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 שיטת המחקר וביצוע המחקר בישראל .1

שהשתתפוהמדינותבכלל2018טאליסמחקרשלהביצועמהלךבהרחבהתואריזהבפרק

ב בישראלובפרטו ושלביאתלבצעישכיצדהקובעיםמפורטיםתקניםטאליסלמחקר.

ווגדרהאלותקנים.ועוד,השאלוניםהעברתהליכי,התרגוםהליך,הדגימהזהובכללהשונים

שיאפשרבאופןהנאספיםהנתוניםאיכותעלבקרהלשםבפירוט השוואה נהמהימלערוך

במחקר.שהשתתפוהמדינותכללביןפהותק

  המחקר שאלוני .1.1

ממוחשבבפורמטשאלוניםבשנישימושנעשהטאליסבמחקר הספרביתלמנהלהאחד,

הספרבביתלמוריםוהאחר בפןשאלוןבמילויהגלומיםהיתרונות. הן רבים, ממוחשב

 ובהם התוכני, בפן והן היאאפשרהלוגיסטי לשאלון שהגישה כך המידע חיסיון למנות

סיסמ במאגר,הבאמצעות ישירות ונשמר חשוף אינו שהוזן והמידע משתמש לכל אישית

באחרההנחיותלמילוי,מילויהשאלוןומעקבפורמטגמישוידידותילמשתמש,קלותונוחות

ועוד.,צמצוםהזמןהנדרשלהקלדתהנתוניםולעיבודם

לאומי-הביןהמחקרמרכזשונותשמינהממדינותמומחיםהשלקבוצהתחיפהשאלוניםאת

(Instrument Development Expert Group ובקיצור ,IDEG.)הפריטיםאתסקרוהמומחים

2013-וב2008-ב)טאליסשלהקודמיםהמחקרבמחזוריששימשו קודמיםבמחזוריםוכן(

)מחקרשל (PISAפיזה מאפשריםוהםהנוכחיהמחקרלמחזורנבחרומהפריטיםחלק.

להתאימםכדיושכתוביםתיקוניםנעשומהפריטיםבחלק.השניםלאורךשינוימגמותלהציג

הנוכחילשאלון למחקרורלוונטייםחדשיםאינדיקטוריםבפיתוחהמומחיםעסקוכןכמו.

.םעבורחדשיםפריטיםובפיתוחהנוכחי

היגדיםםמרבית,בלבדסגוריםמפריטיםמורכביםהשאלונים רובהמשיב. פי מתבקשעל

.מסוימתפעולהעושההואשבההתדירותאתאוההיגדעםהסכמתומידתאתלקבוע

ואילו(דקות45:מוערךהשבהזמן)פריטים45כללהספרביתלמנהלהשאלון השאלון,

1(.שעה:מוערךהשבהזמן)פריטים58כלללמורה

המנהלשלהאישיהרקעעלשאלותכלללמנהלהשאלון הספרביתשלהרקע, סוג,

המנהיגות מוריםשלפורמליתהערכה, הספרביתאקלים, למוריםוהנחיהליווי, חינוך,

מהעבודהרצוןושביעותתרבותית-רבבסביבה הרקעעלשאלותכלללמורההשאלון.

ופרקטיקותלהוראהבנוגעתפיסות,פיתוחמקצועי,הספרבביתהעבודה,להוראהוההכשרה

.מהעבודהרצוןושביעותהספרביתאקלים,מגוונתבסביבהעבודה,בכיתההוראה

השאלוניםשלוההתאמההתרגוםכיהלי בהתאםנעשוולערביתלעבריתמאנגלית

ונעשולאומי-הביןהמחקרמרכזשקבעולהנחיותלסטנדרטים תלויבלתיובאופןבמקביל,

 המטרהשפותשתיבעבור ביןהשוואהכגון)איכותבקרתשלנוספיםבהליכיםֻלווהם.

עבריתלהתרגום ערביתלהתרגוםלבין נועדהשוניםשלביועלהמוקפדהתרגוםהליך(.

