה פחות טעויות מדידה

  .מהימניםיהיו מדדים בעלי התפלגות צרה יותר = בעלי שונות קטנה יותר. אלו מדדים יותר 

  מדד מושלם יראה רק את הקו הממוצע.

  . X=Xt+eהציון של אדם מורכב מציון אמיתי + טעות: 

  )classical test theory )true score theoryהנחות ה

E(e)=0 0הוא  הטעות ממוצע  

S
  0ממוצע השונות שונה מ – 0 \= 2

rey = 0  אין משתנה אחר עליו אני יכול להצביע שאליו יש 0הקורלציה בין הטעות המקרית למשתנים אחרים היא .

  לטעות המקרית קורלציה.

sהשונות מורכבת משונות הציונים האמיתיים + שונות הטעויות 
2

x=s
2

t+s
2

e  זה נובע מכך שהם בלתי תלויים, אין)

  שונות משותפת)

  מהימנות כמתאם בין שתי מדידות

, לעומת זאת, אם המהימנות מושלמת, הקורלציה תהיה 0אם המהימנות היא רק טעות, הקורלציה אמורה להיות 

1.  

(זה מגביר את  מקבילים מבחנים, או בין מדידות דומות 2מתאם בין או שמבצעים  –דרכים  2בוחנים זאת ב

 לבחינת המדד בשיטה זו). –המהימנות לשיטה 

   -נוסחת המתאם 

  |x=xi-x –ציוני סטייה 
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  הציונים במבחנים

X1=xt+e1 

x2=xt+e2  

St –המתאם שווה 
2
/S1*S2.  

  .1השונות האמיתית קטנה ממכפלת סטיית התקן הראשונה והשנייה, ולכן המתאם תמיד קטן מ

  .s1=s2מכיוון שאנחנו עוסקים במתאם בין שני מדדים לאותה תכונה 

 –לכן המתאם 
2
/s

2
x rxx = st 

  .1 –המתאם מתאר את אחוז השונות המוסברת, כאשר הציון המקסימלי 

 )rxy?>rxx(האם יכול להיות למדד מתאם עם מדד אחר שתהיה גבוהה יותר מן המהימנות שלו? 

יות, אם למדד השני יש מהימנות גבוהה הרבה יותר, אז הטעות של המדד השני כן. זה תלוי ביחס בין המהימנו

  "תזיק" רק פעם אחת, לעומת המהימנות של המדד השני שם הטעות "תזיק" פעמיים.

  ?rxy, מה המתאם המקסימלי שייתכן עם מדד אחר rxxבהינתן מהימנות מסוימת 

ן המתאם הנתון. (ניתן לחשב זאת באמצעות הסתכלות ) לבי1המתאם הכי גבוה הוא המתאם בין מדד ללא טעות (

מתאם מלא). כשנחשב, נמצא מדד מקסימלי לתוקף (=מידת המתאם עם  –על המתאם בין המדידה לבין עצמה 

  מדד אחר).

בין שני מדדים שונים גם כאשר המהימנות של אחד היא נמוכה יותר, אבל  1(זה לא בלתי אפשרי למצוא מתאם 

  נות נמוכה יותר, אז נחשוד שמדובר בטעות מקרית.)כשיודעים שהמהימ

  חישוב המתאם המקסימלי עם מדד אחר:

  המתאם בין ציונים אמיתיים לנצפים:

Rtx = cov(xt,x1)/st*s1 

cov(xt,x1) = sהשונות המשותפת של הציונים האמיתיים והצפים שווה לשונות הציונים האמיתיים: 
2

t 

Rtx = s
2

t/St*s1 = st/s1 –  המתאם המקסימלי שיכול להיות למדד עם מדד אחר. זה בעצם שווה לשורש

rtx = r המהימנות
2

xx.  

 שורש המהימנות, הוא החסם העליון של המתאם בין המדד עם מדד אחר (=החסם העליון של התוקף).

  דרכים למדידת מהימנות

יש בעיה מסוימת עם מבחן חוזר, כי אולי הנבדקים זוכרים את מה שהם ענו ותהיה הערכת יתר של  – חוזר מבחן

  המהימנות.

  מבחנים מקבילים \טפסים

ליצור מבחנים מקבילים ממנו. יש בעיה מסוימת שחצי מבחן שונה  2יוצרים שאלון ומחלקים אותו ל – חצוי מבחן

שמקטינים את המדגם. לכן צריכים לתקן את המהימנות בשביל באורך. זו בעיה כי זה אומר  –מהמבחן המלא 

  האורך.

