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ת  שראלי הי דה  ו של האג י  נ ס השמי ו נ י כומטריקההכ  ,  (י"אפ) לפסי
אר   2012פברו
 

 :  סימפוזיון בנושא

  –ל "תיקוף חוזר של מת

 מערכת לאבחון לקויות למידה  

 בהשכלה הגבוהה

 



 

מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה בקרב צעירים בהשכלה  : ל"מת

 .הגבוהה ולקראתה

 פותחה ביזמה ובמימון של הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה

 .גבוהה

 המבוססים על ידע , כלי אבחון 21סוללת מבחנים ממוחשבת הכוללת

 .עדכני ומותאמים לשפה ולאוכלוסיית היעד

דיסקלקוליה ודיסגרפיה, דיסלקסיה: מתמקדת באבחון הלקויות השכיחות ,

 .ובהערכת הסבירות לקיומה של הפרעת קשב

להתאמות בבחינות האקדמיות ובבחינה  קביעת זכאות : מטרת האבחון

 .מהימנות וסטנדרטיות, הפסיכומטרית       דרישה מחמירה לתוקף
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 מערכת תפקודי למידה: ל"מת

 רקע



 כלי האבחון: ל"מת

 תפקודים כמותיים (עברית)תפקודי שפה 

 אוטומטיות חישובית קריאה קולית של טקסט

 ידע פרוצדוראלי (הפקה)קריאת מילות תפל 

 הבנת מושג המספר (זיהוי)קריאת מילות תפל 

 תפקודי קשב השמטת פונמות
 קשב מתמשך ספירת פונמות

 תפקודי קשב שטף מילולי

 שאלון לדיווח עצמי על סימפטומים שיום מהיר

 זיכרון מודעות תחבירית

 (recall) מיידיתזכירה  הבנת הנקרא

 (recall)זכירה מושהית  (קצב הכתיבה, איכות כתב היד, איות)הכתבה 

 (recognition)זכירה מושהית  (אנגלית)תפקודי שפה 

 תפיסה חזותית (אנגלית)הבנת הנקרא 

 עיבוד מקבילי: השוואת סריגים (אנגלית)הבנת הנשמע 

 עיבוד סדרתי: השוואת סריגים
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 ל"שלבי הפיתוח של מת

 שלב פיתוח תקופה

 אפיון המערכת   2000-2

 פיתוח כלי האבחון 2002-4

2004 

 (  N=205)מחקר תיקוף 
 .לקות בניית התפלגויות ביצוע אופייניות לכל קבוצת, תיקוף כלי האבחון

 

 לקויות מרובות, (נבדקים לקבוצה 42-11)מדגמים קליניים קטנים 

 (N=508)איסוף נורמות ארציות  2005

 (פונים 8,000 מעל, מרכזי אבחון 12)הטמעת המערכת  2007



  פותחה כדי לשפר את הסטנדרטיזציה בגיבוש האבחנה 

דרגות חומרה 3בסולם של , מופקת בנפרד עבור כל לקות 

ל בלבד"מבוססת על הביצוע במבחני מת 

 

 

 

 

  נוסחאות הניבוי פותחו באמצעות רגרסיה לוגיסטית על נתוני מחקר

 .בהתבסס על שיקולים תיאורטיים ואמפיריים, התיקוף

בהתאמה עבור הפרעת קשב   89.7-ו 82.6 -מ: רגישות וספציפיות

 .  בהתאמה עבור דיסלקסיה 96.8-ו 100ועד , וריכוז
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 ל"מתאבחנות מבוססות 

 "אבחנה ממוחשבת"

   סיכום תוצאות מבחני מת"ל

 האבחנה המוצגת בטבלה זו מבוססת על תוצאות מבחני מת"ל בלב . האבחנה הסופית תע ה בי י המאבחן, על סמ  כלל הנתונים  בי יו.