התרגוםאיכותאתלהבטיח למקורהנאמנותאת, שלהתוכנייםהמאפייניםשימוראת,

,ועודזאת.הסגנוניתהאחידותואת(ועודהמשפטיםמורכבות,השפהמְשלבכגון)השאלות

שגוריםבמונחיםשימושעלהקפדה,למשל)תרבותיתהתאמהשלהליךכללהתרגוםהליך

בישראלהחינוךבמערכת מערכתשלבהקשרופשרמשמעותלשאלותשישלהבטיחכדי(

הישראליתהחינוך עורךלשון,. שותפיםמתרגםמאנגליתלשפתהמטרה, היו להליכיםאלו

 )שהואגםמומחהלהכשרתמוריםומנהלים(, ראמ"ה.פסיכומטריקאימתאםתרבותי ונציג

                                                           
1
לנוסחיהשאלוניםבאתרראמ"ה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/Talis_2018.htm
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שהשתתפוהמדינותמןאחתבכלהשאלוניםשלהסופיהעיצובולפניההליךשלסיומולאחר

במחקר לישראובכללן, לשםלאומי-הביןהמחקרלמרכזהמתורגמיםהחומריםהועברו,

הסופיואישורוהתרגוםשלובקרהאימות עיצובוכןהשאלוניםשלוההתאמההתרגום.

.לאומי-הביןהמחקרמרכזשסיפקתוכנהבאמצעותנעשוהשאלונים

 (Pilot study) המחקר החלוץ .1.2

חלוץ במחקר נבדקו ולמורים( )למנהלים הנוכחי המחקר לצורך שפותחו השאלונים שני

מחקרל,ובהןישראל.שהשתתפובמחקרשהועברכשנהלפניהמחקרהעיקריבכלהמדינות

מרץש,החלוץ בחודשים בישראל -נערך ,2017אפריל מטרותהיו עיקריותשתי האחת,:

לתרגלאתהנהליםהלוגיסטייםהכרוכיםבביצועהשנייה,ו;לבדוקאתהפריטיםהמתורגמים

לוגיסטיות חשיפתתקלות הנתונים, ניהול הספר, עםבתי קשר יצירת זה )ובכלל המחקר

 נתוני ועוד(. במרכזההקשורותלהעברתהשאלוניםהמקוונים, ונותחו עובדו החלוץ מחקר

הבין-הבין בהיבט -לאומי. בדיקת לאומי, משמשטיב הפריטיםהפריטים לבחירת גם ת

ישי שינויים המצריכים פריטים ולאיתור העיקרי במחקר כללו בניסוחם לגיבושםושיפור עד

מחקרהחלוץגובשוהשאלוניםהסופייםלמחקרהעיקרי.בהיבטהלאומי,ההסופי.עלסמך

 )בישראל מדינה בכל הלאומי המחקר למנהלי המדינותנשלחו אחתמן כל -הנתוניםשל

ערביתנתוני דוברי ספר ולבתי עברית דוברי ספר לבתי נפרדים ו(ם לבחון, נתבקשו הם

מהפריטים לכמה לחזור חריגים( סטטיסטיים נתונים )עקב לצורך ובהתאם אלו, נתונים

לשפרםמבחינת הועבר.התרגוםוההתאמההתרבותיתאיכותולבדוקאםאפשר המחקר

 של )30במדגם ספר ו15בתי עברית ערבית15-דוברי של(דוברי ובהשתתפותם 30,

 ם.מורי427-מנהליםו

 : אוכלוסיית המטרה, מסגרת הדגימה והמדגם (Main study)המחקר העיקרי  .1.1

2018אפריל-מרץבחודשיםבישראלהספרבבתינערךהעיקריהמחקר לקראתוההכנות.

החלו כאמור, לכןקודםשנתיים, שהשתתפוספרבתישלדגימההיתרביןוכללו, הכנה,

הסופייםהמקווניםהשאלוניםוהפקתהמחקרחומרישלותרגום השלביםיתוארולהלן.

