
למדידת  כמותיות שיטות 
 ערכים

נעם-אריאל כנפו  
 המחלקה לפסיכולוגיה



  (Schwartz, 1992) הגדרה: ערכים

חשובות  , מופשטות, ערכים הם מטרות רצויות
המשמשות כעקרונות מנחים , (פחותאו יותר )

 או להעריך התנהגות, להצדיק, כדי לכוון
אך לא תמיד זה אפשרי, רוצה לפעול על פיו, אדם המחשיב ערך מסוים 

ההנחה בגישה זו היא כי ערכים אינם מוחלטים  ,
 אלא שונים מאדם לאדם

המשתנה המרכזי המבחין בין ערכים הוא התוכן 
 שלהם המוטיבציוני

 מהי המטרה שהם מייצגים 



 גישות שונות למדידת ערכים

Bottom-up :  נבין מה הערכים ממה שאנשים אומרים
 או חושבים

בפרסומות וכן הלאה, בנאומים, יכולים להופיע בטקסטים  ערכים 

ראיונות וניתוח איכותני יכולים להיות רלוונטיים כאן 

והיום לא מעט גישות כמותיות של נתוני עתק 

אין הגבלה על הערכים המועלים: היתרון 

העדר סטנדרטיזציה במדידה: החסרון 
  ובמיוחד בתוכן שמועלה באופן ספונטני 

אפשרות להחמצת ערכים חשובים 
חסרה התייחסות השוואתית בין הערכים 

 גישותtop-down  מניחה טווח ערכים מסויים 



דרש   Rokeachהשאלון הקלאסי של 
 מהנבדקים לדרג טווח ערכים רחב

Terminal values 
  

Instrumental values 

A comfortable life 
 An exciting life 

 A sense of 
accomplishment 
 A world at peace 

 Equality 
 Family security 

 Freedom 
 Happiness 

 Inner harmony 
 Mature love 

 National security 
 Pleasure 
 Salvation 

 Self-respect 
 Social recognition 

 True friendship 
 Wisdom 

 Ambitious 
 Broad-minded 

 Capable 
 Cheerful 

 Clean 
 Courageous 

 Forgiving 
 Helpful 
 Honest 

 Imaginative 
 Independent 
 Intellectual 

 Logical 
 Loving 

 Obedient 
 Polite 

Responsible 
 Self-controlled 

 



 Rankingחסרונות שיטת הדירוג 

  ערכים 16לדרג  -עומס קוגניטיבי 
מגביל את מספר הפריטים האפשריים ולכן את טווח הערכים 

  מקשה על הבחירה בין ערכים שנתפסים כבעלי
 חשיבות דומה

 (?רנדומלי)קשה לדעת מה משמעות הדירוגים באמצע הטבלה 

תלות סטטיסטית מובנית בין הפריטים 

 יש עדות ששיטת הציינוןrating   מנבאת מעט
 Maioטוב יותר 



 (SVS)שאלון הערכים של שוורץ 

אילו ערכים חשובים לי " :בשאלון זה עליך לשאול את עצמך
 "?ואילו חשובים לי פחות ,כעקרונות מנחים בחיי

 המצביע על חשיבותו של  (  -1, 7,6,5,4,3,2,1,0)ליד כל ערך רשום את המספר
 .אותו ערך עבורך אישית

יהיה עליך. נסה להבחין ככל האפשר בין הערכים על ידי שימוש בכל המספרים  ,
 .להשתמש באותו מספר יותר מפעם אחת, כמובן

 1  0  1  2  3  4  5  6     7 :מנחה כעקרון- 

 לא חשוב       מנוגד              חשוב  בעל חשיבות  הערך, בחיי      
 לערכי                     עליונה      

 (שוויון הזדמנויות לכל)שוויון ____ .  1

 (  דומיננטיות, שליטה על אחרים)כוח חברתי ____ .  2

 (סיפוק צרכים)עונג ____ .  3

 (חופש פעולה ומחשבה)חופש ____ .  4

 (יציבות החברה)סדר חברתי ____ .  5

 

שילוב בין שיטות  
 הדירוג והציינון

לא ערכים 
"קלסיים"  



המבנה ששוורץ תיאר נבנה בצורה שנועדה למצוא  
 ערכים בעלי משמעות דומה מעבר לתרבויות

 הכוונה עצמית

 גרייה

 כוח

 קונפורמיות

 מסורת

.  שאפתנות ורצון להצטיין
שאפתנות זו מתמקדת בניסיון 
,  לזכות בהכרה כללית בכישורים

ולהצליח על פי קני מידה  
 חברתיים

 הישגיות

 בנוולנטיות אוניברסליזם

 קידום העצמי

 התעלות מעל העצמי

נוי
שי

 ל
ת

חו
תי

פ
 

מור
שי

 

פתיחות  , שאיפה לאוטונומיה במחשבה ובהתנהגות
  סקרנות ויצירתיות, לשינוי לשינויים ולחידושים

רצון לחוות שינויים מתמידים  
ולהתמודד עם , והתרגשות

 אתגרים  

רצון לחוות הנאה או סיפוק  
 חושי

,  שאיפה לזכות במעמד ויוקרה חברתיים
להשיג עמדת סמכות כלפי אנשים אחרים  

  ולשלוט במשאבים

היצמדות למוכר והימנעות מכל דבר שהוא חדש או  
מתינות ומחויבות למוסדות  , והדגשת ענווה, שונה

