
מחקר כלי נושאעבודה מספרמחקר כלי מחברמחקר כליפריט מספר

מבנים להערכת כלי1

hoogdalern, voordt 

& wegen (1985)195מבנים הערכת

2

 ידיעות מטען לבדיקת מבחן- ר"המהג

הרך בגיל

- ומשאט נפתלי, הוגן

ידיעות229 ,196פניני

מתמטיקה196שרה פומרנץמתמטיים מושגים להבנת מבחן3

עמדותMTAI197- מורים לעמדות מבחן4

התנהגותtan197כרגע חסר- התנהגות מבחן5

6

 לחשיבה טורנס מבחני-מינסוטה מבחן

(1966) טורנסעברית- יצרתית

197, 65, 

245, 211, 

136, 25, 44, 

יצירתיות60

7

 תוקפנות של חברתיים ייצוגים שאלון

תוקפנות586,בודדיםarcher (1994)הילדות במהלך פיזית

אישיותערכהוקסלרלילדים וקסלר8

9

 מצבי של בתמונות ניחוש שאלון

תסכול586, בודדיםrosenzweig (1945)לילדים תסכול



10

 אינסטרומנטליים ייצוגים שאלון

ייצוגים.586, בודדיםcampbell (1999)מחודש נוסח ואקספרסיביים

11

 מועצת תפקוד הערכת שאלון

ההנהלה ידי על התלמידים

 של שאלון על מבוסס

תפקודבודדים(1993) החינוך משרד

12

 מועצת תפקוד הערכת שאלון

התלמידים ידי על התלמידים

 של שאלון על מבוסס

תפקודבודדים(1993) החינוך משרד

ערכיםעבודה ערכי שאלון13

קריירה589,בודדיםהירשפלדקריירה- בית קונפליקט שאלון14

15

 ומחויבות לבית מחויבות שאלון

קריירה589, בודדיםsuper & culha (1976)לקריירה

היד כתב איכות אבחון16

 ופרוש יוכמן ארז

יד כתבבודדים(1996)

17

 וטיפול החייאה כלפי עמדות שאלון

עמדותבודדיםבודניוקפגועים בתינוקות



18

 חינוך אנשי עמדות לבדיקת שאלון

 צרכים בעלי תלמידים שילוב כלפי

הרגיל בחינוך מיוחדים

phillips, allred, brelle 

& shank (1990)עמדותבודדים

19EB-IV חינוכיות עמדות להערכת שאלוןkerlinger (1967)עמדותבודדים

20

 של וחסרונותיו מעלותיו בנושא חיבור

 השקפת לעיצוב ביחסו הספר בית

עמדותבודדיםגרוסוהחברתית היהודית העולם

דתיותבודדיםגרוסדתיות שאלון21

ראיוןבודדים(1980) ספראדלימובנה חצי ראיון22

כתיבה198מיכל מישרכתיבה מטלת23

אלימות199ותדהר ברקאיואלימות רגישות שאלון24

the body cathexis-גוף דימוי שאלון25

jourard & secord 

גוף דימוי607(1953)

מחויבותבודדיםporter & smithארגונית מחויבות שאלון26

שחיקהבודדים(1985) ולוטן פרידמןמורים שחיקת שאלון27



שילוב כלפי עמדות שאלון28

 רייטר, (1997) המר

, (1987) ושכטמן

rosenbaum et.al 

עמדותבודדים(1987)

29REP- קוגניטיבית מורכבות מבחןbieri & tripodi (1966)200קוגניציה

30

H -STATISTIC DEVELOPED- מבחן 

קוגניטיבית מורכבות

scott, osgood & 

peterson (1979)200קוגניציה

31RCQ- קוגניציהcrockett (1965)200קוגניטיבית מורכבות מבחן

32PCT- קוגניטיבית מורכבות מבחן

schroder, driver & 

straufert (1967)200קוגניציה

קוגניטיבית מורכבות מבחן33

mcdaniel & 

lawrence (1990)200קוגניציה

34

 עם מילים רשימת- זכירה משימת

זכרון201שלי פטאלקטגוריות

זכרון201שלי פטאלך"בתנ פרק מתוך קטע- זכירה משימת35

זכרון201שלי פטאלבעברית מילים צמדי- זכירה משימת36

37

 מילים צמדי רשימת- זכירה משימת

זכרון201שלי פטאלעברית אנגלית



זכרון201שלי פטאלשיר- זכירה משימת38

39

 בבית הבנות של הדתי החינוך שאלון

דתיות202חוה פיררהספר

צבעים עוורון203(1973) אישיהרהכרגע חסר- צבעים לעוורון מבחן40

41

 אישיות לבדיקת צבע העדפות מבחן

אישיות203(1947) לושרכרגע חסר- (מקוצר)

מוסריות204(1986) פישרמןמוסרית התנהגות שאלון42

43

DIS-defining issues test- מבחן 

מוסריות204(1967) רסטמוסרי שיפוט

44

PCT-PARAGRAPH COMPLETION 

TEST- קטע השלמת מבחן

 דריור, שרודר

יצירתיות204(1967) וסטרפורט

דתיות204(1986) פישרמןדתיות סולם-כרגע חסר 45

תכונות205רבקה פלאטולמורה רקע תכונות שאלון46

המורה ציפיות שאלון47

 ריץ, (1974) וגוד ברופי

ציפיות205(1977)



48

 ידי על התלמידים הערכת שאלון

הערכה205רבקה פלאטוהמורה

49

 מילוליים גומלין יחסי לבדיקת תצפית

בכיתה תלמיד- מורה זוגיים

, (1969) וגוד ברופי

 ועמיתים ברופי

 פלנדרס, (1975)

תצפית205(1975)

זכרון206ודמארין מסיקפנים זכרון מבחן- כרגע חסר50

51

 את התלמידים הערכת לבדיקת כלי

הערכה206רחל פלגמוריהם

52

keymath- סימנים להבנת מבחן  

מתמטיקה208(1971)חשבוניים

53

 כמות לשימור מבחנים- כרגע חסר

הנוזל וכמות החומר

 ועמיתים אינהלדר

תפיסה208(1974)

54

 בנות חינוך) הספר בית למנהל שאלון

דתיות209פריד(משפחה לחיי

55

 בנות חינוך0 ע"לתושב למורה שאלון

דתיות209פריד(משפחה לחיי



56

 בנות חינוך) לביולוגיה למורה שאלון

דתיות209פריד(משפחה לחיי

57

 בנות חינוך)' יב כיתה לבנות שאלון

דתיות209פריד(משפחה לחיי

תפיסה210(1970) ה'פיאזחרוזים משימת-כרגע חסר 58

59

 חסר- נוזל ושימור חומר כמות שימור

תפיסה210(1966)' פורתכרגע

החלטות קבלת211דוד צוקרמןב"מרכ- הבחירה משתני שאלון60

61

- מקצועי חינוכי מידע משתני שאלון

החלטות קבלת211דוד צוקרמןה"העבר

62

 רלוונטיים מידע סוגי כלפי יחס שאלון

החלטות קבלת211דוד צוקרמןמקצועית- חינוכית החלטה לקבלת

63

 יכולת של עצמית הערכה שאלון

הערכה211דוד צוקרמן(כשרים)

64

 חסר- מילולית אינטליגנציה-6 מ/א

אינטליגנציה211הוגןכרגע



מתמטיקה211כרגע חסר- חשבון- 4 ש"ח65

טכני כושר211בנטכרגע חסר- טכני כושר- 1 מ/כ66

67

 מדד, 4-16 לגיל התנהגויות פרופיל

רגשיות להפרעות

 ואדלברוק אכנבך

התנהגות212(1978-9)

התפתחות212(1966) וריקס ווסמןהתפתחות שלבי סולם68

69

 בגן" ישראל מועדי" הוראת שאלון

הוראה213רחל סירה בןילדים

70

 מוקד של מיקומו לבדיקת שאלון

שליטה מוקד215(1961) מילרהשליטה

71

 חברתית- חינוכית פעילות שאלון

חינוך216מרדכי לב ברלתלמיד

72

 חברתית- חינוכית פעילות שאלון

חינוך216מרדכי לב ברולמנהל למורה

73

 חברתית- החינוכית הפעילות על ראיון

חינוך216מרדכי לב ברולמורים למנהל

היסטוריה217מירה ברקבהיסטוריה הישגים מבחן74

אסלאם217מירה ברקאסלאם- הישגים מבחן75

(1987) איתןעצמי דימוי שאלון76

471,217, 

עצמי דימוי761



ניכור218,280(1961) דיןAlienation Scale  הניכור סולם77

עצמי דימוי218נסן'געברייני עצמי דימוי שאלון- כרגע חסר78

עצמי דימוי218נסן'געברייני עצמי דיווח שאלון79

80

/ תלמידים עם האתוס על ראיון

אתוס219טליה עובדיהיועצים/ מנהלים

ערכים219(1988) ושמידע כץחברתיים ערכים לבדיקת שאלון81

82

CPA- של הפסיכולוגי האינוונטר  

אישיות220(1957) גאףקליפורניה

הערכה220זהבה עמיקםהתלמיד על המורה ד"חוו83

הנקרא הבנת221,757(1976) אורתרהנקרא הבנת מבחן84

85

KRISP- לילדים אימפולסיביות מבחן - 

kansas reflection impulsivity scale 

for preschoolers222אימפולסיביות

86

MFF- לילדים אימפולסיביות מבחן - 

matching familiar figuresאימפולסיביות243 ,222(1960) קגן

תפיסה222ושלם פרט מבחן87



תפיסה222ושלם חלק מבחן88

חבויות צורות מבחן89

Messick, 

Mayer&Jackson1964222,725תפיסה

90

 זיכרון- הסתכלות עושר לבדיקת מבחן

זכרון222ויזואלי

91

 השתנות כושר מבחן-כרגע חסר

חשיבה223צוריאלה.ח.ב.ש.ה- היסקית בחשיבה

תפיסה224ה'פיאזהכמות שימור מבחן92

תפיסה224ה'פיאזאורך שימור מבחן93

תפיסה224ה'פיאזמספרית תפיסה מבחן94

תפיסה224ה'פיאזקו יצירת מבחן95

תפיסה224ה'פיאזזמן שימור מבחן96

פעלתנות226(1971) אוואנספעלתנות שאלון97

תצפית226(1975) תיותצפית98

מילולית אינטליגנציה מבחן99

 הפסיכולוגי השירות

אינטליגנציה228אביב תל

מוסריות228קולברגמוסרי שיפוט- דעות מבחן100

חרדה230 ,228(1963) קאטלחרדה מבחן101

הסתגלות229(1972) סמילנסקיהסתגלות להערכת סולם102

103

 של המשפחתי הרקע לחקירת שאלון

הילד

 החינוך משרד

דמוגרפיה229והתרבות



הורים התקדמות ח"דו104

 הישראלי המרכז

- המדעים להוראת

הערכה229אביב תל אוניברסיטת

פוליטיות לעמדות שאלון105

 ורימור רפפורט, לוין

עמדות230(1978)

106

 חיי לגבי וגישות עמדות שאלון

עמדות231,282רינה שחר(המין תפקיד) משפחה

חרדה232גלנץחרדה רמת שאלון107

דימוי233משה שטרןהספר בית דימוי שאלון108

חברות233גוטמן"חבריי אלה" שאלון-כרגע חסר109

110

 מצב לבדיקת שאלון-כרגע חסר

הערכה233משה שטרןובחברה בלימודים התלמיד

קריאה234(1990) ושיף גיליסקולית בקריאה פענוח מבחן111

שפהfrog, where are you?mayer (1969)234- תמונות ספרון112

מוסריות235(1974) ונבנהויז זיומוסריות למדידת קבוצתי מבחן-ל"ממו113

הנקרא הבנת235(1966) אורתר'א לרמה א"מילת מבחן- כרגע חסר114



115

 מקצוע את נשים תפיסת שאלון

תפיסה236יהודית שמגרהבית כלכלת

עמדות237גבריים- לנשיים מקצועות מיון מבחן116

117

- המקצועיות הנטיות לבדיקת שאלון

נטיות237(1973) מאירק"רמ שאלון

עמדות237צביה שמעוניעמדות שאלון118

סטריאוטיפיות תכונות לבדיקת שאלון119

 וליטן זיפשטיין, זיו

סטריאוטיפים237(1972)