.העיקריהמחקרבביצועהמרכזיים

זכיתותמוריהייתהטאליסבמחקרהמטרה אוכלוסיית ח', ט-ו', שהםהספרבתיומנהלי'

הםבמלמדים שונותבמסגרותמלמדיםהללושהמוריםהיות. בתילמעשההקיףהמחקר,

שוניםמסוגיםספר ח-'א)שנתיים-שמונה: ט-'ז)בינייםחטיבות'(, שנתיים-ששספרבתי'(,

ב"י-'ז) ב"י-'ט)שנתיים-ארבעספרובתי( שלהמטרהאוכלוסייתבשהגדירהמחקרמרכז(.

המחקר לפחותמלמדיםהספרבביתהקבועיםתפקידיהםשבמסגרתהמוריםכלכלולים

ההוראהשעותהיקף.המחקרנערךבהשהלימודיםבשנת'טאו',ח,'זבשכבותאחתכיתה

זהלמחקררלוונטיאינו בוכלוליםהלימודמקצועותוכל, לגרועשישקבעהמחקרמרכז.

בלבדהמיוחדהחינוךשלתלמידיםהמלמדיםמוריםהמטרהמאוכלוסיית מחליפיםמורים,

הספרבבית העברתוובעתלמחקרההכנותבעתממושכתתקופהשנעדריםמורים, וכן,

.ספרביתואחיותסייעותכגוןסיועצוותאנשי

חינוך,גם-כמובכלהמחקריםהבין נקבעתהדגימה שיטת מחקרטאליסבלאומייםבנושאי

לאפייןאחראיבמחקרשהשתתפובמדינותהלאומיהמחקרמרכז.לאומי-הביןהארגוןידיעל

עםיחדולתכנןהדגימהעבורבהרלוונטייםהשוניםהמשתניםאתהאפשרככלבמדויק

הלאומיהמחקרמרכז,מכןלאחר.במדינההמדגםיבוצעשבההדרךאתלאומי-הביןהארגון

הדגימה מסגרתאתמעביר למשל הספררשימת, הואלאומי-הביןוהארגון,בישראלבתי

.בפועלהדגימהאתמבצעש
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להבטיח בהתאם)מגזרשפהבמדגםלכלהקבוצותוהמגזריםבאוכלוסייהייצוג הולםכדי

בביתהספרלשפ תההוראה , רקעסוג -חברתיפיקוח, בזה(כלכלי בהליך,וכיוצא ְמַקְבצים

שלהמדגםאת (strata)לשכבותבתיהספרהכנתו ש, יידגממהן עלפישיעורהבתיספרו

 באוכלוסייה. שכבה כל של מכאמור, הדגימה מרכזשכבות בשיתוף מדינה בכל וגדרות

,ממלכתי:עבריתדוברי)הספרביתסקטורשכבותהדגימהבישראלהן:לאומי.-המחקרהבין

.בכלאחתמשכבותהדגימהמוינו(ובדואידרוזי,ערביממלכתי:ערביתדוברי;דתי-ממלכתי

הספרלפי ח-'איסודי)שלהםמבנההבתי ט-'זב"חט', ב"י-'זמקיף', ב"י-'טתיכון, מגדר(;

)גבוה,בינוניכלכלי-חברתירקע(;דתי-הממלכתילפיקוחרקרלוונטי-בנות/בנים)הספרבית

בהתבססעלמדדטיפוחשטראוס( ונמוך, אלובכיתותהתלמידיםימספרוששימבישראל.

.ספרביתבכלהמוריםמספרלש(קירובלשםהערכה)

בדומהלמחקריםביןטאליסהדגימהבמחקר ספר, לאומייםאחריםבתחוםהחינוך,-בבתי

(:Stratified Two-Stage Cluster Sample Design)בשכבותשלבית-דואשכולותדגימתהיא

נדגמיםהראשוןבשלב ראשיתדגימהיחידת)ספרבתי200באקראי בהסתברויות(

ספרביתבכלאוכלוסייתהמטרהלגודלפרופורציוניות השניבשלב. שנדגםספרביתבכל,

משניתדגימהיחידת)מורים20נדגמיםבמחקרלהשתתף סךמתוךאקראיתבדגימה(

מקצועוההמורהגילמובאיםבחשבוןהמוריםדגימתב.ספרביתבאותוהרלוונטייםהמורים

מלמדהואש הכיתהבשכבותשמלמדיםמורים20-מפחותבהםשישקטניםספרבבתי.

