
מחקר  החלוץ  בישראל  
וגיבוש הנוסחים הסופיים

מלמד אסטלה             רפ יואל

 3ונסון 'ג-וודקוקמבחן 



מטרות מחקר החלוץ

איתור פריטים בעייתיים•

רגישים מבחינה תרבותית או מגדרית  /איתור פריטים מוטים•

,  עמידה על תשובות נוספות אפשריות: לדוגמא(שיפור הפריטים •
)חידוד שאלות הבירור

קביעת מספר , סידורם מהקל לקשה, בחירת הפריטים לנוסח הסופי•
ערבית וקביעת  /עבריתהפריטים בכל מבחן ויצירת גרסאות מקבילות 

נקודות הכניסה והיציאה 

בשפות  , )בשפה הערבית(על תגובות בדיאלקטים שונים עמידה •
)החרדיבמגזר (ייחודיות וכן תשובות , שונות



המשך -החלוץ מטרות מחקר 

בדיקת בהירות ההנחיות לבוחן וההוראות לנבחן                    •
)  בדגש על נבחנים צעירים(

תיקוף ראשוני של המבחנים•

ניסוי כלים כללי של העברת (היתכנות העברת המבחנים בשדה •
רצף , נבחן-תקשורת פסיכולוג, תיעוד ורישום, זמנים -המבחנים 

)ב"בין מבחן למבחן וכיו

עמידה על בעיות שלא ניתן לחשוב עליהן מראש  •



?מה לא נכלל במטרות המחקר

שחזור או אישוש המודל התאורטי שבמבחני המקור•

גילבניית נורמות לכל קבוצת •



מסגרת הדגימה והמדגם

מסגרת הדגימה

לא כולל   –א "ועד כיתה י) 3.5(תלמידי מערכת החינוך הישראלית מגיל הגן •
תלמידי החינוך המיוחד הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד ובשילוב

ערבית היא להם שפה ראשונה והם ילידי ישראל/ילדים שעברית•

המדגם

)  בתי ספר וגנים(בשלב הראשון נדגמו מוסדות חינוך , שלבי-דושכבות מדגם •
תלמידים   4-8נדגמו שנדגם ובכל מוסד 

של מגזרים דוברת הערבית נדגמה באופן שהביא בחשבון מגוון האוכלוסייה •
 דיאלקטים מאזורים שונים בארץושל  

דומהשני ילדים מחליפים בעלי מאפייני רקע דמוגרפי נדגמו כל ילד בעבור •

הספרב או בבית "נלקחה בחשבון רמת ההישגים של התלמיד במיצלא •

במגזר דובר העברית תלמידים  1018במדגם השתתפו בפועל •

הערביתבמגזר דובר תלמידים  894-ו    



העברה חלקית ומלאה

)  הצורניים(על בסיס ההנחה שחלק מהמבחנים •
צומצם  , מודדים אותן יכולות בשני מגזרי השפה

מספר ההעברות של מבחנים אלה בכל מגזר

במבחנים טעוני השפה השתתף כל מדגם  , בפועל•
המדגם  , התלמידים ובמבחנים שאינם טעוני שפה

ילדים בכל שפה 500-כלל כ



מועדי המחקר

  -פעימות המחקר בוצע בשתי 

  2015יוני  – 2015אפריל  ⁻

2016מרץ  – 2015נובמבר  ⁻



בחירת בוחנים והכשרתם

פסיכולוגים או מתמחים או לכל הפחות   - הבוחנים•
בפסיכולוגיה או תחום טיפולי אחר IIסטודנטים לתואר 

שגילו גישה  , שעוסקים במקצוע Ψבחרנו  - מיון•
רצינית ואכפתית כלפי נושא האבחונים, מחויבת

סדנא בת יומיים שכללה הדמיות של העברת   - הכשרה•
המבחנים

מעקב ובדיקת תוצרים במהלך ההעברות כולל   - ליווי•
משוב

של שאלות ותשובותפורום שיתופי קיום •



אתגרים לוגיסטיים מרכזיים  

קושי בקבלת אישורי הורים והצורך במשאבי זמן  •
להשיגוושכנוע רבים 

קושי בביצוע ההעברות בגני ילדים בשל היעדר חלל •
המבחןמתאים להעברת 

במקרים רבים נדרשו יותר מפגשים מהמתוכנן  •
מספר  במלואם וברובם נכלל המבחנים הועברו (

