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 ניתוח מבנה הבחינה 

 – הפסיכומטרית החדשה
 ומאשש בשלושה חלקיםגורמים מגשש ניתוח 



 נושאים להצגה

מטרת המחקר 

מבנה הבחינה הפסיכומטרית החדשה 

מערכת המיון לאוניברסיטאות 

המחקר 
 חלקI    : פריטברמת סוג ניתוח גורמים מגשש 

פתרון של שני גורמים 

פתרון של שלושה גורמים 

הכנסת הבגרות 

 חלקII   :ניתוח גורמים מגשש ברמת פריט בודד 

 טטרכוריםמתאמים 

פתרון של ארבעה גורמים 

 חלקIII :ניתוח גורמים מאשש ברמת סוג פריט 

מודל סטנדרטי 

מודל לא סטנדרטי 



 מטרת המחקר

אשר  , מטרת מחקר זה היא לתאר ולסכם תוצאות של מספר ניתוחים

נערכו על מנת לאפיין את המבנה של כלי המיון המרכזיים  

לאוניברסיטאות בכלל ובפרט של הבחינה הפסיכומטרית במתכונתה  

 החדשה

 מטלת כתיבה  –כוללת הבחינה הפסיכומטרית חלק נוסף  2012החל מספטמבר– 
מטרת עבודה זו לראות כיצד משתלב חלק זה . מן הציון בחלק המילולי 25%המהווה 

בשאר החלקים של הבחינה הפסיכומטרית בפרט ולחקור את המבנה של הבחינה  

 בכללהפסיכומטרית 

 

 



 הבחינה הפסיכומטרית החדשה

 הבחינה הפסיכומטרית

חשיבה  
 כמותית

שאלות  
 ובעיות

הסקה 
 מטבלה

הסקה 
 מתרשים

 חשיבה מילולית

מטלה  
 כתיבה

 הבנה והסקה אנלוגיות

השלמת  
 משפטים

 היגיון
הבנת  
הנקרא 

 בדיד

הבנת  
 הנקרא

 אנגלית

השלמת  
 משפטים

ניסוח  
 מחדש

הבנת  
 הנקרא



 מספר השאלות בכל תחום

חשיבה  
 כמותית

40  
 שאלות

חשיבה  
 מילולית

46  
 שאלות

 אנגלית
44  

 שאלות

  130כ "סה

 שאלות



 פסיכומטרי

 אנגלית

 מילולי
 כמותי

 תעודת הבגרות

מבחן 
 הבגרות

ציון 
 תיכון

 סכם

תעודת  
 הבגרות

 פסיכומטרי

 מערכת המיון לאוניברסיטאות

 כולל אנגלית מילולי כמותי תיכון בגרות

 0.37 0.28 0.36 0.33 0.80 1.00 בגרות

N 2,192 1,652 2,192 2,192 2,192 2,192 

 0.39 0.30 0.38 0.37 1.00 0.80 תיכון

N 1,652 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 

 0.85 0.59 0.70 1.00 0.37 0.33 כמותי

N 2,192 1,845 4,799 4,799 4,799 4,799 

 0.89 0.66 1.00 0.70 0.38 0.36 מילולי

N 2,192 1,845 4,799 4,799 4,799 4,799 

 0.88 1.00 0.66 0.59 0.30 0.28 אנגלית

N 2,192 1,845 4,799 4,799 4,799 4,799 

 1.00 0.88 0.89 0.85 0.39 0.37 פסיכומטרי

N 2,192 1,845 4,799 4,799 4,799 4,799 



 E20נוסח  –מספר נבחנים 

 2012בבחינה הפסיכומטרית בעברית בדצמבר ( נוסחE20 ) נבחנו

 כאשר, אנשים 4,799כ "בסה

2,192 אנשים דיווחו את הבגרות שלהם 

1,845  ציון התיכון שלהםדיווחו את אנשים 

1,652  את ציון הבגרות שלהם וגם את ציון התיכון שלהםדיווחו גם אנשים 

 בניתוח , בין ציון הבגרות וציון התיכון( ~0.8)מכיוון שיש מתאם גבוה

לכן אין   –הם מתקבצים לגורם אחד , במידה והם מופיעים יחד, גורמים

 טעם לכלול את שניהם

ובהתאם לגודל המדגם בחרנו , בשלב השני נכניס אחד מהם, לכן

 להכניס את הבגרות

 

