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עקרונות הפעולה והקוד האתי לפסיכומטריקאים בישראל
.1

הזהות המקצועית

הפסיכומטריקאי הוא מומחה בתחום הפסיכומטריקה ,שלמד במוסד אקדמי מוכר ובו הוכשר גם בתחום תורת
המבחנים ובמתודולוגיה מחקרית של מדעי החברה .הפסיכומטריקאים עוסקים בפיתוח ,בבנייה ,במחקר
ובהפעלה של מבחנים וכלי מדידה והערכה המיועדים לשימוש בתחומי הפסיכולוגיה ,החינוך והחברה בתהליכי
אבחון ומיון ,בהצבה למסגרות שונות ,בטיפול ובהערכת עמדות .תחום פיתוח ובניית המבחנים כולל בתוכו גם
גיבוש והגדרת כללי מדיניות לבחינה ,למדידה ולהערכה .חקר המבחנים הוא בדיקה  -בכלים סטטיסטיים
ותיאוריים  -של תכונותיהם הפסיכומטריות של המבחנים  -יעילותם ,מהימנותם ,הוגנותם וסוגי התוקף השונים
שלהם ,וכן בדיקת ההשלכות החברתיות והארגוניות של השימוש בהם .הפעלת המבחנים היא בחינת נבחנים
באמצעות מבחנים מוכנים או מבחנים שהוזמנו אצל פסיכומטריקאים מפתחי מבחנים ,וקבלת החלטות על
בסיס הציונים שהופקו מאותם מבחנים.

.2

מטרת הקוד האתי

מטרתו העיקרית של הקוד האתי להגן על היחידים ועל הקבוצות שעמם ובעבורם הפסיכומטריקאי עובד .קוד
האתיקה מציב עקרונות כלליים וקווים מנחים לפעולה ,להתנהגות מקצועית ולקבלת החלטות בתחומי הפעולה
העיקריים של הפסיכומטריקאי העוסק במדידה פסיכולוגית ,חינוכית או חברתית .העקרונות המנחים בקוד
האתיקה משקפים את ערכי מקצוע הפסיכומטריקה ומגדירים את אחריותו של העוסק במקצוע זה .מן
העקרונות המנחים נגזרים הכללים להתנהגות האתית-המקצועית הראויה .העקרונות הם אמת מידה לשיפוט
ההתנהגות המקצועית של הפסיכומטריקאי ושל הארגונים העוסקים במדידה בתחום הפסיכולוגיה ,החינוך
והחברה.

.3

עקרונות מנחים כלליים

עיקרון א :המקצועיות והכשירות
הפסיכומטריקאי יפעל לפי סטנדרטים מקצועיים גבוהים הנשענים על הידע החדש והמעודכן ביותר בתורת
המבחנים .הפסיכומטריקאי יפעל מתוך שמירה על כללי האתיקה.
עיקרון ב :יושרה
הפסיכומטריקאי יפעל בעיסוקיו המקצועיים מתוך יושרה  -ביושר אישי ומקצועי ,בכנות ובהגינות.
הפסיכומטריקאי יהיה ער לאפשרות של שימוש בלתי נכון או בלתי הולם בממצאי מבחנים ,ויעשה ככל יכולתו
כדי למנוע שימוש כזה בהם.
עיקרון ג :כיבוד הזולת
הפסיכומטריקאי יפעל מתוך התחשבות מלאה בכבודו של הזולת ,בערכו ,באוטונומיה שלו ובזכויות היסוד שלו,
ובכלל זה זכויותיו לפרטיות ולסודיות,