עמדות238(1958) קרלינגרבחינוך עמדות שאלון120

עמדות238תמר שנברגמוסרי בחינוך עמדות שאלון121

חינוך238תמר שנברגבחינוך ארועים שאלון122

עמדות239שרה שמןהספרות מקצוע לגבי עמדות שאלון123

עמדות239שרה שמןלימוד מקצועות דירוג דף124



125

home observation for 

measurement of the enviornment- 

הורותcaldwell & bradley240וילדים הורים יחסי

עצמי דימוי240(1968) לורנצו דיעצמי דימוי מבחן126

12716PFאישיות284 ,241קאטל

ערכים שאלון128

mckeown & thomas 

ערכים241(1988)

הערכה241סוציומטרי שאלון129

חשיבה243יעל שלום-שרהחשיבה לפיתוח מודעות מבחן130

131

 ההעשרה תוכנית כלפי עמדות שאלון

עמדות243יעל שלום- שרהאינסטרומנטלית

להשתייך צורך שאלון132

leary, kelly, cottrell 

& schreindorfer 

השתייכות244,316(2001)

133

 הדרושות המיומנויות לאיתור שאלון

השילוב להצלחת

frederickson et.al 

(1984), salend & lutz 

(2004), johnson et.al 

(1996), albuquerque 

שילוב246(1984)

מיומנויות246טליה גורןהתלמיד מיומנויות לאיתור שאלון134



135

 המורה התרשמות למדידת שאלון

הערכה246טליה גורןבשילוב התלמיד מהצלחת

136

 א"התל מטרות השגת להערכת טופס

 א"והתש (אישית לימודים תוכנית)

הערכה246טליה גורןהתלמיד ידי על (אישית שילוב תוכנית)

שליטה247אינה בלנקשליטה אי/ שליטה מקרה תיאורי137

אסוציאציות248אסוציאציות שאלון138

139

 וקשיי לקויות אבחון- אלול מבחני

למידה לקויי249למידה

140

IAT- implicit association test- מבחן 

מרומזות אסוציאציות ( וערבית עברית אסוציאציות250,314(

141  ( וערבית עברית ) סטריאוטיפים250סטריאוטיפים שאלון 



142

 ( וערבית עברית ) ערך תחושת שאלון   

עצמית הערכה250עצמי

143

 אופן לבדיקת פתוח שאלון

 קונפליקט במצבי ההתמודדות

קונפליקט251שני מיכאליאחרים ילדים מול יומיומיים

שליטה251שני מיכאלישליטה אפשרויות שאלון144

סיטואציות251שני מיכאלי(מורים/ תלמידים) סיטואציות שאלון145

146

GPSCQ-general primary secondary 

control questionnaire- שאלון 

שליטה251,353(2003) דןהשליטה סגנונות הערכת

147

 לזכירה תמונות מבחן-כרגע חסר    

זכרוןgelzheiser252קטגוריאלית



148

 חשיבה לפיתוח אימון תוכנית

 באמצעות וזיכרון קטגוריאלית

זכרון252רחמניהמדורגת הקטגוריזציה איסטרטגית

זכרון252קולומביה אוניברסיטתבקטגוריות לאירגון אימון תוכנית149

150

-General self-כללית להערכת שאלון

efficacy scaleChen & Gully (1997)254עצמית מסוגלות

151

 Trait- תכונתית חרדה להערכת שאלון

Anxiety Inventory

Spielbrger, Gorsuch 

&Lushene (1970)

254,319,32

חרדה9,687

(1990) מיקולינסר-התקשרות שאלון152

 בודדים,254

התקשרות1

153

 LOT Life-   לחיים הגישה שאלון

Orientation Test

Scheier & Carver 

אופטימיות254(1985)

154concept mastery test (form t)terman (1956)חשיבהערכה

155

the chicago non-verbal 

examinationbrownשפהערכה



156make a picture storyshneidman (1952)השלכהערכה

רגשות297, ערכהפרנקל- אילן ברמשפחה יחסי מבחן157

158Beta examination- Rkellogg & mortonאינטליגנציהערכה

159

The Merril- Palmer scale of mental 

testsStutsmanאינטליגנציהערכה

160

 החבויה הצורה מבחן- כרגע חסר

 CEFT- children's embedded- לילדים

figure test

karp & konstadt 

תפיסה34 ,161(1969)

אמפתיה494,182 מרגלית עדיתלאמפתיה השלכתי שאלון161

FESmoos (1974)- משפחתי אקלים שאלון162

,459,182, 

146, 

משפחתי אקלים225,294

bryant (1982)אמפתית יכולת לבדיקת אינדקס163

494,182,61

אמפתיה0

שפה46(1955) בוזמןבוזמן מבחן164

שפה222 ,46לונגמןתמונה מדרש מבחן165

הנקרא הבנת מבחן166

 של לחינוך הספר בית

 העברית האוניברסיטה

הנקרא הבנת46(1981/2)

חיברות46גאולה לררחיברות שאלון167

הנקרא הבנתfein (1994)152העלילה להבנת מפתח168



הנקרא הבנתapplebee (1978)152העלילה ארגון מדד169

הנקרא הבנת152(1992) גלובמןהעלילה תסריט מפתח170

אבחוןfein (1989)152חברתי- פסיכו כלי171

עמדות159צילה חורשוהאנושות המדע לגבי עמדות שאלון172

הוראה159צילה חורשהלימוד שיטת שאלון173

אינטואיציהbennet (1900)159אינטואיטיבי כושר שאלון174

175

 חלחול" הספר על הישגים מבחן

הישגים159"בטבע

מניעים11ו"תשלמניעים שאלון176

ערכים194 ,11(1967) רוקחערכים שאלון177

שיפוט12(1975) ובנהאוז זיו(ש"מא) שיפוטית אוטונומיה מבחן178

הספר בבית החיים איכות שאלון179

 ואברהמי ריץ, דרום

(1980)

556,29, 

חיים איכות198,344

180

 הנופש למסגרות בנוגע שאלון

נופש41משה לביאהקיץ בחופשת

181

school and community 

atmosphere card47אקלים



182the teaching act and environment47הוראה

183

 התלמיד כלפי מורים עמדות שאלון

עמדות58המפגר

184

 ילדם כלפי הורים עמדות שאלון

עמדות58המפגר

מרחבית תפיסה228 ,58רייבןמטריקס מבחן-כרגע חסר185

אישיות58ויתקיןכרגע חסר- אדם ציור מבחן186

פיגור58מצריים החינוך משרדהשכלי הפיגור שאלון187

188

 לתלמידו המורה הערכת שאלון

הערכה58המפגר

189

 או לבית אוריינטציה לקביעת שאלון

קונפליקט62(1969) פרנקללקריירה

נטיות62רני גולןנטיות שאלון190

191

 ותוכניות מקצועית העדפה שאלון

עמדות62רני גולןלעתיד

מקצועות דירוג שאלון192

annroe (1966), ליפק 

עמדות62(1975) הרטמן ,(1961)

מיון68חנה גריזיםוארגון מיון מבחן193



194TAT- וחשיבה דמיון משחקי

murray & morgan 

חשיבהבודדים ,68(1930)

אישיות68(1965) ויגוצקיכרגע חסר- חופשית כתיבה תרגיל195

חשיבה68וקוגן וולךוחשיבה דמיון משחקי196

חלקי- הספר בבית הורים מעורבות197

 וגולדרינג שפירא

הורות74(1990)

הורות74דני טקהילדיהם על הורים של אחריות תחושת198

רצון שביעות74(1993) ופסטרנק פרסחלקי- הספר מבית רצון שביעות199

200

- הספר בבית ההורים מעורבות מניעי

חלקי

 וגולדרינג שפירא

הורות74(1990)

הורות74דני טקההילד עם ההורה קשר שאלון201

202

 העצמית הזהות מרכיבים דירוג

חשיבותם מידת והערכת

luhtanen & crocker 

עצמית זהות94(1992)

דמוקרטיה94(1995) סירא בןליברלית בדמוקרטיה תמיכה203

204

 על ליברלית מדמוקרטיה איום תפיסת

דמוקרטיה94ודתית לאומית זהות



וריכוז קשב113פויירשטיין מכוןוריכוז קשב מבחן205

206

 שמיעתי) קצר לטווח זיכרון מבחן

זכרוןkoppitz (1977)113כרגע חסר- VADS- (וחזותי

207

 מבחן תת- מילולית אנלוגית חשיבה

חשיבה113(1989) גלנץ"שווה גזרה" מתוך

208

- VMI- בירי מבחן מתוך- יד עין תאום

מטוריקהkeith& beery (1997)113, 61, 8כרגע חסר- מוטורי- ויזואלי

גלנץן"המ מבחן209

131, 132, 

שפהבודדים

הפקה- פונולוגית מודעות מבחן210

 ופרוסט בנטין, דרור בן

שפה131(1995)

שפה131,682(2002) וכליף שיףשיפוט- פונולוגית מודעות מבחן211

212

/ הפקה- מורפולוגית מודעות מבחן

שפה131(2002) וכליף שיףשיפוט

קריאה131(2002) וכליף שיףקריאה מבחן213

אקלים133(1994) וגלובמן קולאספרית בית התארגנות שאלון214

215

 למעורבות המנהל פעולות על שאלון

הצוות

 וגלובמן הריסון

(1989) ,joyce & 

shawers (1982)133מעורבות



216

 התנגדות לבדיקת למורים שאלון

לשינוי

, (1998) ארצי בן

 קולר, (1995) חזקיה

שינוי547,133(1998)

217

 התקדמות מידת לבדיקת שאלון

הוראהfraser (1985)133בכיתה אוטונומי לומד פיתוח

218

 מרכיבי לבדיקת אישי ראיון

שינויhord (1986)133שינוי בהכנסת המנהל של ההתנהגות

(1981) זקארגוני אקלים שאלון219

133,267, 

אקלים775

"בובות"ה מבחן220

kuhlman- finch 

(1957)548,136

, חזותית תפיסה

וויזואלית רוטציה

221DTVP-2- כרגע חסר

hammill, pearson 

&voress (1993)136תפיסה

צורניות סדרות מבחן תת222

cattell & cattell 

(1965)13,548

 יחסים תפיסת

חוקיות, מרחביים

223

CAB- comprehensive ability 

battery- יכולת136(1980) ברקיכולת מבחני

מרחבית תפיסה136,548(1990) פויירשטייןבמרחב התמצאות224

החיברות סוכני עם הקשר שאלון225

youniss & smollar 

חיברות148(1985)



226

 תפקיד של עצמית תפיסה שאלון

 SPPR- self perception of the-ההורה

parental roleהורות596,151(1985) ואחרים מקפי

227

ST- DACL-the state trait depression 

adjective checklistlubin (1994)151דיכאון

228

 QQMT-quanity and quality-תצפית

of maternal touch

malphurs & raag 

et.al (1996)151הורות

229

- התינוק של תחושתיות העדפות סולם

SRS

provost & oetter 

חושים151(1993)

230

 של תקשורתית והתנהגות אימהי מגע

הורותTMBI151-באינטראקציה התינוק

דתיות166תמי צלינקרד"החמ על שאלון231

ראיון98 ,90 ,166(1990) יהושוע ובן צברתוכן ניתוח- מובנה חצי ראיון232



233

 לבדיקת התלמיד מוטיבציית שאלון

 אוריינטציה מול למשימה אוריינטציה

מוטיבציה147זיסה שירםיכולת להפגנת

234

 לבדיקת" המורה פעילות" שאלון

 פעילותם לגבי המורים תפיסת

 לקידום וליכולת ולאוריינטציה

הוראה147זיסה שירםהתלמיד של המוטיבציה

235

 לקידום" המורה אסטרטגיות" שאלון

 הלימודי, האישי בפן מוטיבציה

הוראה147זיסה שירםוהחברתי

רצון שביעות183(1990) שחררצון שביעות שאלון236

שחיקה183(1986) ולוטן פרידמןהמורה שחיקת שאלון237

הורות183(1996) ברקההורים מעורבות שאלון238

הורות183תמר פרץההורים מעורבות שאלון239

240

- פלדמן בשיטת אינטראקציות קידוד

CIBאינטראקציות קידוד504,184(1998) פלדמן



241

 בכיתות לתלמידים במתמטיקה מבחן

('ז מכיתה הידע לבדיקת)' ח

 וקרמרסקי מברך

מתמטיקה190(1997)

242

 בנושאים במתמטיקה מסכם מבחן

מתמטיקה190חיה הירשחקר בעיות ופתרון אלגברית טכניקה

מתמטיקה190חיה הירשמסתעפת חקר בעיית243

קוגניטיבי- מטה שאלון244

 ובוס מונטוגמרי

 קרמרסקי, (1990)

קוגניציה129 ,190(1996)

(1982) ארי בןעצמי דימוי לבדיקת שאלון245

162,350,56

עצמי דימוי4

246

 של שליטה מוקד לבדיקת שאלון

שליטהkatz(1994)474,162תלמידים

מצבית חרדה לבדיקת אילן בר מבחן247

 ושטראוס איצקוביץ

חרדה474,162 (1977)