 



 ממוצעים וסטיות תקן  –סטטיסטיקה תיאורית 

 מהימנות סטיית תקן קושי מספר שאלות ממוצע משתנה

 3.86 0.59 24 14.26 מטלת כתיבה

 0.86 4.08 0.68 16 10.86 השלמת משפטים באנגלית

 0.79 2.32 0.67 8 5.37 ניסוח מחדש

 0.84 4.46 0.65 20 13.06 הבנת הנקרא אנגלית

 0.68 2.47 0.71 12 8.51 אנלוגיות

 0.55 1.46 0.65 6 3.88 השלמת משפטים בעברית

 0.56 1.93 0.62 10 6.15 היגיון

 0.46 1.40 0.58 6 3.46 הבנת הנקרא בדיד

 0.76 2.99 0.58 12 7.02 הבנת הנקרא

 0.86 6.31 0.62 32 19.75 שאלות ובעיות

 0.42 1.10 0.67 4 2.68 הסקה מטבלה

 0.60 1.31 0.60 4 2.39 הסקה מתרשים

0.50 



 מתאמים -סטטיסטיקה תיאורית 

4,799=N 

 
מטלת 

 כתיבה

השלמת 

משפטים 

 באנגלית

ניסוח 

 מחדש

הבנת  

הנקרא 

 אנגלית

 אנלוגיות

השלמת 

משפטים 

 בעברית

 הגיון

הבנת  

הנקרא 

 בדיד

הבנת  

 הנקרא

שאלות 

 ובעיות

הסקה 

 מטבלה

הסקה 

 מתרשים

 0.31 0.29 0.46 0.49 0.40 0.43 0.43 0.51 0.44 0.41 0.40 1.00 מטלת כתיבה

השלמת משפטים  

 0.36 0.32 0.50 0.48 0.40 0.41 0.40 0.47 0.79 0.79 1.00 0.40 באנגלית

 0.36 0.33 0.53 0.49 0.43 0.43 0.43 0.48 0.76 1.00 0.79 0.41 ניסוח מחדש

הבנת הנקרא  

 0.42 0.36 0.56 0.56 0.45 0.46 0.44 0.47 1.00 0.76 0.79 0.44 אנגלית

 0.37 0.34 0.57 0.50 0.43 0.50 0.50 1.00 0.47 0.48 0.47 0.51 אנלוגיות

השלמת משפטים  

 0.33 0.30 0.46 0.44 0.40 0.46 1.00 0.50 0.44 0.43 0.40 0.43 בעברית

 0.42 0.36 0.55 0.47 0.48 1.00 0.46 0.50 0.46 0.43 0.41 0.43 היגיון

 0.35 0.29 0.43 0.44 1.00 0.48 0.40 0.43 0.45 0.43 0.40 0.40 הבנת הנקרא בדיד

 0.41 0.35 0.52 1.00 0.44 0.47 0.44 0.50 0.56 0.49 0.48 0.49 הבנת הנקרא

 0.55 0.48 1.00 0.52 0.43 0.55 0.46 0.57 0.56 0.53 0.50 0.46 שאלות ובעיות

 0.38 1.00 0.48 0.35 0.29 0.36 0.30 0.34 0.36 0.33 0.32 0.29 הסקה מטבלה

 1.00 0.38 0.55 0.41 0.35 0.42 0.33 0.37 0.42 0.36 0.36 0.31 הסקה מתרשים



ניתוח גורמים מגשש  
 ברמת סוג פריט

 