בכלביתספרשנדגםלהשתתףבמחקר,גםמנהלבית.משתתפיםהמוריםכלהרלוונטיות

הספרמתבקשלמלאשאלון.

)מחליפים"ספרבתישנימלכתחילהנדגמיםלמחקרשנדגםספרביתלכל ראשוןמחליף"

הלהחלפהסיבות.ספרביתאותושללמאפייניושלהםהרקעבמאפייניהדומים(,שניומחליף

שונותלהיותיכולות סירוב(אחרספרביתעםאיחודאוספרביתסגירת)טכניותסיבות: ,

ספרבית,למשל)לאומי-ןהביהמחקרמרכזשלשיקוליםאוביתהספרלהשתתףבמחקר,

(.3-מקטןבוהרלוונטיותהכיתהבשכבותהמלמדיםהמוריםשמספר

 ביתבכלמורים20-ומדינהבכלספרבתי200כללהעיקריהמחקרשלהמדגםכאמור,

ספר השוניםהסטטיסטייםהמדדיםיציבותאתמבטיחזהגודל. טעותכימבטיחהואוכן,

יועדזהגודלכילצייןחשוב.מקובליםערכיםעלתעלהלאשוניםאינדיקטוריםשלהמדידה

במחקר,המדינותלכל וביןהבריתארצותכמוגדולהבמדינהשמדוברביןשהשתתפו

נדרש,טאליסמחקרשלהתקניםפיעל.ישראלאולוקסמבורגכמוקטנהבמדינהשמדובר

ממוצעהשתתפותושיעורבמדגםשעלוהספרבתימתוך85%לפחותשלהשתתפותשיעור

לפחותאם"משתתף"נחשבספרבית.המשתתפיםהספרבבתימהמורים80%לפחותשל

.שאלוןעלהשיבהספרביתמנהלאםוכןשאלוןעלהשיבושנדגמומהמורים50%

ספרה בתי השתתפות טאליסלמחקרשנדגמוספרבתי200מתוך: השתתפובישראל

בתיספרדובריבמנהלים130-מוריםו1,788הםמ,מנהלים184-מוריםו2,627במחקר

ערבית.54-מוריםו839-עבריתו ספרדוברי מנהלישלההשתתפותשיעורמנהליםבבתי

87%-כעלעמדבמחקרהספרבתישלההשתתפותשיעור,93%-כעלעמדהספרבתי

שנדגמוהספרמבתי .85%-כעלעמדואלספרבבתיהמוריםשלההשתתפותושיעור,

.הארגוןבתנאיועומדיםהמדינותלשארבהשוואהגבוהיםנחשביםואלהשתתפותשיעורי

במחקרףלהשתתוהמוריםהמנהליםמצדההיענותמידתבישראלכימלמדיםאלונתונים

.הנדרשיםלאומיים-הביןהסטנדרטיםאתותאמהנאותההייתה
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 הליך איסוף הנתונים .1.1

כךעלהודעהשנדגמוהספרבתימנהליקיבלוהמחקרביצועלפניכחודשיים בשיחתהן,

אישלמנותנתבקשוהספרבתימנהלי.למנהלאישיבמכתבוהןה"ראממנציגיאישיתטלפון

מטעמםקשר ניהולית-פדגוגיתדמותאוהספרבביתהחינוכימהצוותמנוסהמורהלרוב,

שכבהרכזכגון)הספרבבית פדגוגירכז, מנהלסגן, תיאוםעלמופקדהיההקשראיש(.

',טאו'ח',זבכיתותהמלמדיםהמוריםכללשלרשימההכנתזהובכלל,ספרובביתהמחקר

פרטיוהעברתשנדגמוהמוריםעםקשריצירת;במחקרשישתתפוהמוריםיידגמושמתוכה

המקווניםלשאלוניםהכניסה טכניותבבעיותנתקליםהמוריםכאשרסיועהענקת; עידוד;

במחקרהפעילהההשתתפות כשבועייםשלזמןפרקניתןולמוריהםהספרביתלמנהלי.