תוקפנותpellegrini (1991)164תוקפנית התנהגות לבדיקת תצפית248

הוראה164זהר בנודיזלגננת דירוג שאלון249

250

 פי על בניתוח השפה רמת בדיקת

שפה164(1968) סמילנסקיהלשון רמת מדד



251

 העלילה לפיתוח התערבותי מודל

הסוציודרמטי במשחק

glabman, kashi & 

koresh (1993)164משחק

המשחק רמת לבדיקת כלי252

williamson & silver 

משחק164(1991)

253

 בשימוש הדמיון רמת בדיקת

דמיון164(1992, 1986) גלובמןבאביזרים

254

 הסוציודרמטי המשחק רמת בדיקת

משחקfein (1989)164תצפית ניתוח ידי על

255

 תלות אי/ תלות לבדיקת צורות מבחן

תפיסהwitkin (1954)168כרגע חסר- בשדה

עצמית הערכהosgood (1957)479,168עצמית הערכה מבחן256

עצמית הערכה מבחן257

banister & fransella 

עצמית הערכה457,168(1977)

258

 גרסא) חינוכיות לעמדות 8-ח שאלון

עמדות742 ,602,51(1971) וקראוס הופמן(קרלינגר של ES-5 לשאלון ישראלית

הוראה51(1980) ובירנבאום זקחינוכיים מושאים למדידת קל-ע שאלון259



ניהול51עדנה יגרהניהול סגנון לבחינת שאלון260

261

 אידיאולוגיית לבדיקת PCI שאלון

הוראהwillower (1967)51בתלמידים השליטה

262

 הנקרא הבנת) ה"היל מבחני

ה"היל180(1994)(ומתמטיקה

ניהול180איריס קרסיןלמנהל שאלון263

עצמית מסוגלות תפיסת264

 ומאייר ארדן, מידלי

עצמית מסוגלות180(1997)

265

 החינוך טכניקות סוגי לבדיקת מבחן

הורות34מרים נוימאירההורים ידי על הננקטות

266BSRI- מגדר237 ,34(1974) בםגבריות- נשיות מבחן

267

EFT-embedded figures test- חסר 

(1964) קסון'גכרגע

34, 206, 

תפיסה243 ,214

(1988) וליפשיץ זיידנרבחינות חרדת סולם268

575,558,50

חרדה5,76,345

(1987) אורתרהנקרא הבנת מבחן269

180, 

הנקרא הבנת234,667

עצמי דימוי505,76(1979) רוזנברגעצמי דימוי שאלון270

הנקרא הבנתberelson (1952)92תוכן ניתוח271



272

 העובד של לתפקידו בנוגע שאלון

סוציאלי עובד13שלומית אלבקהיסודי הספר בבית הסוציאלי

273

 של שונים אספקטים למדידת שאלון

ילדים אצל מוסריות

 ושולמן נברהוייז, זיו

מוסריות39(1974)

מתמטיקה39(1990) החינוך משרד'ו לכיתה בחשבון הישגים מבחן274

הנקרא הבנת39(1990) החינוך משרד'ו לכיתה הנקרא הבנת מבחן275

עמדותErokeach (1960)40 נוסח דוגמטיות מבחן276

עמדות שאלון277

 לתוכניות המרכז

עמדות40(1975) ירושלים לימוד

כרגע חסר- חברתי מרחק שאלון278

 וגרינבאום אויסטרוויל

חברתי מרחק40(1972)

279

- הדיפרנציאל בשיטת עמדות שאלון

עמדות40(1978) ביזמןכרגע חסר

280

 תוכנית לתרומת ביחס עמדות שאלון

ארוך חינוך יום

 מכון פדגוגית מזכירות

עמדות71(1992) סאלד הנרייטה

דמוגרפיה97שרה אורןמקצועיים אישיים פרטים שאלון281



kerlinger (1967)בהוראה שמרנות/ פרוגרסיביות שאלון282

בודד,519,97

1 ים

, חינוכיות עמדות

, פרוגרסיביות

שמרנות

מורים מסוגלות שאלון283

gibson & dembo 

מסוגלות97(1986)

שילוב519,97(2000) אמיתישילוב לגבי ספציפית מסוגלות שאלון284

285

 ונכונות שילוב כלפי עמדות שאלון

שילוב97(1993)' ושות שכטמןלשילוב

דמיון480,163(1986) ציון בתהדימוי לכושר מבחן286

287

 טקסטים מתוך הנקרא הבנת שאלות

הנקרא הבנת163אורית שמר- הודבביולוגיה דימויים

דמיון163אורית שמר-הודמהטקסט המופק הדימוי רמות דירוג288

דמיון163אורית שמר- הודציור בחירת289

זכרון163אורית שמר- הודהדימוי זכירת אופן290

עמדותdijker (1987)178עמדות שאלון291

קוגניציה178(1979) קובטקוגניטיבי סגנון לבדיקת שאלון292

293

- win תוכנת פי על- אירועים שאלון

choice

mcnamara & 

chisolm (1988), 

simon (1976)186החלטות קבלת



מתמטיקה179(1989) קדרוןכרגע חסר- בחשבון הישגים מבחן294

295

-קוגניטיבי השתנות כושר סוללת מבחן

 CMB -קוגניציה161 ,179(1995) צוריאלכרגע חסר

296

 חסר- באנגלית הנקרא הבנת מבחן

כרגע

 בשימוש שנמצא מאגר

הנקרא בהנת181לאנגלית המורים צוות

297

 קוגניטיבית מטה מודעות שאלון

הנקרא הבנתcarrell (1989)181זרה כשפה באנגלית הנקרא להבנת

אנגלית181באנגלית חיבור298

דתית עצמית לזהות שאלון299

 לב בר על מבוסס

עצמית זהות31(1989) וקדם

(1990, 1984) צוריאלAEIS- למתבגרים אני זהות סולם300

96, 87, 204, 

104,212, 

עצמית זהות728, בודדים

301

- מין תפקידי למדידת סולם

מין תפקידי, מגדר509,96שושנה אדלראקספרסיבי/ אינסטרומנטאלי

הסתגלותthrope (1953)570,87וחברתית אישית הסתגלות שאלון302



משפחהCFAbloom (1985)512,87- משפחתי תפקוד שאלון303

304

 המתמטיקה לתפיסת בנוגע היגדים

מגדר169שרי קזסגברי כמקצוע

חרדה169(1976) ואליסון צוקרמןמהצלחה פחד שאלון305

עמדות26מוחמד עלי' רוגלמורים עמדות שאלון306

תצפיתsimon  boyer (1974)26ויס'ג בשיטת תצפית307

הערכה38חינוכי מוסד על סקר308

מתמטיקה54(1971) חן. ומ לוי. אבחשבון הישגים מבחן309

הנקרא הבנת230 ,68 ,54(1980) אורתרכרגע חסר- מורחבת א"מילת מבחן310

עמדות54שלום יעקביחינוך עובדי של עמדות שאלון311

312

 חסר- התלמיד על המורה דעת חוות

הערכה54שלום יעקביכרגע

מוצהרת לימודים חרדת שאלון313

 מחקר לצרכי נבנה

חרדה63(1978) ביניים חטיבות

שליטה מיקום שאלון314

 מחקר לצרכי נבנה

שליטה63(1978) ביניים חטיבות



לימודי עצמי דימוי שאלון315

brookover, patrison 

& shailer (1964)63עצמי דימוי

316" 67זהבית גרוסכרגע חסר"- היהודי קטע

317

 של שונים טיפוסים המתארים היגדים

67זהבית גרוסכרגע חסר- יהודים

שמיעה73(1997) אן'זשמיעה ללקויי דמוגרפי שאלון318

שמיעהschein & delk (1974)73גלאודט של השמיעה סולם319

למתבגרים חברתיים מצבים שאלון320

gresham & elliot 

מתבגרין507,73(1987)

בדידות73(1989) פלגהבדידות חוויית חקר שאלון321

UCLA- בדידות שאלון322

russel, peplau & 

cutrona (1980)507,73בדידות

glickman (1996)507,73החרשית הזהות התפתחות סולם323

 זהות, חרשות

תרבותית

mostakas (1994)103ההיוריסטי המודל פי על עומק ראיונות324

עמדות538 ,124אסתר הרשקוביץחברתיות פרו עמדות שאלון325

326

 חברתית מעורבות כלפי עמדות שאלון

עמדות124,538(1989) גוזמןלחוקים וציות



327

- חברתיים כישורים להערכת שאלון

SSRS

gresham & elliot 

(1190)

124,538,66

חברתיים כישורים7,765

חרדה124,538(1989) סמל- קסעצמית ומודעות חברתית חרדה שאלון328

שינוי155מאירה נורדןלשינוי יוזמות שאלון329

קוגניטיבית סגירות צורך שאלון330

kruglanski, webster 

& klem (1993)174קוגניציה

מקצוע174(1973) וטברסקי כהנמןמקצועית העדפה לניבוי שאלון331

כמותיים גדלים הערכת שאלון332

 וטברסקי ליברמן

תפיסה174(1996)

333

 חסר- הקשיים מידת לדירוג שאלון

קושי48שמחה לויכרגע

מקצוע48שמחה לוילעתיד מקצוע לבחירת שאלון334

335

 לחשיבה טורנס מבחני-מינסוטה מבחן

(1966) טורנסאנגלית- יצרתית

65, 136, 25, 

יצירתיות60 ,44

336

 אני איך/ כמנהל פועל אני איך שאלון

ניהול112(1995) פוקסהמורה בעיניי נתפס



(1966) רוטרהשליטה מיקוד מבחן337

150, 

168,254,32

שליטה5,356

338

 spatial- מרחב יחסי מבחן- כרגע חסר

relations

johnson & meade 

מרחבית תפיסה161(1987)

339

- ויזואליות תפיסה מיומנויות מבחן

TVSP -ויזואלית תפיסה161(1988) גרדנרכרגע חסר

(1965) רוזנברגעצמית הערכה שאלון340

150,312,31

עצמית הערכה4

341

- EDI-2- אכילה הפרעות לאבחון שאלון

אכילה176(1991) גרנרכרגע חסר

סטרופ מטלת342

chamon, david, 

hemslex & padmal 

de silva (1998)176תפיסה

פנאי16סיון עטרהלנוער פנאי העדפות שאלון343

חינוך20יצחק אלישיבהמשלים בחינוך לפעילים שאלון344

חינוך20יצחק אלישיבהמשלים בחינוך למדריך שאלון345

א"מילת מבחן-כרגע חסר346

 ומוריאלי אורתר

הנקרא הבנת25(1966)

347

 מילולית חשיבה- מ"המ מבחן

(1975, 1969) גלנץמופשטת

285, 35,25, 

207, 707, 

233,252,23

2,243, 66, 

 ,בודדים

חשיבהערכה



פעילות25(1958) שטרןשטרן של הפעילות סולם- כרגע חסר348

349

MTAI- פדגוגיות עמדות מבחן - 

minnesota teacher's attitude 

inventory25, 207עמדות

ערכים למדידת כלי-כרגע חסר350

allport, vernon & 

lindzey (1963)25ערכים

עמדות25זמירה מברךלאומיות יהודיות עמדות שאלון351

352

 ועמדות ערכים לבדיקת גוטמן סולם

ערכים25גוטמןבישראל הלומד הנוער של

פנאי79לימור לב-ברפנאי שאלון353

פחדים100(1989) אדדילדים פחדי שאלון354

355MPI שאלון

, 1967, 1964) אייזנק

אישיות100(1985, 1975

הנקרא הבנת116העברית האוניברסיטה'ט לכיתה הנקרא הבנת מבחן356

מתמטיקה116,533מתמטיקה אפיוני שאלון357

116,533הורים שאלון358

 כלפי הורים עמדות

מתמטיקה



מתמטיקה116,533במתמטיקה עצמית הערכה שאלון359

מתמטיקה חרדת שאלון360

558,116,53

מתמטיקה3

מתמטיקה116,533במתמטיקה מוצלח לילד דמיון שאלון361

מתמטיקה116'ט לכיתה במתמטיקה מבחן362

363

 תנועתי פרופיל לאבחון הסתכלות כלי

128,531(1981) רזיןכרגע חסר- הבעתי

 התנהגות, תנועה

ורבלית-לא גופנית

364

 סגנונות לבדיקת פרוייקטיבי שאלון

התקשרות,128,531(1999) איילהתקשרות

כתיבה129לשון מורי צוות"לפני" כתיבה מיומנויות מבחן365

כתיבה129לשון מורי צוות"אחרי" כתיבה מיומנויות מבחן366

זכרון19(1955) בנטוןכרגע חסר- החזותית הזכירה מבחן367

19יהודה אלירםסמלים בחירת מבחן368

19יהודה אלירםסמלים השוואת מבחן369

שפה19יהודה אלירםבסמלים מילים אוצר מבחן370

32(1984) וטרנר היגנסהחזותית האבחנה משימת371



ייחוס93(1989) וקדם ארי בןתכונות ייחוס שאלון372

פונולוגית מודעות מבחן373

, גילה לביא- טובול

 וווהל מרגו לפידות

שפה757 ,130(1995) אריה

374

-K- לילדים קאופמן של הערכה סוללת

ABCהערכה130(1996) קאופמן

375

 קריאה לתהליכי דיאגנוסטית סוללה

שפה130(1998) ניצןהעברית בשפה

KThalter (1958)185 מבחן376

המספרים מבחן377

denckla & rundel 

(1978)185

מתמטיקה185יחיאל תנעמיבמתמטיקה מבחן378

רדוקציוניזם לבחינת שאלון379

 נוסבוים על מבוסס

23יאמי'וג

שחיקה שאלון380

 ועציון כפרי, פינס

שחיקה21(1978)