)יותר 50%-20% –מאשר בנוסח הסופי פריטים רב 



מחקר חלוץ

עיבוד נתונים



קבוצות הניתוח

-עבור מבחן נותח בנפרד כל •
הנבחנים דוברי העברית ועבור כלל  -

הערביתהנבחנים דוברי כלל  -

עבור  כל מבחן נותח , בכל אחת מהשפות, בנוסף•
   -גיל חמש קבוצות 

חובה וחובה-טרום: גן -      

'ג-'כיתות א: צעיריסודי  -      

'ו-'כיתות ד: בוגריסודי  -        

'ט-'כיתות ז: בינייםחטיבת  -            

'א"י-'כיתות י: עליונהחטיבה  -            



 151

186

155

244

147

גן

יסודי  
ג-א

יסודי
ו-ד 

ב"חט
ט-ז 

 תיכון
יא-י

171

201

172

218

 132
גן

יסודי  
ג-א

תיכון
יא-י 

ב "חט
ט-ז

יסודי
ו-ד 

דוברי עברית  
ד וחרדי "ממ ,ממלכתי

N=1,018

ערבית  דוברי 
כל המגזרים

 N=894

המדגם -מחקר חלוץ 



הניתוחים העיקריים

לכל מבחן  
התפלגות הציונים•
)αקרונבך (עקיבות פנימית •
ב"וכיוההבחנה מדד , ממוצע הציונים -) Item Analysis(ניתוח פריטים •
-DIF(תפקוד דיפרנציאלי ניתוח • Differential Item Functioning (
: בין הקבוצות האלה   

)  במבחנים הצורניים(דוברי ערבית  VSעברית דוברי –
בנות   VSבנים –
העבריתדוברי שאר  VSחרדים –
הערביתשאר דוברי  VS) בדרום(בדואים –

ניתוחים איכותניים
ההעברההפרוטוקולים של ניתוח •
)ובסלנגשונות כולל תשובות בשפות (ניתוח תכני של התשובות •
סוגי הבעיות שעלו בהעברהניתוח •



בקבוצות הגילהתפלגות ציון מבחן 

אנלוגיות מילוליות בעברית –ד 1מבחן 



בקבוצות הגילהתפלגות ציון מבחן 

גן   ג-יסודי או-יסודי דט-ב ז"חטא"י-תיכון י

אנלוגיות מילוליות בעברית –ד 1מבחן 



ניתוחי פריטים

אנלוגיות מילוליות בעברית –ד 1מבחן 
 כל הנבחנים בעברית יחד

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

0.87520

Mean
Std. 

DeviationN
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

s_t1d_q10.960.19010110.3100.874

s_t1d_q30.880.32910110.3500.873

s_t1d_q40.920.26710110.4770.870

s_t1d_q50.860.34210110.5000.869

s_t1d_q60.800.39810110.4820.869

s_t1d_q80.820.38710110.5830.866

s_t1d_q70.790.40710110.6640.863

s_t1d_q90.700.45710110.6340.863

s_t1d_q100.610.48710110.6330.863

s_t1d_q130.580.49410110.5900.865

s_t1d_q200.490.50010110.5340.868

s_t1d_q110.400.48910110.5640.866

s_t1d_q160.370.48210110.5850.865

s_t1d_q150.380.48710110.5000.869

s_t1d_q140.310.46310110.4970.869

s_t1d_q180.220.41310110.4270.871

s_t1d_q220.120.32610110.3930.872

s_t1d_q210.060.24510110.2880.875

s_t1d_q240.010.11310110.1170.877

s_t1d_q230.000.06310110.0850.877

MeanVariance
Std. 

Deviation
N of 
Items

10.3017.9364.23520

Scale Statistics

Reliability Statistics

Item Statistics

1d
KITAgroup = 1 Gan

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

0.75620

Mean
Std. 

