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מטרות המחקר

:מטרות מרכזיות•

 הדיאגנוסטיים ביותר לאבחון ארבע לקויות  ( והמדדים)זיהוי המבחנים

למידה ומידת החומרה שלהן

השוואת דיוק האבחנה של שלושה מודלים  :

עץ החלטה

רשת נוירונים

 ( המודל הנוכחי)רגרסיה לוגיסטית



מבנה המצגת

ל"מתסוללת מבחני •

המדגם•

משתני המחקר•

מודלים3•

עצי החלטה טרינומים

רשתות נוירונים

רגרסיה לוגיסטית מצטברת

תוצאות•

דיסלקציה

דיסגרפיה

דיסקלקוליה

 וריכוזהפרעת קשב

ודיוןסיכום •

מגבלות והצעות •

למחקרי המשך



כללי : ל"מתמערכת מבחני 

מערכת ממוחשבת של  היא ( מערכת תפקודי למידה)ל"מת•

מבחנים ושאלונים שפותחה לצורך אבחון מועמדים להשכלה  

המבקשים  , הגבוהה ותלמידים הלומדים במסגרתה

למידההתאמות בבחינות וסיוע בלימודים בגין לקות 

,  דיסלקציה: למידהלקויות 3המערכת נועדה לאבחן •

וריכוזוכן הפרעת קשב דיסקלקוליה , דיסגרפיה

ביוזמה ובמימון של המועצה  ו"מאלפותחה על ידי ל"מת•

להשכלה גבוהה



מבנה : ל"מתמערכת מבחני 

: מבחנים בתחומים הבאים20-ו  כוללת שני שאלונים ל"מת•

תפקודי  , תפקודים כמותיים, (עברית ואנגלית)תפקודי שפה 

חזותיתזיכרון מילולי שמיעתי ותפיסה , קשב

 הוצאו מניתוח  ( מדדי ביצוע6-ומבחנים 2)מבחני הזיכרון והתפיסה

הנתונים כיוון שאינם משמשים ישירות לניבוי הלקויות הנבדקות 

במערכת



סוגי אבחנה: ל"מתמערכת מבחני 

ל"מתמבוססת על הביצוע בפועל במבחני : אבחנה ממוחשבת•
האלגוריתם הנוכחי משתמש ברגרסיה לוגיסטית ומבוסס על מדגם שונה מהמדגם  )

(הנוכחי

נעשית על ידי מאבחנת מומחית ונשענת על : אבחנה קלינית•

,  ל"מתתוצאות מבחני : נתונים ממגוון רחב של מקורות מידע

ס "תעודות בי, למשל)מסמכי רקע , שאלון אישי, תצפית בוחנת

הפונהוראיון אישי עם ( ואבחונים קודמים

תשמש כקריטריוןהקלינית האבחנה , כדי לצמצם מעגליות



המדגם

ואובחנו בשלושה מרכזי ל"מתמשתתפים שפנו לאבחון 562•

במכללת אחווה ובמכון האבחון של , ו"במאלה"אלמכון : אבחון

האוניברסיטה העברית  

משתני המחקר47עבור כל משתתף קיים מידע מלא על •



קריטריון–משתני המחקר 

האבחנה הקלינית•

אבחנת מומחה שנעשית עבור כל סוג לקות לפי שלוש רמות חומרה  :

חמורה  /לקות בינונית( 2);   קלהלקות ( 1);   לקותללא ( 0)

 במודלים שנציג אנו מתייחסים למשתנה זה כמשתנה סדר(ordinal)



התפלגות המשתתפים לפי לקות ודרגת  

(אבחנה קלינית)חומרתה 

חומרת

לקות
כ"סה(2)חמורה -בינונית(1)בינונית -קלה(0)ללא לקות 

N%מהשורהN %מהשורהN %מהשורהN

267481823211320562דיסלקציה

302541392512122562דיסגרפיה

4227585155510562דיסקלקוליה

245441572816028562קשב וריכוז



:משתני המחקר

ל"מתמדדי הביצוע של מבחני 

גורמים על פי תוצאות  10-קובצו לל"מתמדדי הביצוע במבחני 47

:  ל"מתנבחני 2,312שבוצע על מדגם של גורמים ניתוח 

שליפה לקסיקלית1.

פיענוח פונולוגי2.

מוסחות: קשב3.

עיבוד כמותי בסיסי4.

התנהגותייםתסמינים : קשב5.

תפקודים גבוהים: קצב עבודה6.

דיוק:הבנת טקסט7.

עיבוד אורתוגרפי8.

אימפולסיביות9.

שטף מילולי10.



שונים  ( classification models)נפעיל שלושה מודלים של סיווג •

מעולם למידת המכונה על מנת לנסות ולהפריד בין הערכים  

השונים של הקריטריון

 (supervisedכל המודלים שנציג הם מודלים של למידה מפוקחת•

learning )משתנה המטרה הוא האבחנה  /כאשר הקריטריון

הקלינית

SAS Enterprise Minerכל המודלים הורצו בתוכנת •

מודלים של למידת מכונה



המשך  –מודלים של למידת מכונה 3

:בסיס הנתונים חולק לשלוש באופן אקראי•

50% מהנתונים לאימון המודל(training)

25% מהנתונים לבחירת המודל(validation)

25% מהנתונים לבדיקת המודל(test)

מהנתונים100%יוצגו על ( רגרסיה+ עצים )התוצאות •

:לפי החלוקה הבאה

70% מהנתונים לאימון המודל(training)

30% מהנתונים לבחירת המודל(validation)