 קיימים  

דאגה לרווחתם של אנשים עמם 
, מקיימים מגע בינאישי יומיומי

המתבטאת ברצון להפגין אחריות  
לנהל את הקשרים  , ונאמנות

 האישיים בכנות ולהושיט עזרה

רצון להבין ולקבל   --דאגה לרווחת כלל האנשים 
הדגשת פתיחות  , אנשים אחרים

ודאגה לאיכות  , אינטלקטואלית ורגשית לסביבה
 הסביבה ולשימור הטבע

 הדוניזם

(Schwartz, 1992, 2015) 



 עדויות למבנה הערכים לפי שוורץ

מחקרים המשתמשים בMDS   וניתוחים דומים
 בכלי מדידה שונים, תומכים במבנה המעגלי

עשרות  , שחזור של המבנה במאות מדגמים
 גילים שונים, כלים שונים, תרבויות

 יש אולי החמצה של ערכים בעלי משמעות שונה מעבר לתרבויות 

 ניתוחיCFA   תומכים בקיומו של המבנה 
Eldad Davidov; Peter Schmidt; Jan Cieciuch; Klaus Boehnke 

 דמוגרפיים ופסיכולוגיים תואם  םהקשר למשתני
 למבנה המעגלי



הקשר בין ערכים להתנהגות אלימה 
 הספרשל מתבגרים בבית 

 Knafo, Daniel, & Khoury-Kassabri, 2008, Child Development  

ויסמן מצאה ממצאים דומים בשיטת טובה יותר -בניש- peer 
nomination  ובמחקר אורך 
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 ערבים יהודים



נועד למדוד ערכים   PVQהדמויות שאלון 
 מתבגרים -  בצורה פחות מופשטת

וחשוב עד כמה כל דמות , קרא בבקשה כל תאור. לפניך תיאורים של דמויות שונות
 . עד כמה הדמות המתוארת דומה לךהמראה בריבוע  סמן . דומה או לא דומה לך

 הדמות
הוא רוצה שיהיה לו הרבה כסף  . חשוב לו להיות עשיר

 .ושיהיו לו דברים יקרים

הוא  . לדעתו כל אדם בעולם צריך לקבל יחס שווה 

 .  מאמין שלכל אחד מגיעות הזדמנויות שוות בחיים

.  הוא מאמין שאנשים צריכים לעשות מה שאומרים להם

הוא חושב שאנשים צריכים לפעול לפי החוקים 

 .  והכללים כל הזמן גם כשאף אחד לא רואה

מאד  

 דומה לי

די דומה   דומה לי

 לי

קצת 

 דומה לי

לא דומה  

 לי

מאד  לא 

 דומה לי

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ □ 

הקונקריטזציה של הפריטים מאפשרת לנבדקים לדמיין ולהעריך 

 ערכים   10פריטים למדידת  40הגירסה הרשמית כוללת 

 נבדקים באיחוד האירופי 400,000, פריטים 21גירסה מקוצרת של 

גרסאות בלשון זכר ונקבה 

ערכים   19לבדיקת ( בני משפט אחד)פריטים  57שאלון : כיום 

 כח

 אוניברסליזם

 קונפורמיות



(  ורוב הכלים האחרים)שני השאלונים 
 scale-useמעלים בעיה של 

אישיים בנטיה -הבדלים בין, בשל שיטת הציינון
 לציינון יכולים להשפיע על הציון של כל ערך

 לכן הקשר בין ערך מסוים למשתנהX תלוי בקשר בין הנטיה לציינון לX 

 והקשר בין הערכים של אדםA  ואדםB תלוי בקשר בין הנטיות שלהם 

תיקנון בתוך כל נבדק, משתנה בקרה של נטית ציינון: הפתרונות המקובלים  ,
 (Fischer)... ולעתים התעלמות, (ipsatization)מרכוז 

 הבעיה קטנה( פתיחות מול שימור)כאשר המטרה היא לאפיין מימד ערכי 

 



 שיטות של השוואות חוזרות

 משווים שני פריטים בכל פעם ומצייננים(  (Oishi     

המון השוואות: חסרון 

 שיטתbest-worst (Lee )מאפשרת השוואה לאורך טווח של פריטים 



" מרוכך"כלי לילדים שמשתמש בדירוג 
Picture-Based Value Survey 

 

 Döring et al., 2010  –נבנה ישירות עבור ילדים   

 פיתחנו גירסה ממוחשבת

,  

Very important 

How I would like to be in my life 

  X 10 2ובגירסה שלנו , עשרים איורים

Not at all important 



PBVS   משחזר את עיקרי מבנה
 5הערכים החל מגיל 

Abramson, Daniel, & Knafo-Noam, 2017, J. Experimental Child Psychology 



  Best-Worst יישום של שיטת 
 (Lee)לילדים צעירים 



מימדי העל נמצאים בשיטת  4
BW בגיל צעיר 

Collins, Lee, Sneddon & Döring, 2016 Personality 
and Individual Differences 

Self-

enhancement 

Self- 

transcendence 
Openness to 

change 

Conservation 



ויש אפילו נסיונות להתחיל בגיל עוד יותר  
 ((Cieciuch, 2011בובות צעיר בראיון 
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לכלים ( הערכה)טווח גילים אופטימלי 
 שונים

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

SVS

PVQ

PBVS

AVI

 (בשנים)גיל 
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כ

 

 שימוש אפשרי יעילות מקסימלית

+ 
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