44(1976) בונו דההחיבור מבחן381

התנהגות44(1976) בונו דההתנהגותית תצפית382

383

 חשיבה תהליכי בדיקת-כרגע חסר

קוגניטיביים- מטה

 אנדרסן, (1978) בראון

, (1986) קורנו, (1977)

קוגניציה60(1979) פלבל

60כרגע חסר- האנוי מגדל בעיית384



60כרגע חסר- הריבועים מבחן385

60כרגע חסר- הגפרורים מבחן386

61(1964) גינצבורגכרגע חסר- הקידום הערכת387

388MOP-motor planning- מוטוריקה99(2001) קלייןכרגע חסר

389

 קואורדינציה לבדיקת בירי מבחן

קואורדינציה99(1982) ובוקטניקה ביריכרגע חסר- מוטורית- חזותית

מתמטיקה132מירב רוזןבחשבון מילולי הישגים מבחן390

בדידותaser et.al (1990)104,536בדידות תחושת שאלון391

(1989) גלנץחברתית למקובלות סוציומטרי392

536,293,10

4, חברתית מקובלות1 בודדים

393

 ת/ומתנהג מרגישה הוא/היא" שאלון

בודדיםגלנץ"כך

בודדיםגלנץ"כך ומתנהג מרגיש אני" שאלון394

בודדיםRTT- לבחינות תגובות שאלון395

השקפהבודדיםLRT- החיים ראיית סולם396

מוסריותבודדיםה'פיאזמוסרי לשיפוט ה'פיאז מבחן397



בודדיםצעצוע שיפור מבחן398

בודדיםחוזרים גירויים מבחן399

בודדיםצורות השלמת- טוראנס מבחני400

תפיסהבודדיםעצמית תפיסה שאלון401

בודדיםהמשפחה על שאלון402

להתאבדות נטייה שאלון403

-הר, מילשטיין, אורבך

 טיאנו, אפטר, אבן

אובדנותבודדים(1991) ואליצור

ערכיםבודדיםערכים שאלון404

מניעיםבודדיםמניעים שאלון405

עמדותבודדיםעמדות שאלון406

הישיבה לגבי שאלון407

 וכן יוסף גד-בא

, שמידע על הסתמך

 לחינוך והמרכז צוקרמן

עמדות137דתי

wallace139פתוח- ע"פז- מאורעות שאלון408

siegman139סגור- ע"פז- מאורעות שאלון409

141(1976) מילרתלמידים ראיון410

411TAT- השלכה141'ואיצקוביץ שטראוסכרגע חסר



412

characteristics of open education-

141אוואנספעלתנות תצפית

413" מתמטיקה142(1972) ועמיתיו סוויןממתמטיקה חרדה שאלון"- מרס

142החינוך משרד'ו לכיתה הישגים מבחן414

מתמטיקה142(1976) אייקיןממתמטיקה חרדה שאלון415

ומחשב ממתמטיקה חרדה שאלון416

 ארצי ובן (1980) סרסון

מתמטיקה142סיגל

417

" מוריה" גימנסיה לבוגרי שאלון

143חנה כוכב בן"ג-ב עירוני תיכון"ו

עמדות64עדנה גזיתעמדות שאלון418

מקצועות דירוג שאלון419

ann roe (1966), ליסק 

עמדות64(1975) הרטמן ,(1961)

191יצחק צויזנרקידום לגבי מורים ציפיות שאלון420

191יצחק צויזנרתפקידים יוקרת שאלון421

עמדות192"הורץ"ו צוותעמדות שאלון422

192משה פארהספר בבית ביקור ח"דו423

הורות192משה פארלהורים שאלון424



425

- מועדפת מנהלית התנהגות שאלון

LPCfiedler (1958)194

194(1971) גולדשטייןתפקיד תפיסת שאלון426

רצון שביעות195בטי פוליטיהמורה של רצון שביעות שאלון427

61חנה גולינסקילמורה שאלון428

429

job description index-שאלון 

בעבודה רצון שביעות

 קנבל, סמיט, הולין

רצון שביעות61(1963) ולוק

70(1984) ליונסתצפית430

הרצוי הבוגר דמות431

 מסלובטי של פיתוח

בוגר528,109ועמיתים

432

 חלופות בבחירת מורים שיקולי

בהערכה חלופה109,528רעיה לויבהערכה

ך"תנ114אברהם מן'תורגך"בתנ חלופית להערכה כלי433

הוראה114נעה' רבינוביץ"מורה תיעוד" יומן434

114נעה' רבינוביץרפליקציה שאלון435

הוראה114נעה' רבינוביץמלימוד והנאה לימוד שיטות שאלון436

114נעה' רבינוביץמשוב437

התמכרות רמת שאלות438

 דוד וגרין דני, פוקס

התמכרות539,125(1990)



cope- התמודדות שאלון439

 ווינטראוב שייר, קרבר

התמודדות539,125(1989)

הסתגלות539,125(2000) ריינדולסהסתגלות רמת לבדיקת שאלון440

איש ציור מבחן441

 הריס, (1926) גודינף

השלכה229 ,8(1963)

8(1982) קלייןכרגע חסר- ט"הב מבחן442

8יונה איבושיץההתנהגות על אקספלורטיבית תצפית443

17רות סלומוןהאוטומיזם שאלון444

445PMA- ראשוניים שכליים כשרים מבחן

 ותרסטון תרסטון

(1938)17

33אסתר נאמןלהורים ראיון446

חרדה33(1956) מקקנדלסלילדים חרדה שאלון447

448

 הבעיתיות ההתנהגויות הערכת שאלון

33(1979) אליצורהילד של

כימיה499,188(1985) וויסהכימיה מקצוע כלפי עמדות שאלון449

450

 מיפוי באמצעות לימוד על משוב דף

188(1995) שרידמושגים



451

 לימוד על קוגניציה מטה שאלון

קוגניציה188(1996) פישרמושגים מיפוי באמצעות

452

-הדתית הנוער בתנועת הרצוי המדריך

49ערן לויזוןתכונות רשימת 

453

 של המיידית הזכירה לבדיקת מבחן

זכרון55יערה אביעזר-הלשמיעתי רצף

454

DTVP- התמצאות לבדיקת מבחן  

חזותי במרחב

 ועמיתים פרוסטיג

מרחבית תפיסה208 ,55(1964)

קריאה55יערה אביעזר- הלקריאה מבחן455

55(1952) ואנדרסון קולמן?"שייך מה" מבחן456

57(1972) אליוטכרגע חסר- elliot דגם457

57(1976) קרכרגע חסר- kerr דגם458

57אילנה הרריההשתלמות תוכנית לניתוח שאלון459

59פנינה גבעהיועץ תפקיד תפיסת שאלון460

59פנינה גבעתפקיד תפיסות שאלון461



59פנינה גבעתכונות תפיסת שאלון462

167(1979) ועמיתים מאודיהספר לבית המורים מחויבות שאלון463

167(1992)' ריץלתלמידים המורים מחויבות שאלון464

465

 מן המורים רצון שביעות שאלון

 את ותפיסתם ספרם בבית העבודה

רצון שביעות175צילי שפי קופמןהספר בית של הארגוניים המאפיינים

הורות187(1991) והרולד קדםהורי סכסוך תפיסת שאלון466

467

 ידי על נלמדת תושיה למדידת שאלון

rosenbaum (1980a)187עצמית לשליטה סקאלה

468

 מתווכת למידה מאפייני שאלון

66(1968) אגוזיהמורה בעבודת

469

 של השתנות כושר להערכת סולם

66צוריאלתלמיד

עמדות66צוריאלהשתנות כושר כלפי עמדות שאלון470



471

 פגומות חשיבה פונקציות דירוג סולם

התלמיד של

 ועמיתים פויירשטיין

(1979)66

תלמוד66אריאל גרוסבתלמוד הישגים מבחן472

הקשבהsteven (1996)513,88וויכוח הקשבה מיומנויות שאלון473

474

 היכולת לגבי עצמית תפיסה שאלון

דמוקרטים ערכים פי על לנהוג

moss & jensrud 

דמוקרטיה513,88(1995)

475

 ערכים של חשיבותם שאלון

דמוקרטיים

moss & jensrud 

דמוקרטיה513,88(1995)

513,88(1993) אורוןישראלית יהודית זהות שאלון476

 זהות, יהודית זהות

ישראלית

91(1991) זיידמןהדיאלוגית השיטה פי על ראיון477

99שרית אלנתן לויהמוטורי התכנון רמת דירוג שאלון478

99שרית אלנתן לויהילד יכולות להערכת לגננת שאלון479

115,532(1975) הרריחיים מרחב שאלון480

, יומי-יום תפקוד

ראייה לקויי

481

 ההסתגלות להערכת שאלון

 לקויי ילדים של והרגשית החברתית

115,532(1989) וויזל צויבלשמיעה

, חברתית הסתגלות

, רגשית הסתגלות

שמיעה לקות



4'ז כיתות- בספרות הישגים מבחן482

4'ז כיתות- בהיסטוריה הישגים מבחן483

בחשבון אבחון מבחן484

 למדעים המחלקה

 באגף מדויקים

 של מקצועית להכשרה

 העבודה משרד

5והרווחה

485

 מקצוע כלפי עמדות שאלון

המתמטיקה

 ברטל, (1978) גוטליב

 וליינהרדט ברטל, 

5אדלמן אורי, (1975)

486

 על השליטה מידת לבדיקת שאלון

הלימודית הסביבה

 קטובסקי, קרנדאל

, (1965) וקרנדאל

 תל אוניברסיטת, י.ל.י.נ

, ברטל, (ח"תשל) אביב

 וליינהרדט ברטל

(1975)5

7בספרות הישגים מבחן487

7בהיסטוריה הישגים מבחן488

7אתי אורנןהתלמידים את מורים הערכת שאלון489



7אתי אורנןהתלמידים רצון שביעות שאלון490

9פלנדרסעמדות שאלון491

492

 גומלין פעולות לניתוח פלנדרס מכשיר

9פלנדרסכיתתיות

מיומנויות מבחן493

 לקריאה היחידה

10מסייעת ולהוראה

10מאירה אייזנהמרוהוראה ידע שאלון494

495ITPA- כרגע חסר

kirk, mccarthy & kirk 

(1968)

14, 36, 99, 

132, 242, 

193

beery (1967)274צורות להעתקת בירי מבחן-כרגע חסר 496

497

 התפתחות על לאם עמדות שאלון

14(1979) ניניוילדים וגידול

132 ,14(1985,88) קלייןתצפית498

499

 פוטנציאל להערכת המבחנים סוללת

LPAD- הלמידה

 וחברים פויירשטיין

(1939) ריי, (1979)