  יסקלקוליה  יסגרפיה  יסלקסיה 
הפרעת ק ב 

 וריכוז

     קלה-בינונית אין בינונית-חמורה קלה-בינונית  אבחנה מ וערת

 



האבחנה הסופית והקובעת 

 דרגות חומרה 3של לקות בסולם עבור כל מגובשת בנפרד 

מבוססת על שיפוט קליני של מאבחנת מוסמכת 

מבוססת על מגוון מקורות  : 

 ל"מתתוצאות מבחני   

האבחנה הממוחשבת 

 (אבחונים קודמים, תעודות בית ספר, שאלון אישי)חומרי רקע 

תצפית התנהגותית במהלך ביצוע המבחנים: תצפית בוחנת 

נכתבת כטיעון מפורט ומנומק 
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 ל"מתאבחנות מבוססות 

 אבחנה קלינית



 :  דיסלקסיה

 .רמת התפקוד בתחום הקריאה נמוכה מאד. חמורה-בינונית

התקשה ברכישת יסודות הקריאה ותפקודו הלימודי ' מתעודות בית הספר עולה כי א

שבאה לידי ביטוי בקריאה  , דיסלקסיהנמצאה ' באבחון מכיתה ה. היה רצוף בקשיים

בהנמכה בהבנת הנקרא ובקושי בהפנמת תבניות כתיב  , איטית מאד ולא אוטומטית

 .   שגורם לשגיאות כתיב רבות, וחוקי איות

הקריאה הקולית של טקסט הייתה איטית ומקוטעת ורמת הדיוק  , באבחון הנוכחי

" להכריז"במקום " להזכיר"קרא , למשל)ניכר קושי בפענוח המילים . נמוכה מאד

הוא לא הצליח לקלוט כלל את משמעות  ', לדברי א"(. מאמצי"במקום " אמצעי"ו

ניכר קושי בשיום , בבדיקת תפקודי השפה העומדים בבסיס הקריאה. הטקסט שקרא

ניכרה הנמכה  , כמו כן. מהיר ואיטיות במטלות הקשורות למיומנות פונולוגית

הניתוח של משפטים מורכבים מבחינה תחבירית היה  . משמעותית ביכולת הפענוח

הן הדיוק והן ההספק  , בהבנת הנקרא. אף כי רמת הדיוק הייתה בטווח התקין, איטי

 .  נעזר באפשרות להאזין להוראות למבחנים השונים' לאורך האבחון א. נמוכים מאד

 אבחנה קלינית של דיסלקסיה: דוגמה
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   ל"מתאיסוף נתונים במסגרת אבחון 

  

 

 

 

 מבחני מת"ל 

 קריאה 
כתיבה 

ק ב 

תפקו ים כמותיים 
 זיכרון ותפיסה

 חזותית

 אבחנה ממוח בת

תפקו י קריאה 

תפקו י כתיבה 

 ח בוןתפקו י 
תפקו י ק ב וריכוז 

עחומרי רק

  

 אלון אי י לפונה  

 תעו ות בית ספר 
אבחונים קו מים 

 

 תצפית בוחנת 

  אבחנה קלינית 

יסלקסיה  

יסגרפיה  

 יסקלקוליה  
הפרעת ק ב וריכוז 



 מגבלות

 מחקר התיקוף הראשון התבסס על מדגמים קליניים קטנים ונבדקים עם
 .ריבוי לקויות

 נוסחאות הניבוי של האבחנה הממוחשבת מבוססות על הביצוע במבחני
 .ל בלבד"מת

 מחקרי מעקב

השערות והצעות  , התרשמויות: משוב מהשטח 

 הקלינית  האבחנה לבין האבחנה הממוחשבת בדיקת ההסכמה בין 

 הז מנויות

הכוללים גם חומרי רקע, פונים 8,000-הצטברו נתונים של כ. 