DeviationN
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

s_t1d_q10.840.3641670.1780.758

s_t1d_q30.710.4571670.3850.742

s_t1d_q40.650.4781670.4190.739

s_t1d_q50.510.5011670.4200.739

s_t1d_q60.500.5011670.5820.719

s_t1d_q80.380.4881670.4530.735

s_t1d_q70.220.4171670.5040.729

s_t1d_q90.200.3991670.4760.732

s_t1d_q100.100.3031670.3190.746

s_t1d_q130.060.2381670.3780.744

s_t1d_q200.040.2011670.3720.745

s_t1d_q110.040.2011670.2170.753

s_t1d_q160.010.0771670.2270.755

s_t1d_q150.060.2381670.4720.738

s_t1d_q140.000.0001670.758

s_t1d_q180.040.1871670.3390.748

s_t1d_q220.000.0001670.758

s_t1d_q210.000.0001670.758

s_t1d_q240.000.0001670.758

s_t1d_q230.000.0001670.758

MeanVariance
Std. 

Deviation
N of 
Items

4.366.9912.64420

Reliability Statisticsa

Scale Statisticsa

a. KITAgroup = 1 Gan

Item Statisticsa

a. KITAgroup = 1 Gan

KITAgroup = 2 Yesodi abc

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

0.79320

Mean
Std. 

DeviationN
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

s_t1d_q10.950.2092200.3190.788

s_t1d_q30.840.3672200.2740.789

s_t1d_q40.930.2602200.4550.781

s_t1d_q50.850.3532200.3570.784

s_t1d_q60.740.4422200.4160.781

s_t1d_q80.770.4202200.4840.776

s_t1d_q70.750.4372200.5790.768

s_t1d_q90.590.4932200.5020.774

s_t1d_q100.530.5002200.4670.777

s_t1d_q130.430.4962200.3890.783

s_t1d_q200.440.4982200.4910.775

s_t1d_q110.200.4012200.3450.785

s_t1d_q160.150.3582200.3850.783

s_t1d_q150.300.4572200.3600.785

s_t1d_q140.090.2822200.3090.787

s_t1d_q180.120.3242200.3180.787

s_t1d_q220.020.1342200.1400.794

s_t1d_q210.000.0672200.0480.795

s_t1d_q240.000.0002200.795

s_t1d_q230.000.0002200.795

MeanVariance
Std. 

Deviation
N of 
Items

8.7010.6403.26220

Reliability Statisticsa

a. KITAgroup = 2 
Yesodi abc

Scale Statisticsa

Item Statisticsa

a. KITAgroup = 2 Yesodi abc

KITAgroup = 3 Yesodi def

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

0.70020

Mean
Std. 

DeviationN
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

s_t1d_q10.990.1021910.1840.698

s_t1d_q30.900.3001910.1650.697

s_t1d_q40.980.1251910.0910.700

s_t1d_q50.960.1881910.1790.696

s_t1d_q60.880.3261910.1760.697

s_t1d_q80.900.3001910.2680.689

s_t1d_q70.950.2121910.3090.688

s_t1d_q90.810.3921910.3270.682

s_t1d_q100.740.4411910.4180.671

s_t1d_q130.670.4711910.2960.687

s_t1d_q200.580.4961910.3370.682

s_t1d_q110.390.4881910.4370.668

s_t1d_q160.370.4831910.4760.662

s_t1d_q150.470.5001910.3400.681

s_t1d_q140.320.4691910.2920.687

s_t1d_q180.250.4321910.3080.685

s_t1d_q220.050.2231910.2330.693

s_t1d_q210.030.1601910.1720.697

s_t1d_q240.020.1251910.1310.699

s_t1d_q230.000.0001910.702

MeanVariance
Std. 

Deviation
N of 
Items

11.257.2422.69120

Reliability Statisticsa

a. KITAgroup = 3 
Yesodi def

Item Statisticsa

a. KITAgroup = 3 Yesodi def

Scale Statisticsa

KITAgroup = 4 Khativa

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

0.72620

Mean
Std. 

DeviationN
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

s_t1d_q11.000.0002720.728

s_t1d_q30.940.2432720.1520.725

s_t1d_q41.000.0002720.728

s_t1d_q50.960.1892720.2440.721

s_t1d_q60.920.2792720.0770.731

s_t1d_q80.960.1892720.2660.720

s_t1d_q70.960.1892720.2220.722

s_t1d_q90.910.2892720.2790.717

s_t1d_q100.780.4152720.4970.695

s_t1d_q130.770.4232720.2540.720

s_t1d_q200.640.4802720.3920.706

s_t1d_q110.590.4922720.4290.701

s_t1d_q160.580.4952720.4180.703

s_t1d_q150.470.5002720.4090.704

s_t1d_q140.540.5002720.3730.709

s_t1d_q180.310.4612720.4270.702

s_t1d_q220.200.4002720.3850.707

s_t1d_q210.100.3042720.3120.715

s_t1d_q240.020.1472720.1020.727

s_t1d_q230.010.0862720.1360.726

MeanVariance
Std. 