15,ערכה , , 

45, 58, 60, 

201, 

(ערבית)301

500

-RSDT-המרכיבון מבחן-כרגע חסר 

representational stencil design test15(1930) גרייט



15מרים (רוך) אלפסיהאיתורון מבחן- כרגע חסר501

502

 לעומת פנימית אוריינטציה סולם

(1980) הרטרחיצונית

15, 180, 44, 

66

(1979) הרטר?דומה אני למי- יכולת תפיסת שאלון503

15, 235, 44, 

בודדים

לימודיים להישגים אחריות שאלון504

 קטקובסקי, קרנדל

(1965) וקרנדל

15, 150, 

44,307

505

awareness behavioral personal 

space measured.w. pederson (1973)22

506

comfortable interpersonal 

distance  הפיזי המרחק שאלון

duke & nowicki 

(1972)22

e.t. hall (1963)22אישי מרחב לבדיקת כלי507

22מלכה אלרוןאישי מרחב לבדיקת כלי508

509

 ההשמה ועדת ראש ליושב שאלון

27דוד מוצפיהמיוחד בחינוך

510

 ההסתברותית ההבנה לחקירת שאלון

30עמרם מליץyost נוסחת פי על



30גלנץמופשטת מילולית מחשבה מבחן511

232ברכה שטדלרהתלמיד את המורה הערכת שאלון512

35 ,30טריאיוןהדדית הערכה מבחן513

45גינצבורגPAC- גינצבורג מבחן514

515

 להערכת כלי) סוציואקונומי שאלון

139 ,152 ,45(1975) רנד(כלכלי- חברתי מצב

516

 והחינוך הטיפול איכות לבדיקת שאלון

45חפציבה ליפשיץכרגע חסר- במוסדות

517PMA- משכל מבחן

thurston & thurston 

(1964, 86)56, 243

oldfield (1960,70)56יד העדפת מבחן518

519

 קריאה הבנת- הנקרא הבנת מבחן

דמומה

 שחר ובן אורתר

(1970)56, 130

56(1968) קדרוןכרגע חסר- אינדיבידואלי קריאה מבחן520

56שרה הראלדיכוטית האזנה מבחן521



522

 ההסתגלות אינדקס-כרגע חסר

הסתגלות69זה למחקר הותאםואחרים בילס של והערכים

523

-וחברתית אישית הסתגלות שאלון

california test of personalitytorp (1953)81, 42, 187הסתגלות

524

 לעומת אגו אוריינטציית שאלון

harter (1980)82מטלה אוריינטציית

579,505,82(1969) והריס פיירסעצמית הערכה שאלון525

186 ,505,82(1997) בנדורהעצמית מסוגלות תחושת שאלון526

 אישית מסוגלות

 מסוגלות, כללית

חברתית אישית

חברתיים כישורים שאלון527

gresham & elliot 

(1988)505,82

 תלמיד יחס

 כישורים, למבוגרים

חברתיים

84(2000) צוריאל"בסדר לחשוב-"כרגע חסר528

529

 השתנות כושר מבחן-כרגע חסר

חשיבה84(1995) צוריאלCSTM- סדרתית בחשיבה

גן ילדי, מתמטיקה508,84ריבה מנדלסדרות השלמת- בחשבון מבחן530



531

 התחלה- "בחשבון הישגים מבחן

גן ילדי, מתמטיקה508,84"מבריקה

זכרון85כרגע חסר- חזותי זיכרון מבחן532

למידה85(1982) קלייןכרגע חסר- הגן ילדי של למידה כשרי533

534

 תפקיד הנעת סולם-כרגע חסר

בתמונות פנימית

 צוריאל, (1971) היווד

85(1980) והיווד

535

 בחשבון הישגים מבחן- כרגע חסר

85(1968) מינקוביץ'א לכיתה

(1974) סמילנסקיהסתגלות הערכת סולם536

85, 146, 

הסתגלות8,458 ,130

537

 מורים אמונות למדידת שאלון

86רן בסקי'סינצהמתמטיקה אודות ותלמידים

538

 חסר- המתמטיקה של טבעה שאלון

crawford et.al (1998)86כרגע

539

 מורים של אמונות שאלון- כרגע חסר

STEBI- המדעים להוראת בנוגע

riggs & enochs 

(1990)86



540

 אודות מורים אמונות למדידת סולם

86המתמטיקה בהוראת  עצמית מסוגלות

541

 תלמידים אמונות למדידת סולם

 בלמידת העצמית מסוגלותם אודות

86המתמטיקה

542

  אודות מורים אמונות למדידת סולם

 ודרכי המתמטיקה הוראת דרכי

86למידתה

543

 התלמידים אמונות למדידת סולם

 ודרכי המתמטיקה הוראת דרכי אודות

86למידתה

95(1991) וזיכנר ניק'טבצמובנה חצי קליני ראיון544

moos (1973)95לימודית סביבה שאלון545



518,95(1971) וקראוס הופמןחינוכיות עמדות להערכת שאלון546

, חינוכיות עמדות

, שמרנות

פרוגרסיביות

כיתה אקלים575,518,95(1974) וטריקט מוסכיתה אקלים שאלון547

95שלומציון דהןמהכשרה  רצון שביעות שאלון548

מושגים מפות549

, (1984) וגואין נובק

 וגינס מנדס, מרקהם

(1994)95

berry (1976)תירבות סגנונות לאיתור שאלון550

522,101,74

תירבות9

faces 3- משפחות להערכת שאלון551

, 1979) אולסון

83,85,86)101,522

, משפחתית לכידות

לשינוי פתיחות

101(1961) בקBDI שאלון552

553

 חברתית מקובלות להערכת שאלון

 לתלמידי הסתגלות שאלון בתוך)

חברתית מקובלות522,101(1996) ופרידמן בנדס(ה"נעל

524 ,105(1977) כנוביץ- מןבמשפחה התפקידים חלוקת שאלון554

 תפקידים חלוקת

במשפחה

(1984) צוריאלBI-SRI- אילן בר מין תפקידי שאלון555

105, 96, 

מגדר, מין תפקידי169,524

winch (1975)הורים עם הזדהות שאלון556

105,294,52

4

, להורה קרבה

הורים עם הזדהות



106גיטה חיה רוקחלימוד תוכניות של תוכן ניתוח557

107(1993) גסנרלהוראה הדרכה גישות שאלון558

559

 המורה של מקצועי עצמי דימוי שאלון

עצמי דימוי107(1982) ליה חיון קרמרהחדש

119רות שירפתוחות שאלות- הנקרא הבנת מבחן560

בכתיבה מסוגלות תחושת שאלון561

pajares, midller & 

johnson (1999)119,534

כתיבה תוצרי לניתוח כלי562

 & needles על מבוסס

knapp (1994)

119,534, 

735

563

 להערכת איכותי התערבותי כלי

119,534רות שירהתלמידים תוצרי את המורה

564

 תקשורתית התנהגות לרישום תצפית

134(1993) שנלרהלימוד בכיתת מילולית ולא מילולית

565

 ידי על והקורס המרצה הערכת שאלון

כרגע חסר- תלמידיו

bergquist & phillips 

(1975)134



764 ,145שירית טליסבמתמטיקה הישגים מבחן566

עמדות145שירית טליסעמדות שאלון567

568" חשבון לומד אני סוד לי יש 145מולטימדיה לומדת"

149מותאם- (1968) פרסעדתית הזדהות שאלון569

160במתמטיקה הישגים מבחן570

571

 קרבה/ חברתיים יחסים שאלון

217 ,93 ,160(1982) וכהן שוורצוולדחברתית

עצמי דימוי160(1987) איתןעצמי דימוי שאלון572

מוטיבציה שאלון573

' וריץ קרמרסקי, מברך

מוטיבציה471,160(1997)

מורנוסוציומטרי שאלון574

165, 54, 

29,30, 61, 

226, 232

בדידותasher & renshour165בדידות שאלון575

goldstein et al (1986)165חיברות מיומנויות שאלון576

482,170(1995) שחרהוראה בשיטות וגיוון חידוש שאלון577

, הוראה שיטות גיוון

 הוראה שיטות

חדשניות

578

 של הארגונית התרבות רמת שאלון

482,170 (1995) ולב שחרהמורה רצון ושביעות הספר בית



579

 MBTI-myers- קוגניטיבי סגנון שאלון

briggs type indicator

mccutcheon, schmid 

& bolden (1991)178

580WISC-R(1976) וכסלר

80, 185, 

208,252,68

2

80(2001) ואחרים שניהדידקטי האבחון581

582

 חברתית באינטראקציה תצפית

בינאישית

hauck, fein, 

waterhouse & 

feinstein (1995)89,566

583

 בשתי מופיע) עצמי דימוי שאלון

עצמי דימויharter (1985)89,338,514(שונים קצת סגנונות- עבודות

חברתיות מיומנויות הערכת שאלון584

gresham & elliott 

(1990)89

110אורנה חייטמטלה כל לאחר שאלון+ניתוחן+מטלות585

586

 קשרי איכות טיב להערכת שאלון

FQQ של עברית גרסה- חברות

parker & asher 

(1993)

532,126, 

ידידות741 ,146

587

- מותאם-חברתית לכידות שאלון

freindship quality questionnaire29 ,126(1977) צורף



588

 השליטה לבדיקת אורתר מבחן

735 ,156(1987) אורתרכרגע חסר-בקריאה

589

 העברית בשפה השליטה מידת שאלון

177אביגיל כריסיהאנגלית השפה לעומת

177אביגיל כריסיהחינוכית המסגרת איכות על שאלון590

591

- ההערכה לתהליכי תפיסה שאלון

171אסתר קוזיכרגע חסר

592

 יעדי של התפיסה למדידת שאלון

-PALS- כרגע חסר- הכיתתי האקלים

patterns of adaptive learning 

survey

maehr & midgley 

(1993)

171, 119, 

 בודדים,147

1,735

593

 והמצוי הרצוי תפיסת לפי פתוח שאלון

 בחטיבת ההערכה תהליכי של

171אסתר קוזיכרגע חסר- הביניים



מילוליות אנאלוגיות594

, עינת עמרם בן

 גלנץ על בהתבסס

 (ד"תשמ) נבו, (1974)

172(1986) ולוי

צורניות אנאלוגיות595

, עינת עמרם בן

 נבו על בהתבסס

 ופויירשטיין (ד"תשמ)

(1973)172

172עינת עמרם בןמספריות אנאלוגיות596

597

 הביטוי כושר לבדיקת תמונה מדרשי

177(1990) וליאנג היקמןהילד של

598

PPVT-peabody picture vocabulary 

testdunn (1959)

177, 14, 45, 

61

599

 לגבי המורה מסוגלות שאלוני

ורגילים חריגים תלמידים

, (1984) ודמבו גיבסון

הדסה אמיתי

, 487,173, 

170, 

175,519

 מסוגלות

קידום, שילוב,מורה

600

 האקלים רמת למדידת שאלון

דמוקרטיה500,189(1992) ושלום כהןיסודי העל ספר בבית הדמוקרטי

סמכותנות500,189(1992) אוסטריךסמכותנית לאישיות נטייה שאלון601

500,189(1992) שלוםהספר מבית רצון שביעות שאלון602

 מבית רצון שביעות

הספר



(1965) פיטסTSCS- טנסי של עצמי לדימוי סולם603

53, 18,  30, 

35 ,81 ,218, 

128,229,22

22, 693, 

  בודדים

233,230,22

עצמי דימוי221 ,9

53(1987) ינון"אפיסטמית אידיאולוגיה"ל סולם604

הדת בתחום והתנהגות עמדות שאלון605

 בר+ (1984) לב בר

דת53(1983) ופולובין ינון, לב

606

, צבאיות מכינות לתלמידי שאלון

78ברכה יעקבושילוב הסדר

anastasi (1988)127קליני ראיון607

608APART- 193 ,127(1982) קלייןכרגע חסר

mcghee (1984)127העוקץ רמת ניתוח609

applebee (1978)127ילדים סיפורי של התוכן רמת ניתוח610



ראיונות611

154,257, 

50,261,258, 

138,253, 

245, 

227,199, 

140, 90, 

188, 109, 

120, 129, 

122, 39, 

144,123, 

147,173, 

157, 190, 

86, 134, 

135, 153, 

165, 178, 

181, 26, 38, 

117, 121, 

118, 159

תצפיות612

154,122,27

0,261,268, 

138,257, 

223, 120, 

167,188, 

190, 36, 

173,123, 

157, 177, 4, 

95, 135, 

153, 165, 

118, 112, 

121, 117

עמדות154רחל ארגואטיבחינות כלפי תלמידים עמדות שאלון613

הספר בבית החיים איכות שאלון614

 ואברהמי ריץ, דרום

בודדים ,154(1980)

615

- וכישלון להצלחה סיבות ייחוס שאלון

כרגע חסר

 לקידום המכון

 בר- האינטרגרציה

(1996) אילן

154,692,70

ייחוס6



616

- המקצוע בתורת הישגים שאלון

רכב מכונאות

 העבודה משרד

, 1980) החינוך ומשרד

1985)52

617

 לרכישת ביחס עמדות שאלון

 הנורמטיביים, הערכיים המשאבים

 vocational מתוך והקומוניקטיביים

traning developing countries -חסר 

unesco (1973)52כרגע

52(1972) ופאלק הכטכרגע חסר- עמדות שאלון618

119 ,75(1986) אורתרכרגע חסר- 4 נוסח א"מילת מבחן619

620

 הגישות את התלמיד תפיסת שאלון

75(1976) רולינס(מלא לא שאלון) הוריו של החינוכיות

621

 מעצמו התלמיד ציפיות שאלון

בלימודים מהוריו הציפיות ותפיסת

finn (1972), haller 

550,75(1984) סגינר ,(1968)