 Iחלק 



 כללי –גורמים מגשש ברמת סוג פריט ניתוח 

 השיטה שנבחרה היא נראות מקסימלית עםSMC  כהערכה ראשונית

 לקומונליות

רב הסטטיסטיקאים  , למרות שניתוח רכיבים היא השיטה הנפוצה יותר

 (Lawley and Maxwell, 1971)מעדיפים את שיטת הנראות המקסימלית 

 לשיטה הנראות המקסימלית יש תכונות אסימפטומטיות רצויות(Bickel 
and Doksum, 1977 )ומפיקה הערכות טובות יותר במדגמים גדולים 

 בנוסף ניתן לבדוק השערות לגבי מספר הגורמים המשותפים ואומדנים

 לטעויות התקן השונות

שיטה זו נותנת משקל למשתנים בהתאם להופכי של הייחודיות 

 



 מספר הגורמים

 לפי טבלת הערכים העצמיים( קריטריוןKaiser ) 2יש לקחת רק 

 גורמים ראשונים

יתכן פתרון של   –איננו חד משמעי " מפולת האבנים"גרף , לעומת זאת

 גורמים   3או  2

גורמים   3נכפה בשלב השני פתרון עם , וגם בגלל טיעון הפרשנות, לכן

 ונראה מה קורה



 מטריצת הדפוסים לאחר סיבוב אורתוגונלי

 קומונליות 2גורם  1גורם 

57* מטלת כתיבה  26 0.39688 
השלמת משפטים 

86* 30 באנגלית  0.83754 

78* 37 ניסוח מחדש  0.74696 

42* הבנת הנקרא אנגלית  *77  0.77347 

65* אנלוגיות  30 0.51382 
השלמת משפטים 

57* בעברית  27 0.39896 

67* הגיון  23 0.49972 

54* הבנת הנקרא בדיד  29 0.37071 

60* הבנת הנקרא  36 0.48920 

71* שאלות ובעיות  33 0.61484 

49* הסקה מטבלה  20 0.27789 

55* הסקה מתרשים  22 0.35408 
Printed values are multiplied by 100 and rounded to the nearest 

integer. Values greater than 0.4 are flagged by an '*'. 

חשיבה 

 הסקית
ידע  

 (אנגלית)



 תצוגה גרפית –גורמים  2

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

ם 
ר
גו

2 

 1גורם 

 מטלת כתיבה

 השלמת משפטים באנגלית

 ניסוח מחדש

 הבנת הנקרא אנגלית

 אנלוגיות

 השלמת משפטים בעברית

 הגיון

 הבנת הנקרא בדיד

 הבנת הנקרא

 שאלות ובעיות

 הסקה מטבלה

 הסקה מתרשים



 מטריצת הדפוסים לאחר סיבוב אורתוגונלי –גורמים  3

 3גורם  2גורם  1גורם 

60* מטלת כתיבה  23 21 

השלמת משפטים 

 באנגלית
27 *85  21 

76* 32 ניסוח מחדש  25 

75* 33 הבנת הנקרא אנגלית  31 

62* אנלוגיות  26 30 

השלמת משפטים 

 בעברית
*56  24 24 

54* הגיון  21 39 

49* הבנת הנקרא בדיד  26 26 

52* הבנת הנקרא  33 33 

43* שאלות ובעיות  29 *65  

50* 18 23 הסקה מטבלה  

59* 20 25 הסקה מתרשים  
Printed values are multiplied by 100 and rounded to the nearest integer. Values 

greater than 0.4 are flagged by an '*'. 