פעמים  4חזרנו על החלוקה הזו 

. לקבלת תוצאות יציבות

מטריצות האמת שיוצגו הן 

.החזרות השונות4הממוצע על 



החלטהעץ : 1מודל 

היות שהקריטריון הינו בעל שלושה ערכים הוחלט לבנות עץ •

בו כל קדקוד מפוצל לשלושהטרינומי

הפיצול בוצע לפי מקסום הרווח של האנטרופיה•

תצפיות10גודל עלה הוגבל למינימום •

בשלב התוצאות נציג את העץ הסופי ומטריצת האמת•

(confusion matrix)



רשת נוירונים

( עצביתרשת )הותאמה רשת נוירונים •

עם שכבה אחת מוסתרת 

(hidden layer )יחידות עיבוד3-ו

היות ורשת נוירונים היא כמו קופסא שחורה•

רק את מטריצת האמתהתוצאות נציגבשלב 



רגרסיה לוגיסטית מצטברת

( ordinal)היות ומשתנה האבחון הוא משתנה בסולם סדר •

ניתן להפעיל רגרסיה לוגיסטית מצטברת  

הכנסת המשתנים בוצעה בשיטת בחירה קדימה•

(forward selection method)

יחס  + מקדמים )בשלב התוצאות נציג את המודל הסופי •

שיופיעו לפי סדר הכנסת המשתנים למודל ואת  (הסיכויים

טבלת האמת



הגדרות-מטריצת אמת 

• 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
פרופורציית המקרים החיובים שסווגו כחיובים=

• 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛(𝑃𝑃𝑉) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
פרופורציית המקרים שסווגו כחיובים והם באמת חיוביים=

• 𝐹1 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2∗𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
מדד שמחבר בין שני המדדים הקודמים=

• 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝑇𝑁+𝐹𝑃
פרופורציית המקרים שסווגו נכון=

אמיתי

חזוי

012

0TNFN-

1
FPTP+

2

-+





1סטטיסטיקה תיאורית –דיסלקציה 

r=-.49r=-.15

r=-.28r=+.03

r=-.66



2סטטיסטיקה תיאורית –דיסלקציה 

r=-.31r=-.45

r=-.18r=-.27

r=-.68



עץ החלטה–דיסלקציה 



עץ החלטה סיכום–דיסלקציה 

:המדדים שמשפיעים על האבחנה הקלינית הם•

 (8גורם )שהינו המפריד המרכזי עיבוד אורתוגרפי

 (2גורם )שהינו מפריד משני פיענוח פונולוגי לאחריו

הם מפרידים עדינים יותר(7גורם )דיוק : הבנת טקסט+ (6גורם )תפקודים גבוהים : קצב עבודה



עץ החלטה מטריצת אמת  –דיסלקציה 

אמיתי

חזוי

012

038.8

(82.0)

12.9

(39.9)

0.7

(3.5)

17.8

(16.5)

14.5

(44.8)

5.3

(26.3)

20.7

(1.5)

5.0

(15.3)

14.2

(70.2)

32.4%: אחוז טעויות סיווג במודל

77.8Accuracy

74.1Recall

82.1Precision

77.9F1 Score

אחוז כולל

אחוז מהעמודה

=12.9+0.7+7.8+

5.3+5.0+0.7



רשת נוירונים מטריצת אמת  –דיסלקציה 

29.1%: אחוז טעויות סיווג במודל 

80.3Accuracy

79.5Recall

82.5Precision

81.0F1 Score

אמיתי

חזוי

012

038.5

(81.3)

10.1

(31.1)

0.7

(3.5)

18.2

(17.2)

19.0

(58.5)

6.0

(29.8)

20.7

(1.5)

3.4

(10.4)

13.5

(66.7)



רגרסיה לוגיסטית  –דיסלקציה 

מקדמים 

יחס סיכויםטעות תקןמקדםפרמטר

2-6.300.45חותך 

1-3.260.30חותך 

1.080.120.341-(8)עיבוד אורתוגרפי 

1.260.130.284-(2)פיענוח פונולוגי

(7)דיוק :הבנת טקסט
נכנסו למודל האימון ונפלו בתיקוף

(6)תפקודים גבוהים: קצב עבודה

2מקדמים שלילים מציינים כי גידול במדד מקטין את הסיכוי ללקות מחומרה * 



רגרסיה לוגיסטית  –דיסלקציה 

מטריצת אמת  

25.5%: אחוז טעויות סיווג במודל 

83.2Accuracy

80.1Recall

86.9Precision

83.4F1 Score

אמיתי

חזוי

012

041.0

(86.5)

10.1

(31.1)

0.4

(1.8)

15.7

(12.0)

19.3

(59.6)

5.7

(28.1)

20.7

(1.5)

3.0

(9.3)

14.2

(70.2)



אחוזי טעויות–כללי סיכום 

קשב וריכוזדיסקלקוליהדיסגרפיהדיסלקציה

32.432.121.635.9עץ

29.129.416.834.1נוירונים

25.528.415.436.0רגרסיה



מגבלות והצעות למחקרי המשך

המגבלה המרכזית של המודל היא העובדה שהאבחנה  •

הקלינית איננה בלתי תלויה לחלוטין מן האבחנה המתקבלת 

מהמודלים השונים ובכך נוצרת מעגליות מסוימת

: למשל, קיימים מודלים נוספים לסיווג שאפשר לבחון בעתיד•

 מכונת וקטור תומך(Support Vector Machine – SVM)

 התמימה בייסשיטת(Naïve Bayes)



!תודה רבה