, התלמיד ציפיות

ההורים ציפיות



622

 את התלמיד תפיסת שאלון

 הוריו של התמיכה התנהגויות

550,75(1984) סגינרבלימודים

 הורים תמיכת

התלמיד בהישגי

623

 הדמוקרטיה רמת למדידת שאלון

הספר בבית והרצויה המצויה

 וצדקיהו שמידע, כהן

דמוקרטיה230 ,6(1983)

דת6בערבית שאלון- דתיות מידת שאלון624

(1981) גלנץמשווה עצמי לדימוי שאלון625

28, 54, 

232,297,62

עצמי דימוי3

626

 ההנעה להערכת הכלי-כרגע חסר

(מוטיבציה) הפנימית

kunca & haywood 

מוטיבציה193(1971)

עצמי דימוי28(1981) גלנץלהורים משווה עצמי לדימוי שאלון627

28(1968) קופיץציורים ניתוח628

ומצב תכונה, חרדה שאלון629

 עיבוד) ספילברגר

 טייכמן יונה ר"ד ותקנון

חרדהבודדים ,28(1976

-הילד התנהגות שאלון630

 ידי על תקנון) אכנבך

 ר"ד בהנחיית רוני אילן

התנהגות28,263(1983 אפטר



631

- הרפואי הצוות לגבי עמדות שאלון

כרגע חסר

 קליינרמן- מורדקוביץ

עמדות28אסתי

632

 teacher- מקצועי עצמי לדימוי שאלון

self conceptעצמי דימוי468,37 (1984) גסקי

633

 להישגי המורה לאחריות שאלון

 teacher responsibility for- תלמידיו

student achivement scale37(1981) גסקי

הוראה37נירה כץבכיתה המורה התנהגות שאלון634

הוראה37נירה כץהמורה על מידע דף635

43(1951) ואחרים בילסוהערכים ההסתגלות אינדקס שאלון636

637

PPVT-R- peabody picture 

vocabulary testdunn & dunn (1981)83,158, 152

638

FIRO-B- fundamental interpersonal 

orientation behaviorschutz (1958, 1978)523,102אישיים בין יחסים



639

 הדיפרנציאציה רמת למדידת שאלון

זוגיות102שרון אפרתיהזוג בני של

640

 מקצועי העצמי הדימוי למדידת שאלון

מורה של

, (1976) פרנקל- טנסי

 bentley, (1965) פיטס

 &rempel (1970)104

stogdill (1957)104ניהול סגנון למדידת שאלון641

642

 הארגוני האקלים למדידת שאלון

104(1985) והורוביץ זקהספר בבית

פונולוגית עירנות מבחן643

 לפידות, לביא- טובול

בודדים ,158(1995) וווהל

התקשרות שאלון644

hazan& shaver 

(1987)

108, 76, 

527,677,70

התקשרות8

ACT מחשבים כלפי עמדות שאלון645

delcourt & kinzie 

(1993)

108,527, 

מחשב735

646

 גלויה תכונתית חרדה לבדקית שאלון

חרדה42,527 ,108(1976) ושייר קטלIPAT- וסמויה

(1981) גלנץכך ואני... כך היא/הוא שאלון647

293,111, 

115, 

 ,בודדים

עצמי דימויערכה



648

- ידידות קשרי איכות להערכת שאלון

friendship quality questionaire115(1993) ואשר פרקר

649

- המגבלה וקבלת יחס שאלון

nottinghaman adjustment scaledodds (1991)115,532ראיה לקות

650MMPI-TA- כרגע חסר

hathaway & 

mckinely( י"ע תורגם  

1977 מונטג )1, 33

2אליעזר אבןpre- test שאלון651

2אליעזר אבןוכושר מיומנות מבחן652

2אליעזר אבןהישגים הבודק סיכום מבחן653

"כתיבה סגנון" בדיקת654

 ר"וד סרוקה ר"ד

3(1973) גוטו-הירמו

55 ,19 ,3(1938) בנדרכרגע חסר- גשטאלט בנדר מבחן655

edfeld (1954)3ההיפוך מבחן656

הנקרא הבנת מבחן657

 שחר ובן אורתר

(1971)

3, 10, 85, 

179, 54, 68



658

 של הפרוגרסיביות המטריצות מבחן

(1965) רייבן(וצבעוני רגיל )רייבן

, 4, 24,ערכה

7 ,15 ,242 ,

234 ,

233,211,19

3 ,203  ,

139 ,45 ,70 ,

130 ,36 ,25 ,

180,707 ,

85 ,119 ,68 ,

131 ,

132,273 ,

136 ,

מרחבית חשיבה735,763

659WPPSI- (1967) וכסלרכרגע חסר

24, 161, 99, 

242, 206, 

193

660WAIS- 214 ,7 ,4 ,24(1955) וכסלר(WAIS-R קיים) כרגע חסר

661

CATM- children's analogical 

thinking modifiability - כושר מבחן  

לילדים אנלוגית בחשיבה השתנות - 

(1985) וקליין צוריאלכרגע חסר

24,14, 85, 

חשיבה36

(1959) רייהמורכבת הצורה מבחן662

24, 85, 179, 

תפיסה8

תצפית24(1988) קלייןמובנות תצפיות663

664ICQ- כרגע חסר- טמפרמנט שאלון

bates, feldman & 

lounsbury (1979)72, 184, 765מזג

665BSID- 768 ,184 ,72(1993, 1969) בייליכרגע חסר- ביילי מבחן

אישיות552,77(1991) ומלמד קושניראישיות טיפוס שאלון666



לחץ552,77(1991) ועמיתים באגטבעבודה לחץ שאלון667

התמודדות552,77(1980) ולזרוס פולקמןהתמודדות דרכי שאלון668

669

 הקשר טיב למדידת DAS שאלון

spanier (1976)לנישואין הסתגלות שאלון/ הזוגי

,596,587,55

2,77,102, 

96,523,677

, זוגית הסתגלות

נישואין חיי איכות

670Holtzman testHoltzman (1958)השלכהערכה

671

Abstract and concrete behavior 

tests

Goldstein & 

Scheerer (1941)התנהגותערכה

672

 את אין -(לחרשים) SON-ה מבחן

 שמסבירה חוברת רק עצמו המבחן

אינטליגנציהערכה(1978) וצויבל רנד.המבחן את

673Scale of performance testsאינטליגנציהערכה(1943) ארתור

674college qualification tests

the psychological 

corporationאינטליגנציהערכה

אינטליגנציהערכהkohsהקוביות מבחן675

676

Individuality and Connectedness Q-

Sort (ICQ)

Bengston & 

Grovtevant (1999)255,317אינדיבידואליות

שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית פונולוגית מודעות677

שפה256(2006) הורביץ-קהןבאנגלית פונולוגית מודעות678



שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית פונולוגי עיבוד679

שפה256(2006) הורביץ-קהןבאנגלית פונולוגי עיבוד680

שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית בודדות מילים קריאת681

שפה256(2006) הורביץ-קהןבאנגלית בודדות מילים קריאת682

שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית אורתוגרפי ידע683

שפה256(2006) הורביץ-קהןבאנגלית אורתוגרפי ידע684

שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית מורפולוגית ערנות685

שפה256(2006) הורביץ-קהןבאנגלית מורפולוגית ערנות686

שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית תחבירית ערנות687

שפה256(2006) הורביץ- קהןבאנגלית תחבירית ערנות688

שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית כתיב689

שפה256(2006) הורביץ-קהןבאנגלית כתיב690

שפה256(2006) ועמיתיה שניבעברית קריאה שטף691

שפה256(2006) הורביץ-קהןבאנגלית קריאה שטף692

שפה256(2000) לי טובבעברית הנקרא הבנת693

שפה256(2000) וזןבאנגלית הנקרא הבנת694



695

 עברית) המשפטים בניית מטלת

(ערבית/

kuhnen & Hannover 

אינדיבידואליות259(2000)

696

 Social Axioms Survey 

( ערבית/עברית )Leung (2002)259עמדות

שפה259אוהד מרכוס(ערבית/עברית0 מילים סידור מטלת697

אנגלית260ניבה פריבאנגלית הישגים מבחן698

ביולוגיה260ניבה פריבביולוגיה הישגים מבחן699

700

 שיטת כלפי עמדות שאלון

. L.M.Q הוראה/הלימוד

Learning/Instructionai Method 

Questionnaireהוראה260(1995) וליצקר

מוטיבציה260(2001) חלילללמידה מוטיבציה שאלון701

בלוג260ניבה פריהבלוג איכות להערכת מחוון702

למידה260ניבה פריהבלוג בעזרת הלימוד  להערכת מחוון703



704

 Regulatory הוויסות מיקוד שאלון

Focus Questionnaire

Lockwood, Jordan & 

Kunda (2002)

262,353,35

שליטה8,363

הישג מטרות שאלון705

Church & Elliot 

הישג262(1997)

706

 SSC המנחה העצמי בהירות שאלון

self concept clarityCampbell et al (1996)262העצמי

הסתגלות262אופיר איללמסגרת הסתגלות שאלון707

708

 ואפקט חיובי אפקט סקאלת שאלון

 PANAS postiv affect negativ שלילי

affect scale

Watson, Clark & 

Tellegen (1988)262,328אפקט

709

P.C.E.R.A Parent-Child Early 

Relational Assessment שאלון 

הורותClark(1985)263ילד-הורה יחסי מדידת



710

Perceived Competence for 

Children נתפסת כשירות שאלון  

כשירותHarter (1979)263לילדים

711

Teacher's Rating Scale of Child 

Actual Competence  להערכת שאלון  

כשירותHarter (1979)263למורה נוסח- הילד כשירות

712

 נוסח- הילד כשירות להערכת שאלון

כשירות263(2007) עמית רובללהורה

713

 לילדים מילים משמעות זיהוי מבחן

חרשים

 אפרת אבירן-בנדו

שפה264(2007)

714

 לילדים אותיות תבניות זיהוי מבחן

חרשים

 אפרת אבירן-בנדו

שפה264(2007)

שפהSchirmer (2000)264לאיות כתב התאמת- התערבות מודל715

716

 מסלול בחירת לגבי תפיסות שאלון

ומקצוע לימודים

 תמי עמר-שולמן

לימודים, עמדות265(2008)



זוג בת/בן בחירת לגבי תפיסות שאלון717

 תמי עמר-שולמן

זוגיות,עמדות265(2008)

זוגיות1 בודדיםהזוגי לקשר הסתגלות שאלון718

(1978) שהרבניאינטימיות שאלון719

 בודדים,351

אינטימיות336, 1

חשיבה1 בודדיםמאגית חשיבה שאלון720

הסתגלות1 בודדיםדימונדהסתגלות שאלון721

(1961) דורקי-בוסתוקפנות שאלון722

, 1 בודדים

תוקפנות610

723

 למקום ומחויבות רצון שביעות שאלון

רצון שביעות1 בודדים(1983) ופארל רוזבלטהעבודה

חרדה1 בודדיםכללית חרדה שאלון724

חרדה1 בודדיםבחינות חרדת שאלון725

התקשרות1 בודדיםPark & Hazan (1990)התקשרות דפוס לסיווג כלי726

קיום1 בודדים(1995) רייכנברגקיום סגנונות להערכת סולם727

ס"לביה מחוייבות שאלון728

Mowday,Steers & 

Porter (1979)מחוייבות1 בודדים

729

 לבית תחשיבית מחוייבות שאלון

הספר

Hrebiniak & Allutto 

מחוייבות1 בודדים(1972)

להוראה מחוייבות שאלון730

Lodahl & Kejner 

מחוייבות1 בודדים(1965)



מחוייבות1 בודדים(1992)' ריץלתלמידים אחריות שאלון731

עמדות1 בודדיםWeisel (1988)נכים ילדים כלפי עמדות שאלון732

סיכון נטילת שאלון733

 נמירובסקי-גומא

סיכון1 בודדים(1981)

סמכותיות1 בודדיםWillowen (1967)בהוראה סמכותיות שאלון734

735

 הקוהרנטיות תחושת לבדיקת שאלון

SOC Sense of CoherenceAntonovsky (1980)

 בודדים,580

קוהרנטיות737 ,1

שחיקה למדידת שאלון736

Pines & Aronson 

שחיקה1 בודדים(1981)