הבנה 

ועיבוד  

 שפה

ידע  

 (אנגלית)

עיבוד  

 כמותי
למעשה  

מצאנו את  

שלושת  

תחומי 

 –המבחן 
ובמילים 

אחרות אין 

 !הפתעות



 גרפית תלת ממדיתתצוגה  –גורמים  3

   2מגורם = מבט מלמעלה 

 3מגורם = מבט מהצד 

ידע  

 באנגלית

 ידע באנגלית

ידע  

 הבנה   באנגלית

 שפהועיבוד 

 הבנה  

 שפהועיבוד 

 הבנה  

 שפהועיבוד 

 עיבוד כמותי

 עיבוד כמותי

עיבוד 

 כמותי



 ממוצעים וסטיות תקן –הכנסת הבגרות 

ממוצע  משתנה

4,799=N 
ממוצע 

2,192=N 
מספר  

 שאלות

 סטיית תקן קושי

  4,799=N 
 סטיית תקן  

2,192=N 

 6.97 87.29 בגרות

 3.85 3.86 0.59 24 14.45 14.26 מטלת כתיבה
השלמת משפטים  

 באנגלית
10.86 10.84 16 0.68 4.08 4.09 

 2.31 2.32 0.67 8 5.38 5.37 ניסוח מחדש
הבנת הנקרא  

 אנגלית
13.06 13.09 20 0.65 4.46 4.35 

 2.45 2.47 0.71 12 8.58 8.51 אנלוגיות
השלמת משפטים  

 בעברית
3.88 3.91 6 0.65 1.46 1.46 

 1.90 1.93 0.62 10 6.13 6.15 היגיון
הבנת הנקרא  

 בדיד
3.46 3.46 6 0.58 1.40 1.39 

 2.95 2.99 0.58 12 7.10 7.02 הבנת הנקרא

 6.17 6.31 0.62 32 20.14 19.75 שאלות ובעיות

 1.11 1.10 0.67 4 2.70 2.68 הסקה מטבלה

 1.32 1.31 0.60 4 2.41 2.39 הסקה מתרשים



 מתאמים עם שאר המשתנים –הכנסת הבגרות 

N=2,192 

 
מטלת 

 כתיבה

השלמת 

משפטים 

 באנגלית

ניסוח 

 מחדש

הבנת  

הנקרא 

 אנגלית

 אנלוגיות

השלמת 

משפטים 

 בעברית

 הגיון

הבנת  

הנקרא 

 בדיד

הבנת  

 הנקרא

שאלות 

 ובעיות

הסקה 

 מטבלה

הסקה 

 מתרשים

 0.20 0.16 0.33 0.28 0.20 0.27 0.24 0.33 0.28 0.28 0.24 0.31 בגרות



 -גורמים כולל את הבגרות  3

 מטריצת הדפוסים לאחר סיבוב נטוי

 3גורם  2גורם  1גורם 

40* בגרות  1 2 

70* מטלת כתיבה  4 7-  
השלמת משפטים 

-3 באנגלית  *93  1-  

81* 9 ניסוח מחדש  1-  

78* 6 הבנת הנקרא אנגלית  9 

63* אנלוגיות  8 8 
השלמת משפטים 

57* בעברית  4 6 

47* הגיון  1-  27 

43* הבנת הנקרא בדיד  13 10 

48* הבנת הנקרא  16 14 

57* 11 22 שאלות ובעיות  

51* 1 7 הסקה מטבלה  

-1 הסקה מתרשים  1 *73  
Printed values are multiplied by 100 and rounded to the nearest integer. 

Values greater than 0.4 are flagged by an '*'. 

הבנה 

ועיבוד  

 שפה

ידע  

 (אנגלית)

עיבוד  

 כמותי
כלומר  

הבגרות  

מצטרפת  

לגורם 

המילולי של  

הבנה 

 ועיבוד שפה



ניתוח גורמים מגשש  
 פריט בודדברמת 

 