 מחקר והזדמנויות, מגבלות
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 בדיקת ההסכמה בין האבחנה הממוחשבת  

 לבין האבחנה הקלינית  
ס-ענבר) י י וברק-בן, ו ן  מו  (2009, סי

  יסגרפיה  יסקלקוליה  יסלקסיה
הפרעת ק ב 

 וריכוז

77 87 77 75 

 בין האבחנה הקלינית והאבחנה הממוחשבת( באחוזים)מידת ההסכמה 

(N=316) 

 



 

          

                                   
    
       

        

         10  14 4 28 

           10  11  21 

           1  2 3 6 

              2 2 

              20 4 6 10 40 

  "  40 4 33 19 97 
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 האבחנה הממוחשבת  ההסכמה בין בדיקת 

 לבין האבחנה הקלינית  
 (2009, סימון וברק-בן, וייס-ענבר)

 התפלגות נימוקי המאבחנות לפער בין שתי האבחנות  



 מטרות ומבנה המחקר
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 מטרות עיקריות  

 ואבחנה   ל"במתבדיקת הזיקה בין המשתנים המופקים מחומרי הרקע לבין התפקוד

 .  של לקות למידה

  פיתוח כלי מובנה לתיעוד שיטתי של תצפית הבוחנת ובדיקת הזיקה בין המשתנים

 .  המופקים מכלי זה לבין אבחנה של לקות למידה

 תו  התבססות על מ גמים קליניים   ל"מתתיקוף חוזר  ל כלי האבחון  ל

 .ג ולים

יפור נוסחאות הניבוי המ מ ות להפקת אבחנה ממוח בת . 

 משניותמטרות 

 מיטבי מכּוון -תתפיתוח מדדים נוספים לזיהוי ביצוע(malingering )ולא מכוון. 

באמצעות חקירת , העמקת הידע המדעי בנוגע למאפייניהן של לקויות הלמידה

 .הקשרים בין משתנים שונים הנאספים במערכת
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 מטרות המחקר הנוכחי



ל  "שאובחנו באמצעות מת, 29-19פונים בגילאים  563 :משתתפים

 .מאבחנות שונות 18על ידי , בשלושה מרכזי אבחון שונים

אבחונים קודמים, ספר-תעודות בית, שאלון אישי, ל"מבחני מת: כלים  ,

 .תצפית בוחנת, ל"דוחות אבחון מת

הליך: 

תצפית הבוחנת והאבחנה הקלינית, כימות וקידוד כל חומרי הרקע. 

לפי חומרי הרקע  , גיבוש אבחנה קלינית משוערת עבור כל משתתף

 (.  דרגות ביטחון 3) בלבד

בתום התהליך קיימים עבור כל משתתף שלושה סוגי אבחנה 

 .ואבחנה לפי חומרי הרקע, ממוחשבת, קלינית: לכל לקות

 מבנה המחקר
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 מודל מחקר התיקוף החוזר

 

 

 

 

 (N 54) מבחני מת"ל

 קריאה 
כתיבה 

קשב 

תפקודים כמותיים 
זיכרון ותפיסה חזותית 

 אבחנה ממוח בת

תפקודי קריאה 

תפקודי כתיבה 

תפקודי חשבון 
תפקודי קשב וריכוז 

 לפי חומרי הרקעאבחנה 

דיסלקסיה 

דיסגרפיה 

 דיסקלקוליה 
הפרעת קשב וריכוז 

 (N 26)ספר תעו ות בית 

 (N=112)  אלון אי י לפונה

 (N 42) תצפית בוחנת

 אבחנה קלינית מבוססת מת"ל

דיסלקסיה 

דיסגרפיה 

 דיסקלקוליה 
הפרעת קשב וריכוז 

 (N 91)קו מים אבחונים 



 

 

 מתו  כלל הפונים  יסלקסיהאחוז הפונים עם 

 

16 

N=563 

אבחנה לפי 

 חומרי רקע
 3-1רמת ביטחון 

 אבחנה קלינית

 

אבחנה  

 ממוח בת

 

 54 52 60 דיסלקסיה

 5 7 3 בלבד דיסלקסיה



 -המחקר בהתאמה למטרות 

בדיקת הזיקה בין חומרי הרקע לשלושת סוגי האבחנה 

פיתוח ותיקוף טופס תצפית בוחנת 

 ושיפור משוואות הניבוי ל"מתתיקוף חוזר של מבחני 

 ...הרצאות הבאות ה
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