  בודקים כמה המתאם בין כל פריט לכל שאר הפריטים. – התאמה בין פריטי המבחן
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 שייך לצורת מבחנים שמערבת שופטים.  – מהימנות בין שופטים

  תוקף המדידה
  מהימנות רק עוסקת בטעויות אקראיות במדידה. תוקף עוסק בעד כמה אני מודד את מה שאני באמת רוצה למדוד. 

  איך מתקפים?

עוקפים את השאלה. המדד הוא המשתנה, לא משערים משתנים תאורטיים אם לא  – הפונקציונלית הגישה

  חייבים.

אופרציה. תוך כדי תיקוף המדדים גם מתקפים מניחים משתנה תאורטי כלשהו ששונה מה – החלקי הפשר גישת

  שהוא מנבא דברים חשובים. המשתנה התיאורטי גם משתנה קצת בהתאם למדידה. –שיש משתנה תאורטי כזה 

אופרציות, זה יתן תיקוף בו זמני למדדים ולמשתנה התיאורטי.  2התיקוף יתבצע באמצעות מדידת המתאם בין 

לגבי הממצאים הקודמים ולגבי התיאוריה, לכן לא ניתן לתקף משתנה תאורטי ממצא נוסף יכול לשנות את העמדה 

  באמצעות מדד יחיד, אלא זהו תהליך של תיקוף שמתמשך כל הזמן.

  )face validityתוקף פנים (

  מה הוא מודד? והאם הוא קשור למשתנה התאורטי? –מה נראה על פניו לגבי המדד (בלי חישוב מתאמים) 

  )content validityתוקף תוכן (

  האם המדידה מכסה את המשתנה התיאורטי היטב (גם ממה שנראה לי, בלי חישוב מתאמים)?

  תקפים עם קריטריון

  בחינת הקשר עם משתנים אחרים שאמורים להיות קשורים

  סוגי תוקף עם קריטריון:

  האם במדידה מנבאת משתנה אחר? – ניבוי תוקף

 ת באותו זמן של מדידת המשתנה האופרציונלי שמעניין אותנו. מדידת הקריטריון מתרחש – זמני בו תוקף

  בחינת הקשר בין המדידה לשיוך לקבוצה.  – קבוצות בין הבדלים

  בחינת הקשר בין המדידה לבין מאורעות מסוימים. – מאורעות בין הבדלים

  

  תוקף מתכנס

חד מהמדדים, וגם תוקף גבוה מתאם גבוה מעיד על תוקף גבוה לכל א –מדידות שונות  2בדיקת המתאם בין 

  למשתנה התאורטי.

  תוקף מבחין

בודקים שהמתאם בין המדידה של המשתנה  –באיזו מידה המדידה בודקת רק תכונה מסוימת, ולא תכונה אחרת 

  התאורטי שלנו, לבין המדידה של משתנה אחר לא גבוה מדי.

  ון לתוקף.שורש המהימנות, היא החסם העלי – תוקף מקסימלי (מבחין ומתכנס)

  ניתוח גורמים

  משתמשים בצבר של מדדים כדי לדעת אילו תכונות קיימות. 
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, רוצים לראות אילו מדדים בעלי שונות משותפת (איזה מדד מנבא מדד אחר), נניח ABCDמדדים  4 –לדוגמא 

כך אנחנו  –מקורות לשונות  2, מתוך השונות המשותפת אנחנו מניחים שיש cdיש שונות משותפת וגם ל ABול

  מסיקים שיש תכונות.

מתוך שונות משותפת, להסיק מה מאפיין את  –בשיטה הזאת ניתן לפעמים להסיק מתוך המדידות על התאוריות 

  השונות המשותפת הזאת.

  אפשרות אחרת, היא להשתמש בניתוח גורמים לתקף את המשתנה התאורטי.

  ל המדידהתיקוף באמצעות חקר התהליכים הפסיכולוגיים המשפיעים ע

יש טענה שלפעמים לא מודדים תכונה מסוימת, אלא מודדים את צורת ההתמודדות עם המדד. ניתן "לנקות" את 

ההשפעה הזאת באמצעות מדידה שדומה במבנה שלה, אך ללא התפעול של המחקר (למשל, למדוד הזזה של 

  העכבר ללא שום שאלה, ולנקות את החלק הזה מהזזת העכבר בהתאם לעמדות).
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