 IIחלק 



 כללי  –מתאמים 

 מתאמים

 שני משתנים רציפים

מתקיימות הנחות  
 פירסון -פרמטריות 

לא מתקיימות הנחות  
  ספירמן –פרמטריות 

 טאו קנדלאו 

משתנה  + משתנה רציף 
 דיכוטומי

  סריאל-מקדם מתאם בי
מקרה פרטי   –נקודתי 

 פירסוןשל 

שני משתנים  
 דיכוטומים

 –מקדם מתאם פי 
 פירסוןמקרה פרטי של 



b a 

d c 

 תיקון רציפות

ניתן לעשות תיקון  
רציפות למשתנה  

 הדיכוטומי

 טטרכורימקדם מתאם  סריאל-מקדם מתאם בי

  סריאל-מקדם מתאם בי
מקרה פרטי   –נקודתי 

 פירסוןשל 

 –מקדם מתאם פי 
𝑟𝑝𝑏 פירסוןמקרה פרטי של  =

𝑀1 −𝑀0
𝑆𝑛

𝑛1𝑛0
𝑛2

 𝑟𝜑 =
𝑏𝑐 − 𝑎𝑑

(𝑎 + 𝑏)(𝑎 + 𝑐)(𝑐 + 𝑑)(𝑏 + 𝑑)
 

𝑟𝑏𝑖𝑠 =
1

𝑌
∙
𝑀1 −𝑀0
𝑆𝑛

∙
𝑛1𝑛0
𝑛2

=
𝑝𝑞

𝑌
∙ 𝑟𝑝𝑏 

𝑍 = Φ−1 𝑝 ⟺ 𝑝 =  
1

2𝜋
𝑒−
𝑥2
2 

𝑍

−∞

dx 

𝑌 =
1

2𝜋
𝑒−
𝑧2
2  



 קצת מתמטיקה – טטרכורימתאם 

 נניח כי𝑝1  ְו𝑝2  בהתאמה 2ְו  1הן הפרופורציות של תשובות נכונות עבור פריטים 

י "הציון התקני ביחידות סטנדרטיות מוגדר ע𝐹 ℎ = 𝑝1  ְו𝐹 𝑘 = 𝑝2  כאשר 
𝐹 𝑧  הוא השטח מתחת לעקומה הנורמלית מz  כלומר ∞עד: 

𝐹(𝑧) =
1

2𝜋
 𝑒−

𝑥2

2 𝑑𝑥
∞

𝑧

 

בהנחה שמשתנים𝑥   ְו  𝑦נורמלי עם מתאם -מתפלגים דו 𝑟ההסתברות של  , בניהם

𝑥)המאורע  > ℎ, 𝑦 > 𝑘) ידי-נתונה על 

𝐿 ℎ, 𝑘, 𝑟 =
1

2𝜋 1 − 𝑟2
  𝑒𝑥𝑝 −

𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑟𝑥𝑦

2(1 − 𝑟2)
𝑑𝑥𝑑𝑦

∞

ℎ

∞

𝑘

 

 הטטרכורילחישוב מקדם המתאם ,𝐿 ℎ, 𝑘, 𝑟  מושווה ל𝑝11  - האנשים פרופורציית

 הפריטיםעם תשובה נכונה בשני 

 אינטגרליים  כמובן שהפתרון הוא בעזרת אנליזה נומרית של 

 

 

 



 כללי -פריט בודד מגשש ברמת ניתוח גורמים 

 זה נבחנים בנוסח  4,799כל הניתוחים הם עבור( נוסחE20) 

 (דיכוטומים)הפריטים הבודדים  130בין  טטרכוריםחושבו מתאמים 

 לפריט בודד  ( משתנה רציף)בין מטלת הכתיבה סריאל -בימתאם חושב 

הניתוחים בוצעו בשיטת המרכיבים הראשיים 

  בגלל הקורלציה הגבוהה בין הגורמים תוצג רק מטריצת הדפוסים לאחר

 Promaxסיבוב נטוי בשיטת 

טעינות על הגורמים מוכפלת במאה ומעוגלת 

 והודגשה בכוכב 0.3טעינות בעלת משמעות היא מעל 

 

 



 (2+8פרקים )אנגלית  –גורמים  4 –פריטים  131 
=  גורם ראשון 

 ידע באנגלית

=  ראשון גורם 

 ידע באנגלית

 