737

 סיכונים נטילת למדידת שאלון

Measurment of Risk Takers

Keinan, Meir & 

Gome (1984)סיכון1 בודדים

super, 1970עבודה ערכי שאלון738

 בודדים,589

ערכים1

הוראה1 בודדיםלמורה אירועים שאלון739

הוראה1 בודדיםלמורה עמדות שאלון740

הוראה1 בודדיםהוראה פרחי עמדות שאלון741

מיון1 בודדיםריץס"בביה מיון לתהליך מובנה חצי ראיון742



743

 ISE - Index of Self עצמי דימוי שאלון

Esteemעצמי דימוי1 בודדיםהדסון

744

 קליפורניה אישיות מבחן

 CTP- California Test (רוסית/אנגלית)

of Personality266הסתגלות, אישיות

הנקרא הבנת266(1970) אורתר שחר-בןהנקרא הבנת מבחן745

הישגים266(1967) ושביט לוילימודיים הישגים מבחן746

747

 Free הפנאי שעות פעילות מבחן

Time Activityפנאי שעות266דב קטוביץ

ניהול267(1990) עליה קולאסיגנון איפיון ה"אס748

749

 השתלמות לבדיקת שאלון ם"שלה

הוראה267(1990) עליה קולאומורים למנהלים שאלון מוסדית

750

 לתלמידי חברתיות עמדות שאלון

עמדות269יעקב כץ'ט כיתה

751

 האם של עמדותיה להערכת שאלון

 הילד התפתחות בנושאי וידיעותיה

הורות270מרים מרכוס-כהןהרך בגיל



גן271מרים כהןהערבי הילדים גן על ארגוני שאלון752

753

 האם י"ע הילד תפיסת שאלון

Neonatal Perception Inventory 

(NPI)Broussard (1978)272תפיסה, הורות

754

 The  התמודדות התנהגויות שאלון

Coping Health Inventory for 

Parents

Mccubbin,Mccubbin,

Nevin &Cautle (1979)271התמודדות

755

 The  חברתית תמיכה שאלון

Norbeck Social Support 

Questionnaire (NNSO)

Norbeck, Lindsey & 

Carrieri (1981)272חברתית תמיכה

שאיפות, מקצוע273ואיילון יוגבותעסוקה השכלה שאיפות שאלון756

ספורטיבית אוירהOrlick (1972)273במשפחה ספורטיבית אוירה שאלון757

758

 בספורט פעיל עיסוק הבודק שאלון

ספורט בתחרויות וביקור

 המרכזית הלשכה

ספורט273(1980) לסטטיסטיקה



759

   הסביבה למדידת ביתית תצפית

Home observation for 

measurment of the enviromentביתית סביבה274(1979) וקלדוול ברדלי

לאה כרמיאלוהבית ס"ביה בנושא להורים שאלון760

....................

....................

....................

....................

והבית ס"ביה......

שילוב275לאה כרמיאלמורים/הורים עמדות שאלון761

פעילה למידה276(1987) וגלובמן הריסוןפעילה למידה שאלון762

763

  ארגוני אקלים שאלון

Oraganizational Climate 

Description Questionaire (OCDQ)Halpin & Croft (1962)276,280ארגון

רצון שביעות שאלון764

Taylor & Bowers 

רצון שביעות276(1972)

765

 Model of   מקצועי עצמי דימוי שאלון

IntrasSelf Processes Exploring 

(MISPE)עצמי דימוי276(1970) אברהם



766

 על ישיבה לתלמיד עמדות שאלון

עמדות277אסתר קופולוביץהישיבה

ערכים277אסתר קופולוביץישיבה לתלמיד ערכים שאלון767

ערכים277אסתר קופולוביץישיבה לתלמיד ערכים שאלון768

חינוך278דוד אהרן קורץתגמולים דירוג שאלון769

770

 וצפיפות תקשורת איפיוני שאלון

הוראה278יוסף קלייןבכיתה

חברתית מעורבות280(1964) וגאמפ ברקרחברתית מעורבות שאלון771

קצר לטווח חזותית לזכירה מבחן772

 רמיין'וג קירבי,דאס

זכרון281(1979)

תכנון281(1914) פורטאוסהמבוכים מבחן773

תכנון281ברכה קרמרסקיההוראות מתן מבחן774

תכנון281(1979) וקירבי דאסרעיונות שטף מבחן775

תפיסה281(1983) ריברהזווית מושג תובנת מבחן776

281ברכה קרמרסקילוגו בתיכנות הישגים מבחן777

מנהיגותHalpin (1963)284מנהיגות סגנון מבחן778

חינוך284(1973) לםהמועדף החינוך דפוס שאלון779



780CPI California Psychology Inventoryאחריות284(1956) וס'ג

הישגית מוטיבציה284(1976) אליצורלהישגים מוטיבציה שאלון781

782

 הישגים לבדיקת ברירתי רב שאלון

 נמוכות חשיבה ברמות לימודיים

286שלומית ורנרוגבוהות

, לימודיים הישגים

חשיבה

בעיות פתרון286שלומית ורנרבעיות פתרון לבדיקת אירועים מבחן783

בעיות פתרון286שלומית ורנרבעיות לפתרון חזותי מבחן784

785

 ותהליך זקנה כלפי עמדות שאלון

זקנה, עמדות286שלומית ורנרהזקנות

786

  הטיפולית לכיתה ביחס עמדות שאלון

-כתת למחנכת/ס"ביה למנהל

288רבקה רייכנברגהטיפולית למורה/האם

, טיפולית כיתה

עמדות

עזר שיעורי289מרים רותםעזר שיעורי שאלון787

הוראה, עמדות291דינה דניאליהוראה לפרחי עמדות שאלון788



291דינה דניאליבהוראה מקצועית העדפה שאלון789

, מקצועית העדפה

הוראה

חינוכיות עמדות291(1971) וקראוס הופמןחינוכיות למדות 8-'ח סולם790

791

 השרטוט בתחום ומיומנות ידע מבחן

שרטוט292איתן דנציגהטכני

מושגים משמעותOsgood (1975)294הסמנטי הדיפרנציאל שאלון792

אוטונומיה294(1975) ודואק שובלאוטנומיה שאלון793

לחץ295זיוה טבתלחץ מצבי לבדיקת שאלון794

795

 מצבי של ההערכה לבדיקת שאלון

לחץ295זיוה טבתההישגי בתחום ס"בביה לחץ

עמדות295(1983) קרוגלנסקיתקפות מאי הפחד לבדיקת שאלון796

עמדות295(1983) קרוגלנסקיבמבנה הצורך לבדיקת שאלון797

עמדות295זיוה טבתהלימודי בתחום הסתגלות שאלון798

799

 General   לילדים חרדה שאלון

Anxiety Scale for ChildrenSarason S.B.297חרדה



חברתיים יחסים297גלנץבכיתה האחר הילד שאלון800

יעוץ298עמליה רון"הייעוצית הפעילות" שאלון801

הוראה, עמדות298עמליה רוןהמורה ועמדות התנהגות שאלון802

סוציאליים צרכםStern299סוציאליים צרכים שאלון803

הוראה299שושנה רוזמריןהמורה להערכת מנהל שאלון804

תפיסה301ה'פיאזה'פיאז- הבקבוקים מבחן805

מוטיבציהHaywood (1968)301(ערבית) הנעתית אורינטציה סולם806

807

 ישיבות ראשי עם מובנה ראיון

דת302שמואל דוקובמקצועיות

דת302שמואל דוקובמקצועיות לישיבות שאלון808

דת302שמואל דוקובמקצועיות פנימיות לתלמידי שאלון809

דת302שמואל דוקובמצוות קיום שאלון810

דת302שמואל דוקובאמונות שאלון811

303שרה רובנסמורה-תלמיד יחסי שאלון812

 יחסים, הוראה

בינאישיים

303שרה רובנסספר בית- הורים-תלמיד יחסי שאלון813

 יחסים, הוראה

בינאישיים



303שרה רובנסמורים- הורים- תלמידים יחסי שאלון814

 יחסים, הוראה

בינאישיים

יישום תהליכי304ציונה רגובסקינושא יישום שאלון815

מוטיבציהHaywood (1967)305(עברית) הנעתית אורינטציה סולם816

חברתיות306שרה כהן(ח"ספ) חברתית פתיחות סולם817

עדתיות306שרה כהןבינעדתית פתיחות- תמונות שאלון818

819

 שיעורי בנושא עמדות למדידת שאלון

בית שיעורי307(1983) בטיסטיניבית

820

 SRQ Self  עצמי פיקוח שאלון

Regulation Questionnaireעצמי פיקוח307(1981) וריאן קונל

821

 הקשר לגבי עמדות  לבדיקת שאלון

 בחיי למטרות ס"ביה מטרות בין

התלמיד

 ופלמר  שולץ, וינשטין

עמדות307(1987)

822

 בין בקשר אמונה- אירועים שאלון

בית שיעורי307ורדה קריסטללימודיים להישגים בית שעורי

ייחוס307(1973) ופיזר סימוןסיבתי ייחוס שאלון823



824

 מופנמות- מוחצנות שאלון

 מתוך (אקסטרוורטיות- אינטרוורטיות)

MPIHeron (1956)308מוחצנות-  מופנמות

825

 Self Disclosure   העצמי הגלוי שאלון

Inventory

Jourard & Lasakow 

עצמי גילוי309(1958)

פחד310גולדברגפחדים סקר826

זהות312פידא שנאןדרוזית זהות שאלון827

תירבות312(2000) זהביתירבות אסטרטגיות שאלון828

לימודים312(2000) זהבילימודיים קשיים תפיסת שאלון829

לימודית עצמית הערכה שאלון830

Marsh & O'Neill 

לימודים312(1984)

חברתית הסתגלות שאלון831

Eshel & Rosenthal 

חברה312(2000)

רצון שביעותDiener (1985)312, 740(SWLS) מהחיים רצון שביעות שאלון832

833

 (stress reaction) לחץ תגובת סולם

לחץTallegen (1982)312מקוצר

תרבות312(1996) ופרידמן בנדסתרבותי הלם שאלון834



835

 הזהות ממדי לבחינת שאלון

מקצוע312(2003) ברעםהמקצועית

836

 מהמקצוע כללית רצון שביעות

מקצוע313אילנית ברעם(ישיר באופן מדידה)

עצמית האדרה314שלומית ברילסובייקטיבית עצמית האדרה שאלון837

838

 המדד ניכוי" -התופס אפקט" שאלון

 האדם של מנטייתו הסובייקטיבי

314שלומית ברילכללי באופן גבוהים לדרוגים

839

 (well being) נפשית רווחה שאלון

נפשית רווחהMPQTellegen (1982)314- מתוך,מקוצר

עצמית מודעות שאלון840

Fenigstein, scheier 

&Buss315עצמית מודעות

841

 ביצועים של עצמית הערכה שאלון

עצמית הערכה315קרן ביזןקבוצתי בתרגיל

842

   הורות סגנון להערכת שאלון

Parenting Style Index (PSI)Steinberg (1994)317הורות



843

 מתבגרים בין מחלוקת נושאי שאלון

הורות317והוריהם

844

" למשפחה אינטראקציה משימת "- 

משפחתית חופשה תכנון   "Family 

Interaction Task"

Grotevant & Cooper 

הורות317(1985)

845

 המתבגר עליו בנושא שיחה משימת

הורות317חלוקים וההורה

(PQ)  הנוכחות שאלון846

Witmer & Singer 

נוכחות318,325(1998)

847

 ההיקשרות דפוסי לבדיקת כלי

 Experiences in  אישיים בין ביחסים

Close Relationships (ECR)

Brennan, Clark & 

shaver (1998)

318,351,73

7

, אישיים-בין יחסים

הקשרות

848

 Hamilton Depression  דיכאון שאלון

Rating  ScaleHamilton (1960)319דיכאון



849

 על מבוסס) משותף חזון למדידת כלי

 של שאלון ועל GLOBE פרוייקט

Pearce & Ensley )משותף חזון320רימאא דעאס

850

 המידע ספיגת יכולת למדידת כלי

ידע, למידה320רימאא דעאסACAP  החיצונית מהסביבה

851

 הצוות חברי בין האמון למדידת כלי

אמון, ספר ביתMcAllister (1995)320נספר בבית

852

 מבית ההורים רצון שביעות שאלון

320רימאא דעאסהספר

 בית, רצון שביעות

ספר

ארגונית למידהBonits (2002)320ארגונית למידה שאלון853

854

 ניתוח-  האימהית הרגישות סולם

משחק אפיזודת

Biringen, Robinson 

& Emde (1998)321אמהות, הורות

855

 וניתוח ראיון- IA התובנה פרוצדורת

משחק אנטראקצית

Koren-Karie 

&Oppenheim (1997)321הורות



856

 אפיזודת ניתוח- המשותף הקשב מדד

 Joint Attention Messure  משחק

(JAM)321הורות

857

 המשחק רמת הערכת- תצפית

משחק, אוטיזם322הילד של הסימבולי

858

 Tow-Track   לאובדן מסלולי-דו שאלון

Bereavement QuestionnaireRubin (1999)323שכול, אובדן

859

  טראומטי אבל של סימפטומים שאלון

 Inventory of Traumatic Grief  (ITG)