Deviation
N of 
Items

12.657.7102.77720

a. KITAgroup = 4 Khativa

Scale Statisticsa

Reliability Statisticsa

a. KITAgroup = 4 
Khativa

Item Statisticsa

KITAgroup = 5 Tikhon

Cronbach's 
Alpha

N of 
Items

0.76220

Mean
Std. 

DeviationN
Corrected Item-
Total Correlation

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted

s_t1d_q11.000.0001610.764

s_t1d_q30.970.1741610.2620.758

s_t1d_q40.990.0791610.3180.760

s_t1d_q50.960.1901610.2240.759

s_t1d_q60.930.2531610.3950.750

s_t1d_q80.980.1361610.2360.760

s_t1d_q70.960.1901610.3180.755

s_t1d_q90.910.2831610.4450.746

s_t1d_q100.830.3801610.4990.739

s_t1d_q130.890.3161610.4050.747

s_t1d_q200.630.4831610.2790.760

s_t1d_q110.710.4561610.4610.741

s_t1d_q160.680.4671610.5040.736

s_t1d_q150.600.4921610.4550.742

s_t1d_q140.550.4991610.3030.758

s_t1d_q180.370.4831610.4040.747

s_t1d_q220.340.4741610.4610.741

s_t1d_q210.190.3961610.2720.757

s_t1d_q240.020.1561610.0970.764

s_t1d_q230.010.1111610.0580.764

MeanVariance
Std. 

Deviation
N of 
Items

13.538.4012.89820

Scale Statisticsa

a. KITAgroup = 5 
Tikhon

Item Statisticsa

a. KITAgroup = 5 Tikhon

Reliability Statisticsa
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גן ג-יסודי א ו-יסודי ד ב"חט תיכון

בתמונות בעברית אוצר מילים  -א 1מבחן 

התפתחות רמות קושי של פריטים



אוצר מילים -א 1מבחן 

שיעור ההצלחה עולה, רמת הכיתה/ככל שעולים עם הגיל  

התפלגות עשירונים לפי גיל 



שיעור ההצלחה עולה, רמת הכיתה/ככל שעולים עם הגיל  

)  2(התפלגות עשירונים לפי גיל 



בפריטים DIFניתוחי 

מבחן אנליזה וסינתזה
דוברי ערבית
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בפריטים DIFניתוחי 

מבחן הפכים
דוברי עברית

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

ם
רי

ח
א

ם 
ני

ח
ב

נ

חרדים

לצוף

טבעי



גיבוש הנוסחים הסופיים

את המידע שנאסף  בחנו ) עברית וערבית(צוותי הפיתוח •
לגבי כל מבחן בכל אחת מהשפות וקבלו החלטות ברמת 

המבחניםהפריטים וברמת 

מידע  , למשל(בשלבים מסוימים במשותף הצוותים עבדו •
)  צוותיםעל פריטים חריגים הועבר בין 

השוואה בין הנוסחים  בוצעה , נוסחי השפותגיבוש לאחר •
)במספר הפריטים, למשל( ובערביתבעברית 

המבחןבדיקה הוליסטית של בוצעה •



עיבוד הנוסחים הסופיים

כל העיבודים בוצעו מחדש על נתוני הנוסחים הסופיים  •

. תקינות הנוסחים והתפקוד הפסיכומטרי שלהםאישוש •
אחרוניםבמידת הצורך נעשו עדכונים קלים 

העבודה הייתה שהנתונים אומדים טוב את הנחת •
שיתקבלו בפועלהנתונים 

של המבחנים המוצעים לא היו שונים הממצאים •
המלאים  משמעותית מהממצאים של המבחנים 

נקודות  נבדקו הסתברויות להצליח בפריטים בהינתן •
שונות על מנת לגבש כללים אלה כניסה ויציאה



...לסיום 

מחקר הנורמות מתבצע בימים אלה•

2019אולי בכנס אפי  –עדכון יבוא •