 (4+7פרקים )כמותי  –גורמים  4 –פריטים  131 
=  גורם שני 

 חשיבה כמותית

=  שני גורם 

 כמותיתחשיבה 



 (3+6פרקים )מילולי  –גורמים  4 –פריטים  131 
=  גורם שלישי 

 חשיבה מילולית

גורם 

שלישי  

  =

הבנת 

 הנקרא

גורם 

רביעי

  =

הבנת 

 הנקרא

=  שלישי גורם 

 חשיבה מילולית

 



מאשש  ניתוח גורמים 
 סוג פריטברמת 

 

 IIIחלק 



 כללי –פריט ניתוח גורמים מאשש ברמת סוג 

מודל סטנדרטי  
 תלת גורמי

מודל לא  
 סטנדרטי

 211נבחנים בנוסח  3,704כל הניתוחים הם עבור 

 הניתוחים בוצעו בשיטת הנראות המקסימלית

 מדדי טיב ההתאמה•

ידע + ' ראנג'לגבהתאם למדדי ואלד וכופלי 
הוצעו קשרים בין , של מחקר זה I+IIמחלק 

האינדיקטורים ליצירת וריאציה על המודל 
 הסטנדרטי בצורת מודל לא סטנדרטי  

 מדדי טיב ההתאמה•



 ממוצעים וסטיות תקן  –סטטיסטיקה תיאורית 

 מהימנות סטיית תקן קושי מספר שאלות ממוצע משתנה

 0.84 5.73 0.65 32 20.70 שאלות ובעיות

 0.55 1.84 0.59 8 4.68 הסקה מתרשים

 0.50 4.08 0.60 24 14.35 מטלת כתיבה

 0.60 2.28 0.65 12 7.81 אנלוגיות

השלמת משפטים  

 בעברית
3.60 6 0.60 1.44 0.46 

 0.55 1.84 0.69 10 6.86 היגיון

 0.50 1.43 0.70 6 4.21 הבנת הנקרא בדיד

 0.77 2.91 0.62 12 7.41 הבנת הנקרא

השלמת משפטים  

 באנגלית
12.06 16 0.75 3.66 0.85 

 0.67 1.90 0.71 8 5.66 ניסוח מחדש

 0.82 4.22 0.66 20 13.29 הבנת הנקרא אנגלית



 מתאמים –סטטיסטיקה תיאורית 

  