ובחובה הנובעת מן החוק .הפסיכומטריקאי יהיה מודע להבדלים

תרבותיים ובין-אישיים בין בני האדם ,ובכלל זה ההבדלים הקשורים בגיל ,במין ,במוצא ,במגבלות השפה
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ובמצב החברתי-כלכלי ,וההבדלים הנובעים מן התפקידים שהם ממלאים .הפסיכומטריקאי לא יהיה שותף ולא
ייתן ידו לפעילות מפלה ,הפוגעת בפרט או בקבוצה .במקרה שהמשתמשים במבחן יבחרו ,משיקולים חברתיים
או אחרים ,להפעילו בצורה מפלה )למשל ,לשם העדפה מתקנת( ,יתריע הפסיכומטריקאי מן ההשלכות
האפשריות של הדבר ,ויעודד שקיפות בהפעלת מדיניות השימוש במבחן.
עיקרון ד :הלימת כללי האתיקה והמוסר של העמיתים
הפסיכומטריקאי יפעל על פי כללי האתיקה של אנשי המקצוע בתחומי הפסיכולוגיה ,החינוך והמקצועות
המדעיים והמחקריים האחרים ,המתאימים לתחומים ולעניינים הנוגעים לעבודתו.
עיקרון ה :השמירה על אמון הציבור
הפסיכומטריקאי יהיה מודע לעובדה שהוא זקוק לאמון הציבור ,שעבודתו עלולה לפגוע בצנעת הפרט או הגוף
שאותו הוא חוקר או משרת ,ושתוצרי עבודתו מועדים לפרשנות שגויה ומטעה בידי אנשים שאינם מיומנים
בהסקת מסקנות בתחום הפסיכומטריקה .הפסיכומטריקאי יעשה מאמץ לקיים ולקדם את אמון הציבור
במקצועו ,ויפעל כמיטב יכולתו לשמור על צנעת הפרט או הגוף שאותו הוא משרת או חוקר ,וינסה למנוע
פרסום מסקנות שגויות או מופרכות שיוסקו מתוך תוצרי עבודתו.

.4

פיתוח המבחנים

הפסיכומטריקאי המפתח מבחנים יעשה את עבודתו ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,ויעמיד לרשות
המשתמשים במבחנים מידע ועדויות שיאפשרו להם לבחור את המבחן המתאים להם ביותר ולהשתמש בו
שימוש נכון ואמין.
4.1

הפסיכומטריקאי יספק עדויות ומידע הנוגעים למה שהמבחן מודד ,לשימושים המומלצים בו ,לנבחנים
שבעבורם המבחן מיועד ,ליתרונות ולחסרונות של המבחן ,ולרמת הדיוק של הציונים המתקבלים מן
המבחן.

4.2

הפסיכומטריקאי יתאר את בחירת התכנים והמיומנויות שהמבחן מיועד להעריך ,ואת תהליך פיתוח
המבחן.

4.3

הפסיכומטריקאי ימסור מידע על מאפייני המבחן  -מידע ברמת פירוט ההולמת את המשתמשים
הפוטנציאליים במבחן.

4.4

הפסיכומטריקאי יספק הדרכה והכוונה הנוגעות למיומנות ,לידע ולהכשרה הנחוצים לבחירה ולשימוש
במבחנים.

4.5

הפסיכומטריקאי יספק עדויות להלימת איכות המבחנים את השימוש המיועד בהם ,ובכלל זה
המהימנות והתוקף.
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4.6

הפסיכומטריקאי יספק למשתמשים במבחנים את כל החומר הדרוש להם לשימוש במבחנים ,ובכלל
זה מדריכים ) ,(manualsתשובות וטבלאות ציונים )ככל שהדבר מתאים(.

4.7

בפיתוח פריטי מבחן וחומרים הקשורים בו יימנע הפסיכומטריקאי מתכנים מעליבים או מלשון
פוגענית.

4.8

הפסיכומטריקאי יספק לנבחנים בעלי מגבלות ,הזקוקים לתנאי מבחן מיוחדים ,את האמצעים
הדרושים להיבחנות ,ובכלל זה פרוצדורות ונוסחי בחינה מיוחדים.

4.9

הפסיכומטריקאי ישאף שיהיו בידיו עדויות על ביצועים אפשריים של נבחנים מתת-קבוצות שונות,
והוא יספקן למשתמשים במבחן כדי שהם יתחשבו התחשבות מרבית בייחודה של כל תת-קבוצה
וכדי שיבטיחו שהבדלים בהישגים )או בביצועים( של הנבחנים ינבעו מהבדלים במיומנויות הנבדקות
במבחן ,ולא מהבדלים במאפייני התת-קבוצות.

4.10

הפסיכומטריקאי יספק למשתמשים במבחנים שפותחו הערכה מושכלת בנוגע להשלכות שיכולות
להיות למבחן על הגוף המשתמש בו ,על התכונה הנמדדת ,על מושא המדידה ,על סביבתו הקרובה
ועל כל גורם אחר שעשוי להיות לו עניין בתוצאות ,ואף על החברה בכללותה  -השלכות חברתיות,
תרבותיות ,כלכליות וכיו"ב בטווח הקצר ובטווח הארוך  -של הפעלת המבחן ,השימוש בו ודיווח
הציונים.