בשבועייםהוארךמכןלאחרוהשאלוניםלמילוי 2018אפריל-מרץ)נוספים ולכללמנהל(.

נמסרוכן,גישהוסיסמאותלשאלוןקישורשכללמיילנשלחבמחקרלהשתתףשנדגמומורה

.בולהשתתףוהזמנההמחקרעלמידעובואישימכתבלו

מדינהבכל מארגנימינו רמחקר ַבקָּ עצמאילאומיאיכותטאליס ר. באמצעותהוכשרהַבקָּ

לאומי-הביןהמרכזרגןשאבסדנהוהשתתפותאליושנשלחורלוונטייםקריאהחומרי הוא.

העברתנוהליעלבקרהלצורךטאליסמארגניידיעלבאקראישנדגמוספרבתי20-בביקר

ר.השאלונים ביקרשבהםהספרמבתיאחדבכלההתנהלותעלמפורטיםדוחותמילאהַבקָּ

ולאכסדרההתנהלהבישראלהשאלוניםהעברת,ככלל.המחקרלמארגניישירותוהעבירם

.הנהליםמןדופןיוצאותחריגותאו/ומיוחדותבעיותנצפו

 עיבוד הנתונים .1.1

כלשלהגולמייםהנתונים.טאליסמחקרשללאומי-הביןבמרכזונותחועובדוהמחקרנתוני

מדינהבכלהמחקרמנהליהתבקשוזהבשלב.שלההלאומייםהמחקרלמנהלינשלחומדינה

במחקרהמדינותשארשללנתוניםבהשוואה)חריגיםממצאיםישאםלבדוק (.שהשתתפו

כראויהובנהלאאחרתאוזושאלהכילהעידעשוייםחריגיםממצאים נמצאולאבישראל.

חריגותבעיות כאמור. בשלבעודהתגלוהתרבותיתובהתאמהבתרגוםהבעיותמרבית,

.העיקריהמחקרנערךבטרםותוקנוהחלוץהמחקר

 דיווח והצגת הנתונים .1.1

דיווחעצמ קרי שאלונים, מילוי הדברעלולמחקרטאליסמושתתעל מנהליםומורים. של י

 בחובו להשיבלטמון נוטים אנשים שבה בדרך שמקורן עיקריים, סוגים משני הטיות

) חברתית לרצייה נטייה ישנה ראשית, נוטיםsocial desirabilityלשאלונים. אנשים קרי ,)

 להשיבבדרךשתיתפס כךבאופן אחרים. ידי על נמצאבמחקריםשמוריםהלדוגמ,חיובי ,

 לדווח נוטים בכיתותיהם, מיישמים שהם הפרקטיקות על לדווח מתבקשים אשר עליותר

 בפרקטיקות למידה,לתפיסתם,נחשבותששימוש ומקדמות ואיכותיות לדווח עלפחות

הלכהלמעשה.רקטיקותהפ ישנההטיהתרבותית)2שהםמשתמשיםבהן  culturalשנית,
biasתוךהיגדיםאותכניםשוניםשעוליםמהשאלונים(,כלומראנשיםנוטיםלפרשולשפוט

3התבססותעלמדדיםוסטנדרטיםהמוטמעיםבתרבותם.

                                                           
2
ראו:דוגמהל

Muijs, D. (2006), “Measuring teacher effectiveness: Some methodological reflections”, Educational 
Research and Evaluation, Vol. 12, pp. 53-74, http://dx.doi.org/10.1080/13803610500392236. 