N=3,709 
שאלות 

 ובעיות

הסקה 

 מתרשים

מטלת 

 כתיבה
 אנלוגיות

השלמת 

משפטים 

 בעברית

 היגיון

הבנת  

הנקרא 

 בדיד

הבנת  

 הנקרא

השלמת 

משפטים 

 באנגלית

ניסוח 

 מחדש

הבנת  

הנקרא 

 אנגלית

 0.52 0.50 0.46 0.50 0.43 0.50 0.39 0.54 0.40 0.57 1.00 שאלות ובעיות

 0.42 0.38 0.36 0.41 0.38 0.42 0.31 0.41 0.30 1.00 0.57 הסקה מתרשים

 0.42 0.38 0.39 0.47 0.40 0.40 0.36 0.46 1.00 0.30 0.40 מטלת כתיבה

 0.49 0.46 0.46 0.49 0.44 0.47 0.41 1.00 0.46 0.41 0.54 אנלוגיות

השלמת משפטים  

 0.38 0.38 0.30 0.43 0.42 0.43 1.00 0.41 0.36 0.31 0.39 בעברית

 0.46 0.43 0.40 0.46 0.52 1.00 0.43 0.47 0.40 0.42 0.50 היגיון

הבנת הנקרא  

 0.46 0.44 0.41 0.48 1.00 0.52 0.42 0.44 0.40 0.38 0.43 בדיד

 0.58 0.50 0.48 1.00 0.48 0.46 0.43 0.49 0.47 0.41 0.50 הבנת הנקרא

השלמת משפטים  

 0.81 0.74 1.00 0.48 0.41 0.40 0.30 0.46 0.39 0.36 0.46 באנגלית

 0.75 1.00 0.74 0.50 0.44 0.43 0.38 0.46 0.38 0.38 0.50 ניסוח מחדש

הבנת הנקרא  

 1.00 0.75 0.81 0.58 0.46 0.46 0.38 0.49 0.42 0.42 0.52 אנגלית



 חשיבה כמותית
 שאלות ובעיות

 הסקה מתרשים

 חשיבה מילולית

 מטלת כתיבה

 אנלוגיות

 השלמת משפטים בעברית

 הגיון

 הבנת הנקרא בדיד

 הבנת הנקרא  

 מודל תלת גורמי

E1 

E11 

E2 

E3 

E4 

E5 

E7 

E6 

E9 

E10 אנגלית 
 השלמת משפטים באנגלית

 ניסוח מחדש

 הבנת הנקרא אנגלית

E8 



 ההתאמהמדדי טיב 

 מדד זה יהיה מובהק לעיתים קרובות אפילו אם המודל מראה התאמה טובה ( כמו אצלנו)במדגמים גדולים נזכיר כי

(James et al., 1982) 

מובהקבריבוע לא -בריבוע קטן ולא דווקא מודל עם ערך חי-בדרך כלל מחפשים מודלים עם ערך חי, לכן 

 אם המודל המנותח הוא המודל הנכון. התשובה לכך תלויה בדרגות החופש? בריבוע צריך להיות-כמה קטן ערך חיעד ,

לכן לרוב  (. Marsh, Balla & MacDonald, 1988)בריבוע המצופה שווה למספר דרגות החופש -הערך של חי

 3-כאשר ערך של פחות מ, בריבוע לבין דרגות החופש שלו-יחס בין ערך חיעל מחליפים את דרישת המובהקות בדרישה 

ולכן גם עם מדד זה יש  , (Marsh et al., 1988)נעיר שגם ערך זה מושפע מאוד מגודל המדגם . מציין התאמה טובה

 טובה וכאמור גם ערך זה אינו מראה על התאמה , 12.24ערך מדד זה עבור המודל שלנו הוא . לנקוט משנה זהירות

 ערך מדד
קבילות  

 הערך

Chi-Square   502 (DF=41), Pv<0.0001 

 RMSEA 0.0551  

 GFI  0.9763 

/NNFI NFI 0.9753/0.9695 

CFI   0.9773 

 בריבוע כל שאר המדדים מראים התאמה טובה מאוד של המודל-למעט ממד חי
 



 טעינות במודל הסופי

היות שכל ערכי ה-t 0.001כל הערכים מובהקים ברמה של  3.291-גדולים מ 

 