.5

ניהול בחינה וציינונה

הפסיכומטריקאי יסביר כיצד להשתמש במבחנים שפיתח וכיצד לציינן אותם ציינון נכון והוגן.
5.1

הפסיכומטריקאי יספק תיאור מפורט של התהליך הדרוש להפעלת המבחן.

5.2

הפסיכומטריקאי יספק הנחיות להתאמת תהליך ההערכה לנבחנים מוגבלים הזקוקים לתנאי מבחן
מיוחדים ,ולנבחנים בעלי רקע לשוני שאינו מותאם ללשון המבחן.

5.3

הפסיכומטריקאי יספק לנבחנים ולמשתמשים במבחנים מידע על פורמט שאלות המבחן ועל תהליך
מתן התשובות ,ובכלל זה מידע על החומרים ועל הציוד הדרושים כדי להשיב לשאלות המבחן.

5.4

הפסיכומטריקאי יגבש תהליכים לאבטחת חומרי הבחינה בכל שלבי פיתוחה ,ניהולה ,ציינונה ודיווח
תוצאותיה  -ויישם תהליכים אלה.

5.5

הפסיכומטריקאי יספק חומרים והנחיות לציינון המבחנים ולפיקוח על דיוק תהליך הציינון .במקרים
שציינון המבחן באחריותו של מפתח המבחן ,הוא יספק הכשרה מתאימה למצייננים.
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5.6

הפסיכומטריקאי יתקן טעויות המשפיעות על פרשנות הציונים ,וידווח על תוצאות התיקון במהירות.

5.7

הפסיכומטריקאי יפתח תהליכים לאבטחת סודיות הציונים ,ויישמם.

.6

הדיווח על ממצאי מבחנים ועל פירושם

הפסיכומטריקאי המפתח מבחנים ידווח את תוצאותיהם במדויק ויספק למשתמשים בהם את המידע הדרוש
כדי לפרש פירוש נכון את התוצאות.
6.1

הפסיכומטריקאי יספק מידע התומך בפירוש הנכון של תוצאות המבחן ,ובכלל זה מידע על הידע או
על הכישורים הנבדקים במבחן ,הנורמות להשוואה בין קבוצות ועדויות טכניות ואחרות.

6.2

הפסיכומטריקאי ייעץ למשתמשים במבחן בכל הנוגע ליכולת ההכללה ולמגבלות של תוצאות המבחן
ולפרשנות המתאימה להן .הפסיכומטריקאי ידריך את המשתמשים במבחן בפירוש תוצאותיו .הוא
יידע את המשתמשים במבחן בכל הקשור לבעיות שיכולות להיות בפירוש תוצאות המבחנים ,ובכלל
זה פירוש התוצאות במקרה שנעשו במבחן שינויים או התאמות לצרכים מיוחדים של הנבחנים.

6.3

הפסיכומטריקאי יפרט את השימושים הראויים בתוצאות המבחן ,ויזהיר את המשתמשים בו מן
הסכנות הצפויות משימוש שאינו נכון בממצאי המבחן.

6.4

בקביעת הסטנדרטים לציון עובר ,לציון נכשל וכיו"ב ,יספק הפסיכומטריקאי את הרציונל שלהם ,את
תהליכי קביעתם ואת העדויות התומכות בהם .כל זאת יעשה מתוך הימנעות משימוש בתוויות
העלולות ליצור סטיגמה.

6.5

הפסיכומטריקאי יעודד את המשתמשים במבחן לבסס את ההחלטות הקשורות בנבחנים על כמה
מקורות מידע )או ציונים( ,ולא על ציון אחד במבחן אחד.

6.6

הפסיכומטריקאי יספק מידע שיאפשר למשתמשים במבחן לפרש במדויק את תוצאותיו ולדווח אותם
לנבחנים ,ובכלל זה מידע על הנכללים בקבוצות הנבחנים שנעשו השוואות ביניהן ,ועל מי שאינם
נכללים בקבוצות אלה ,וכן מידע על הגורמים שיכולים להשפיע על פירוש הממצאים.

6.7

הפסיכומטריקאי יספק תוצאות של מבחנים בזמן סביר ובצורה שתהיה מובנת לנבחן.

6.8

הפסיכומטריקאי ידריך את המשתמשים במבחן כדי שיבטיחו את ייעודו המתוכנן.

6.9

הפסיכומטריקאי לא ימסור מידע מוטה או מטעה על ממצאי מבחנים.
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6.10

הפסיכומטריקאי יפעל כמידת יכולתו כדי שלא יינתן פירוש מוטה או מוטעה לתוצאות מבחנים.