3
ראו:דוגמהל

He, J. and F. Van de Vijver (2013), “Methodological issues in cross-cultural studies in educational 
psychology”, in Liem, G. and A. Bernardo (eds.), Advancing crosscultural perspectives on educational 
psychology: A festschrift for Dennis McInerney, Information Age Publishing, Charlotte, NC. 

http://dx.doi.org/10.1080/13803610500392236
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הכדי גישות, מספר המחקר עורכי נקטו אלו אפשריות הטיות ביטוילצמצם לידי הןבאות

כך, הממצאים. על הדיווח בדרכי והן המחקר שאלוני הרצייהכדיבעיצוב מן להפחית

לאירוע,למצבנוגעותותואחרהמוריםלמאפייניםשלכללנוגעותהחברתית,חלקמהשאלות

ו ספציפי, למועד כגוןאו כוללנית, התייחסות מזמן שאינו באופן שאלות העבודהעל דרכי

ובדןולאאתהנשאלאישית)אףכיהדברכרוךבאצוותהמוריםבביתהספרינותאתהמאפי

 עלמידע בצוות פרטים בין למאפייני,(המוריםהשונות הנוגעות שאלות שלאו תהליכים

לאורךבכיתהשמידעכזהעשוילייצגפחותאתהנעשהאף)ההוראהוהלמידהב"כיתתיעד"

זמן(. להתייחסהמוריםהתבקשוהוראהפרקטיקותשעניינןהשאלותמןבחלקלדוגמה,

לימדושבה'טאו/ו',ח',זבכיתההאחרוןשלישיביום11:00השעהשלאחרהראשוןלשיעור

לשיעורלהתייחסהתבקשוהםשלישייוםבאותולימדולאאם)למחקרשנדגםהספרבבית

זבכיתההראשון ח', טאו/ו', (.חרתושלמביוםלימדושבהבכיתהשנדגםהספרבבית'

בהנחיההמצוינתשעהובאותהיעדכיתתבאותהמיוחדדברשוםשאיןמאחר ההנחה,

כללשלאקראימדגםהםתיארושהמוריםשהשיעוריםהיאזהמחקריהליךשביסוד

מעביריםהשיעורים השיעוראתלקבועכיצדמדויקתההנחיהה.נתונהבמדינהשמורים

כיתה) לתארשיבחרומוריםמצדהטיותלמנוענועדההמענהבעתאליומתייחסיםשהם(

התרבותיות,לעיתיםאתההטיותכדילמזער.בעיניהםמועדףאומיוחדשיעורדווקאבמחקר

),מדווחיםעלצברתשובותיחד לדיווחעלקטגוריותהקיצון :לדוגמהכךשניתןפחותביטוי

מדֻ ההסכמה בשיעורי יחד מיווחים מאוד" ו"מסכים "מסכים" לשציינו אובנוגע נתון, היגד

תדירות על כהשלבדיווחים מדוֻגוןהתרחשותמסוימת, שימושבפרקטיקה, יחדיו מיוחים

 "לעיתים בהיבטשציינו הממצאים בתיאור ועוד, זאת תמיד"(. כמעט או ו"תמיד קרובות"

מֻדווח/יםלעיתים-הבין לשיעורה/יםשזכ/ההיגדלאומי הדיווחהגבוהיםביותרבכלמדינהו י

.ממדינהלמדינהמאודשהשתתפהבמחקר,גםאםשיעוריהדיווחשונים

כרכיםבשניהמחקרממצאיאתפרסםמOECD-הארגון הראשוןהכרך. מורים"שכותרתו,

לידעהנוגעיםבהיבטיםעסקו19.06.19-בפורסם,"החייםלאורךכלומדיםומנהלים

וניהולהוראה"שכותרתו,השניהכרך4.שלהםובהתמקצעותומנהליםמוריםשלולמיומנויות

ב,"מוערכיםכמקצועות המקצועותשלביוקרהתמקדוה19.03.20-פורסם בהזדמנויות,

הקריירה שיתופיתבתרבות, ואוטונומיהאחריותיות, למדידההארציתהרשותבמקביל.

בישראלהמחקרממצאיאתמתפרסמ(ה"ראמ)בחינוךוהערכה -הלמדינותהשוואהאגב,

OECD5.בדוחזהובאתרראמ"ה–שפהמגזריפילפילוחותוךבמחקרשהשתתפו
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