 מתוקנן לא מתוקנן משתנה

 tערך  טעות תקן טעינות

 0.84 53.67 0.090 4.83 שאלות ובעיות

 0.68 42.56 0.029 1.25 הסקה מתרשים

 0.61 38.63 0.064 2.48 מטלת כתיבה

 0.70 46.58 0.035 1.61 אנלוגיות

 0.58 36.74 0.023 0.84 השלמת משפטים בעברית

 0.69 45.07 0.028 1.27 היגיון

 0.67 43.56 0.022 0.96 הבנת הנקרא בדיד

 0.73 48.61 0.044 2.12 הבנת הנקרא

 0.88 65.89 0.049 3.21 השלמת משפטים באנגלית

 0.83 60.86 0.026 1.58 ניסוח מחדש

 0.92 70.68 0.055 3.87 הבנת הנקרא אנגלית



 חשיבה כמותית
 שאלות ובעיות

 הסקה מתרשים

 חשיבה מילולית

 מטלת כתיבה

 אנלוגיות

 השלמת משפטים בעברית

 הגיון

 הבנת הנקרא בדיד

 הבנת הנקרא  

 סכמת המודל הסופי

.54 

.40 

.73 

.79 

.71 

.81 

.74 

.73 

.48 

 אנגלית 55.
 השלמת משפטים באנגלית

 ניסוח מחדש

 הבנת הנקרא אנגלית

.69 

.69 

.76 
.66 

.84 

.68 

.61 

.70 

.58 

.67 

.73 

.88 

.83 

.92 

.83 



 חשיבה כמותית
 שאלות ובעיות

 הסקה מתרשים

 חשיבה מילולית

 מטלת כתיבה

 אנלוגיות

 השלמת משפטים בעברית

 הגיון

 הבנת הנקרא בדיד

 הבנת הנקרא  

 לא סטנדרטימודל 

E1 

E11 

E2 

E3 

E4 

E5 

E7 

E6 

E9 

E10 אנגלית 
 השלמת משפטים באנגלית

 ניסוח מחדש

 הבנת הנקרא אנגלית

E8 



מדדי טיב ההתאמה עבור המודל הלא סטנדרטי 

 בהשוואה למודל סטנדרטי

 למודל המודל הלא סטנדרטי אכן מהווה שיפור כי ניתן לראות בלוח
 טובה כל המדדים מראים התאמה יותר  – הסטנדרטי

 אבל היחס , (תוצאה לא טובה)סטטיסטית עדיין יוצא מובהק החי בריבוע ערך
 (3-ועדין גבוה מרף ה)בריבוע לדרגות החופש קטן בהרבה -בין ערך חי

 

 מודל לא סטנדרטי מודל סטנדרטי מדד

Chi-Square   502 (DF=41), Pv<0.0001 332 (DF=38), Pv<0.0001 

Chi-square/DF 12.24 8.76 

 RMSEA 0.0551  0.0458 

 GFI  0.9763 0.9842 

/NNFI NFI 0.9753/0.9695 0.9837 / 0.9790 

CFI   0.9773 0.9855 



 טעינות במודל הלא סטנדרטי

היות שכל ערכי ה-t 0.001כל הערכים מובהקים ברמה של  3.291-גדולים מ 

 

  
 תחום

  
 משתנה

 מתוקנן לא מתוקנן

 tערך  טעות תקן טעינות

 חשיבה כמותית

 0.84 53.87 0.090 4.83 שאלות ובעיות

 0.68 42.54 0.029 1.25 הסקה מתרשים

 0.20 5.69 0.065 0.37 הגיון

 חשיבה מילולית

 0.62 38.91 0.065 2.51 מטלת כתיבה

 0.71 46.92 0.035 1.62 אנלוגיות

 0.59 36.55 0.023 0.84 השלמת משפטים בעברית

 0.49 13.82 0.066 0.9 היגיון

 0.65 41.75 0.022 0.94 הבנת הנקרא בדיד

 0.73 48.17 0.044 2.11 הבנת הנקרא

 אנגלית

 0.88 66.20 0.049 3.22 השלמת משפטים באנגלית

 0.83 60.90 0.026 1.59 ניסוח מחדש

 0.91 70.18 0.055 3.84 הבנת הנקרא אנגלית



 חשיבה כמותית
 שאלות ובעיות

 הסקה מתרשים

 חשיבה מילולית

 מטלת כתיבה

 אנלוגיות

 השלמת משפטים בעברית

 הגיון

 הבנת הנקרא בדיד

 הבנת הנקרא  

.20 

 סכמת המודל הלא סטנדרטי הסופי

.54 

.41 

.73 

.79 

.70 

.81 

.76 

.75 

.48 

 אנגלית 55.
 השלמת משפטים באנגלית

 ניסוח מחדש

 הבנת הנקרא אנגלית

.69 

.49 

.75 
.66 

.84 

.68 

.59 

.65 

.73 

.88 

.83 

.91 

.82 .62 

.71 

 .2.+49.=69: נשים לב ש

.16 

.21 