6.11

את תוצאותיהם של מבחנים פסיכולוגיים )לדוגמה ,מבחנים במכוני מיון תעסוקתי( ימסור לנבחנים
פסיכולוג מורשה ,בשיחת משוב ובהתאם לכללים המקצועיים המקובלים למתן אבחון בשיחת משוב.

.7

הקשר בין מפתחי המבחנים לנבחנים

במקרים שמפתחי המבחנים מפקחים במישרין על ביצוע המבחנים ועל ציינונם ,עליהם ליידע את הנבחנים
בכל הקשור לטבעם ולמהותם של המבחנים ,לשימוש הראוי בציונים ולתהליכים שנוקטים אותם כדי להתגבר
על קשיים בציינון .במקרים כאלה:
7.1

הפסיכומטריקאי יידע את הנבחנים מראש בכל הנוגע לתוכני המבחן ,לפורמט השאלות ולאופן ביצוע
הבחינה.

7.2

במקרים שהמבחן אינו חובה ,יספק הפסיכומטריקאי לנבחנים )או  -אם הם קטינים  -להוריהם( מידע
שיסייע להם להחליט אם להיבחן או שלא להיבחן ,ובכלל זה הנחיות הנוגעות להשלכות האפשריות
שיש להחלטה שלא להיבחן ,ומידע על חלופה למבחן ,אם יש כזו.

7.3

הפסיכומטריקאי יידע את הנבחנים )או  -אם הם קטינים  -את הוריהם( בדבר האפשרות לקבל
העתק מן המבחן או מבחן המשמש דוגמה ,והעתק של טופס הכולל את כל התשובות למבחן זה ,וכן
בדבר האפשרות להיבחן שנית ,או לערער על תוצאות המבחן ,או לבטלן כליל.

7.4

הפסיכומטריקאי יידע את הנבחנים )או  -אם הם קטינים  -את הוריהם( בדבר אחריות הנבחנים
לדעת מה מטרות המבחן ומה השימוש שייעשה בתוצאותיו ,אחריותם להצליח במבחן ,למלא אחר
ההוראות למבחן ,ואחריותם שלא לחשוף פרטים ממנו ושלא להפריע לנבחנים אחרים בכל הקשור
במבחן.

7.5

הפסיכומטריקאי יידע את הנבחנים )או  -אם הם קטינים  -את הוריהם( בנוגע לאורך הזמן שבו
יישמרו תוצאות המבחן ,ולמי יימסרו התוצאות .הפסיכומטריקאי יוודא שתוצאות המבחן יהיו מוגנות
מחשיפה לבני אדם או לגופים שאינם מוסמכים לקבלן.

7.6

הפסיכומטריקאי יידע את הנבחנים )או  -אם הם קטינים  -את הוריהם( על התהליכים שבאפשרותם
לנקוט אם לא יישמרו הכללים שנקבעו ,כגון אם תתעכב מסירת התוצאות ,אם יבוטל המבחן וכיו"ב.

7.7

הפסיכומטריקאי יידע את הנבחנים )או  -אם הם קטינים  -את הוריהם( על התהליכים שבאפשרותם
לנקוט כדי לקבל מידע נוסף על המבחן ,כדי להתלונן וכדי לפתור בעיות הקשורות במבחן.

6

עקרונות הפעולה והקוד האתי לפסיכומטריקאים בישראל
.8

הפרסום והקשר עם אמצעי התקשורת ,ומניעת השימוש לרעה בממצאי המדידה

8.1

פרסום נתונים סטטיסטיים לא יכלול נתונים מזהים של נבחנים .זאת ,כל עוד אין צורך ענייני בכך וכל
עוד לא ניתנה לכך הסכמה מראש של הנבחנים.

8.2

נתונים מקובצים של קבוצה קטנה )לפי הגדרת הגופים המעורבים בפרסום ,למשל ,עד  15בני אדם(
לא יפורסמו ,אלא אם הסכימו לכך חברי הקבוצה בכתב ,או הוחלט )בוועדת האתיקה של הגופים
המעורבים( כי אין בפרסום משום פגיעה בקבוצה הנדונה או בקבוצות אחרות.

8.3

היה ודוח מחקר שאושר בוועדת בדיקה מוסדית או בגוף דומה מחייב הכללת סימני זיהוי אישיים,
יימחקו הסימנים האלה ,שהוכללו בדוח כדין ,לפני שהמידע הופך זמין לאחרים ,אלא אם כן תתקבל
הסכמת הלקוחות לזיהוים.

8.4

היה וימצא הפסיכומטריקאי כי אמצעי תקשורת כלשהו מוסר לציבור נתונים שבאחריותו ,הוא יוודא כי:

א.

הנתונים נמסרו לכלי התקשורת כחוק )ראו סעיפים  8.2ו(8.3-

ב.

הנתונים אינם שגויים

ג.

פרשנות הנתונים אינה מסולפת

8.5

כדי לאפשר את העמידה בתת-סעיפים א-ג שבסעיף  8.4לעיל ,יעשה הפסיכומטריקאי כל מאמץ
להתנות את מסירת הנתונים לציבור באישור המידע העתיד להתפרסם ,טרם פרסומו .אם פרסום
הנתונים אינו לפי הכתוב בתת-סעיפים א-ג שבסעיף  ,8.4ינקוט הפסיכומטריקאי צעדים כלפי כלי
התקשורת ,השמורים לו על פי חוק.

.9

הפרטיות ושמירת הסודיות

9.1

נתונים וציונים של נבחנים לא יימסרו לאיש ,למעט:

א.

הנבחן עצמו )עם פירוש מתאים ,ראו פרק .('7

ב.

בא כוחו של הנבחן ,בהתאם להוראת החוק בנושא זה.

ג.

אם ביקש הנבחן או הסכים למסור את נתוניו למוסד או לגוף כלשהו ,וזה התחייב לשמור על הסודיות
התחייבות בכתב של איש קשר.

ד.

אם הנתונים נוגעים למבחנים פסיכולוגיים )לדוגמה ,במכוני מיון תעסוקתי( שעליהם חל סעיף
 7בחוק הפסיכולוגים התשל"ז ):(1977

"סוד מקצועי) .7 .א( מידע על אדם שהגיע למי שרשאי לעסוק בפסיכולוגיה מעיסוקו המקצועי או בעקבותיו ,חובה
עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא באחת מנסיבות אלה:
.1

גילוי המידע דרוש לדעתו לשם טיפול באותו אדם;

.2

קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע;

.3

האדם שעליו המידע הסכים בכתב לגילויו ,וכל עוד לא ביטל בכתב את הסכמתו האמורה.

)ב( הוראות סעיף זה חלות גם על מי שקיבל מידע כאמור ממי שראוי לעסוק בפסיכולוגיה".
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9.2

בכל מסירת ציונים או נתונים לגוף אחר יימסרו אך ורק הנתונים אשר ניתנה הרשאה למסרם.

9.3

לא יימסרו נתונים גולמיים אשר טרם עובדו לכלל נתונים סטנדרטיים.

9.4

שאתם הוא קשור קשר מקצועי,
הפסיכומטריקאי יבהיר את כללי שמירת הסודיות ללקוחות ולארגונים ִ
עסקי או מדעי.

9.5

בכל ארגון אשר ניתן למסור לו מידע )בהסכמת הנבחן( יהיה איש קשר אשר יחתום על טופס סודיות
ויחויב להחתים על הטופס את העובדים האחרים במוסדו שלהם יש גישה לנתונים .איש הקשר יוכל
להתחלף באדם אחר לאחר שיחליף עמו חתימות.

9.6

הפסיכומטריקאי לא ימסור נתונים של אדם לבית משפט או לכל מוסד ממשלתי או ציבורי אחר ללא
הסכמה מראש של האדם בעל הנתונים.

9.7

היה ובית משפט יחייב על פי חוק למסור לו או לכל מוסד ממשלתי או ציבורי אחר נתונים של אדם או
קבוצת בני אדם ,יעשה הפסיכומטריקאי את כל הניתן כדי ליידע בדבר את האדם או את הקבוצה
בטרם ימסור את הנתונים.

.10

שמירת הנתונים ואחזקתם

10.1

כל הנתונים והציונים יישמרו במקום בטוח.

10.2

לכל הנתונים הממוחשבים יישמר גיבוי במחשב נפרד.

10.3

הגישה לפרטי הזיהוי של נבחנים תינתן אך ורק על פי בקשתם.

10.4

על הפסיכומטריקאי להיערך מראש לכל אפשרות של הפסקת עבודתו ,אם באופן מתוכנן ואם באופן
בלתי צפוי ,ולדאוג לסידורים נאותים לשמירת הנתונים במלואם גם לאחר הפסקת עבודתו.

11

הדרכה והשתלמות

11.1

הפסיכומטריקאי ישלוט היטב בידע המקצועי והמדעי המעודכן שבתחומי פעולתו ,ויתעדכן תדיר בידע
זה .הפסיכומטריקאי מקבל על עצמו להשתלם ולרכוש ידע חדש ומיומנויות הדרושות לו ,ככל שניתן
הדבר בידו.
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12

ההופעה בציבור ודיונים משפטיים

בהופעותיו בציבור ובאמצעי התקשורת יפעל הפסיכומטריקאי לפי הקוד האתי בכל הקשור לעבודתו
המקצועית ,להצגת תוצרי עבודתו ולפרסומיו המקצועיים .הדברים אמורים בנוגע לכל הופעה או פרסום ,בעל
פה או בכתב ,בראיונות ובכל אמצעי תקשורת שהוא ,ולא רק להופעה המתוגמלת כספית.
12.1

הפסיכומטריקאי לא יצהיר בפומבי הצהרות כוזבות ,המוליכות שולל ,מטעות או בלתי ראויות הן בשל
תוכנן הגלוי ,הן בשל הרמיזות הנרמזות בהן ,והן משום שהן אינן כוללות את מלוא הפרטים או
העובדות הנוגעים למחקריו ,לעיסוקיו או לפעילויות אחרות הקשורות בעבודת הפסיכומטריקאי או
בעבודת הארגון שהוא קשור בו.

12.2

הפסיכומטריקאי לא ימסור הצהרות כוזבות ,המוליכות שולל ,מטעות או בלתי ראויות  -בכל הקשור
להכשרתו ,לניסיונו או לכשירותו ,לדרגתו האקדמית ,להשתייכותו המקצועית או הארגונית ,לשירותים
שהוא מעניק ,לשכרו ,לפרסומיו או לממצאי עבודותיו.

12.3

הפסיכומטריקאי המייעץ או מדריך באמצעות הרצאות פתוחות ,הופעות באמצעי התקשורת ,בכתב או
בעל-פה  -יבטיח שדבריו מבוססים היטב על ספרות מקצועית ופרקטיקה מקצועית מעודכנת וראויה,
הולמים באופן אובייקטיבי את הקוד האתי ותוכן דבריו אינו נקבע מזהותם של מקבלי המידע.

12.4

נדרש הפסיכומטריקאי למסור עדות או מידע לגופים רשמיים בדבר תוצאות מבחן של נבחן או של
ארגונים ,ינהג בעניין זה בהתאם לקוד האתי של הפסיכולוגים בישראל.

13

השמירה על כללי האתיקה

13.1

הפסיכומטריקאי מחויב להכיר את כללי האתיקה המקצועית לפסיכומטריקאים .היעדר היכרות וידיעה
אינו מצדיק התנהגות שאינה הולמת את כללי האתיקה המקצועית.

13.2

פסיכומטריקאי המתלבט בשאלות של אתיקה מקצועית ,יתייעץ עם אנשי מקצוע בתחומו ,עם אנשי
הוועדה לאתיקה של אגודת הפסיכומטריקאים בישראל ,או עם סמכות רלוונטית אחרת ,כדי לבחור
בדרך או בפעולה הראויות.

13.3

היה ודרישות הארגון שבו מועסק הפסיכומטריקאי או קשור בו קשר מחייב מתנגשות או אינן הולמות
את הקוד האתי המקצועי של הפסיכומטריקאים ,יבהיר הפסיכומטריקאי לנוגעים בדבר את מהות
הניגודים או אי-ההלימה ,וככל שניתן יפתור את הקונפליקט על פי כללי הקוד האתי המקצועי.
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13.4

הפסיכומטריקאי הסבור שעמית הפר את כללי האתיקה המקצועית ,ינסה לדון בדבר עם אותו עמית
באופן בלתי אמצעי.

13.5

היה והפסיכומטריקאי מוצא הפרה של הקוד האתי שלא נפתרה באופן בלתי רשמי ,כאמור בסעיף
 ,13.4ינקוט הפסיכומטריקאי צעדים אחרים ההולמים את ההפרה ,באופן שלא יפגע בפרטיות או
בסודיות הדרושים ,כגון פנייה לוועדת האתיקה המקצועית של הפסיכומטריקאים.

13.6

הפסיכומטריקאי לא יתלונן ולא יעודד תלונות בתחום האתיקה המקצועית שאינן מבוססות או
המכוונות להזיק לנשוא התלונה יותר מאשר להגן על טובת הציבור.
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