Prigerson & Jacobs 

אובדן, אבל323(2001)

אובדן323גלעד עוזקרוב אדם אובדן-  מובנה חצי ראיון860

861

 פתרון"- ההפתעות מסלול" מטלת

בעיות פתרון324חן מעוזבעיות



862

    (המקוצר) הילדים התנהגות שאלון

Children's  Behavior Questionnaire 

 CBQ

Putnam & Rothbart 

מזג, התנהגות324(2006)

Davis (1980)325,365דייויס של הבינאישית ההיענות מדד863

 היענות, אמפטיה

בינאישית

864

' Betts)   מנטלי לדמיון Betts שאלון

QMI)Sheehan (1967)325דמיון

ITQ   ההיטמעות נטיות שאלון865

Witmer & Singer 

היטמעות325(1998)

הדיסוציאטיביות החוויות שאלון866

Bernstein & Putnam 

דיסוציאציה325(1993)

החברתית האוריינטציה שאלון867

Van Lange & 

Kuhlman (1994)326חברתית אוריינטציה

חמדנות326גדיר זרייק"פחד ללא חמדנות" משחק868

פחד326גדיר זרייק"חמדנות ללא פחד" משחק869

870

   בבגרות ההתקשרות שאלון

Experience in Close Relationship 

Scale (ECR)

Brennan, Clark & 

Shaver (1998)

327,335,33

התקשרות7



871

 The Sternberg  אהבה קשרי שאלון

Triangular Love ScaleSternberg (1991)327,351זוגיות, אהבה

872

 Enriching  הזוגי הקשר איכות שאלון

 &nurturing relationship issues 

communication & happiness  

(ENRICH)

Olson, Fournier & 

Druckman (1982)327זוגיות

873

 Self  הזוגית במערכת מיקוד שאלון

construal scale (SCS)Singelis (1994)327זוגיות

מוותRosenblatt (1989)328המוות בולטות שאלון874

שמרנותRWAAltemeyer (1998)328 הימין של סמכותנות שאלון875

876

 חדשות להתנסויות פתיחות שאלון

NEO-PI_R שאלון מתוך

McCrae & Costa 

פתיחות, אישיות328(1989)

877

 שאלה) חרדה כלפי תחושה שאלון

חרדה329שני סמאי(אחת



878

 כתיבה) לחרדה התייחסות שאלון

חרדה329שני סמאי(חופשית

879

 NPI- Narcissistic  נרקיסיזם שאלון

personality Inventory

Rasskin & Terry 

נרקיסיזם330(1988)

פגיעה, מודעותPCRSPrigatano (1986)330 לפגיעה המודעות רמת שאלון880

881

 לקוח) בילדות מינית התעללות שאלון

 של בילדות התעללות שאלון מתוך

Finkelhor)Finkelhor (1979)331מינית התעללות

882

 לקוח ) בבגרות מינית קורבנות שאלון

 SES-Sexual Experiences מתוך

Survey)Koss & Oros (1982)331מינית התעללות

883

 מודעות חוסר להערכת סולם

 SUMD- Scale to  נפשית להפרעה

Assess Unawareness of Mental 

DisorderAmador et.al (1995)333נפשית הפרעה



הורותPAQBuri  (1991)336,363  הורית סמכות שאלון884

דחייה, אישיותDowney (1998)336לדחייה רגישות שאלון885

886

 ההורות חווית על מובנה חצי ראיון

 Parenting Adolescence  למתבגרים

Experiences InterviewWiseman (2004)337מתבגרים, הורות

מתבגריםWiseman (2004)337למתבגר אישיים-בין יחסים ראיון887

338אורית רזיאוטוביוגרפי היזכרות שיח מטלת888

-הורה יחסי, הורות

ילד

889

 (False Belief) מוטעית אמונה משימת

(Theory of Mind) התודעה תיאוריית-

Wimmer & Perner 

תודעה338(1983)

890

  צפויה לא תכולה/ייצוג שינוי משימת

(Representational 

change/unexpected content) -

(Theory of Mind) התודעה תיאוריית

Gopnik & Astington 

תודעה338(1988)



891

 מתוך לקוח- קבוצתית לכידות שאלון

 Group  קבוצתית אווירה שאלון

Environment ScaleMoos & Humphrey339,342

 קשרים, קבוצה

בינאישיים

892

 או קבלת השפעת- האפקט שאלון

339ההרגשה על עזרה מתן

893

 מורכב השאלון- האחר הערכת שאלון

 לאחר הערכה המודד משאלון

לאחר חיבה המודד ומשאלון

Razaran (1968), 

Byrne (1971)339בינאישיים קשרים

עצמית הערכה339עצמית הערכה שאלון894

895

  חברתית לדומיננטיות הנטייה שאלון

(SDO)Pratto  & Sidanius339חברתית דומיננטיות

קבוצתית בין חרדה שאלון896

Stephan & Stephan 

קבוצה, חרדה339(1985)

897

 ספר מבית ליציאה מוכנות שאלון

בשלות340נורית סירי(דתיות לבנות מיועד)



חברתית אוריינטציה שאלון898

McClintock (1968) 

Van Lange  & 

Kuhlman (1994)341חברתית אוריינטציה

אינדיבידואליותSingelis (1995)342,351קולקטיביזם-אינדיבידואליזם שאלון899

900

 Portrait Value   הערכים מדד

QuestionnairSchwartz (1999)342ערכים

אחר342איאד חטוםהאחר הערכת שאלון901

עצמית הערכה342איאד חטוםמצבית עצמית להערכה מדד902

עצמית הערכהNadler (1976)342כללית עצמית להערכה מדד903

הערכה343(1994) בירנבוייםהישגים הערכת שאלון904

ספרי הבית ההקשר שאלון905

Talbert & 

McLaughlin (1994)343ספר בית

906

 ההוראה ממקצוע רצון שביעות שאלון

רצון שביעות343ענת רביב(שונים משאלונים מורכב)

907

 אהבה של רגשי קשר הבודק סולם

ספר בית344כרמית לילךהספר לבית



908

 בית לתלמידי מתמטיקה חרדת שאלון

 Mathematics Anxiety  היסודי הספר

Rating Scale, Elementary Form

Suinn, Taylor & 

Edwards (1988)345חרדה

סטרופ772 ,345רגשי סטרופ מבחן909

910

 השפה לימוד כלפי עמדות שאלון

עמדות345שירת סלמןהערבית

הוראה347יפעת הרפזסינכרונית במערכת הלומדים עם ראיון911

912

 עיבוד תהליך למיפוי מובנה ראיון

החברתי המידע

Tur - Kaspa & Bryan 

(1994)

562,348,66

מידע עיבוד8

סיפורים התןך רגשות לזיהוי כלי913

Cermele, Ackerman 

& Izard (1995)562,348רגשית הבנה

914

 מצבים מתוך רגשות לזיהוי כלי

 מופיעות) בתמונות המוצגים חברתיים

רגשית הבנהFeshbach (1993)562,348(הכלי כל ולא דוגמאות 2 רק



רגשי ידע לאבחון ראיון915

Kusche, Greenberg 

& Beilke (1988)562,348רגשי ידע

916

 הזהות לבחינת מובנה חצי ראיון

יהודית זהות349איילת דליותהיהודית

917

 סטטית/  בדינמיות אמונה שאלון

 של שאלון בסיס על)  היכולת

Henderson & Dweck,1988)יכולת564,350(1996) לובנשטיין

918

 של הדיאדית התצפית סולם

352אנה פרי-הנדלזלץהרפלקטיבית הפונקציה

919

 המטפלת ידי על טיפול הערכת שאלון

 Therapy Session- ה מתוך לקוח- 

Report- therapist version

Kolden (1993), 

Orlinsky & Howard 

(1966)352

רפלקטיביות352אנה פרי-הנדלזלץבטיפול רפלקטיביות הערכת920

יוזמה353טלי דודיוזמה שאלון921



922

 לקונפליקט מותאם) מחילה שאלון

-The Transgression   (ערבי-היהודי

Related Interpersonal Motivations 

InventoryMcCullough (1998)354עויינות/  מחילה

923

 לקונפליקט מותאם) אמפתיה שאלון

 The Index Of Empathy (ערבי-היהודי

for Children and AdolescentsBryant (1982)354אמפתיה

924

 מותאם)אלימות כלפי אמונות שאלון

 Revised  (ערבי-היהוד לקונפליקט

Normative Beliefs Measures

Huesmann & Guerra 

אלימות354(1997)

925

 לקונפליקט מוצאם) עויינות שאלון

 The State Hostility  (ערבי-היהוד

scale

anderson, Deuser & 

DeNeve (1995)354עויינות



926

 The Session  מפגש הערכת שאלון

Evaluation QuestionnaireStiles (1994)354מפגש

927

  הקבוצה אקלים הערכת שאלון

Group Climate Questionnaire- 

Short FormMacKenzi (1983)354קבוצתי אקלים

אינטליגנציהSchutte (1998)355רגשית אינטליגנציה שאלון928

בחיים ההצלחה מידת שאלון929

Parker & Chusmir 

(1992)355

930

 סיכון לקיחת- מצב דרישת שאלון

סיכון356בתיה איבניצראקטיבית סיכון לקיחת מול פסיבית

מצבים לפי סיכון תפיסת שאלון931

932

  סיכונים להעדפת נטייה הבודק שאלון

 Sensation Seeking ScaleZuckerman (1989)356סיכון



933

    תלמיד סגנון לבדיקת שאלון

Student Styles Questionnaire- SSQOakland (1996)357למידה

הוראה357טלי הולדן בורובסקינתפס הוראה סגנון שאלון934

935

 המתמטיקה מקצוע כלפי עמדה שאלון

 Attitude:  שאלונים משני מורכב)

toward Mathematics Scale ,

Peterson 1978; Student Opinion 

Survey , McMillan 1995)עמדות357שמאלית עמודה ראה

936

 ומבחן חופשית היזכרות: זכרון מטלות

זכרון358זיהוי

העצמי מושג359שני אופנהייםבתכונות עצמי פערי שאלון937

העצמי מושג359שני אופנהייםבערכים עצמי פערי שאלון938

רוח מצבWatson (1988)359רוח מצב שאלון939

940

 Schwartz   למעשה ערכים שאלון

Value Survey (SVS)Schwartz (1992)359ערכים



ערכיםSchwartz (1992)359האידאליים הערכים שאלון941

תכונותSaucier (1994)359למעשה תכונות שאלון942

תכונותSaucier (1994)359אידיאליות תכונות שאלון943

משפחה-עבודה קונפליקט שאלון944

Carlson, Kacmar & 

Williams (2000)360משפחה- עבודה

945

 ידידותית" תרבות לבדיקת כלי

Family friendly culture"  למשפחות

Hyman, Baldry, 

Scholarios & Bunzel 

משפחה- עבודה360(2003)

946

 Self Directed  מקצועיות נטיות שאלון

Search (SDS)Holland (1965)360מקצוע

מהעבודה רצון שביעות שאלון947

Tsui, Egan & Oreilly 

מקצוע360(1992)

948

 Eating Attitudes  לאכול גישה שאלון

Test (EAT-26)

Garner, Olmsted, 

Bohr & Garfinkel 

אכילה הפרעות361(1982)

949

 Back   בק של דיכאון שאלון

Depression Inventory (BDI)

Back, Ward, 

Mendelson, Mock & 

Erbaugf (1961)361דיכאון



950

 תסמונות רמת להערכת מובנה ראיון

- Clinician   טראומטיות פוסט

Administered PTSD scaleBlake (1990)362PTSD

עזרהCohen (1999)362עזרה חיפוש שאלון951

עזרה362בפועל עזרה בקשת שאלון952

953

 ממספר הורכב- הורות מאפייני שאלון

הורות363אדוה ציטליןשאלונים

הורות363מיי עאמרילדים של לעברות התייחסות שאלון954

367צוריאל דוד' פרופ(1994, צוריאל) CSTM מבחן955

 שימוש יעילות

 אבחון-במחשב

 חשיבה של דינמי

סידרתית

1965Ravens (1965)367 רייבן של מטריצות מבחן956

 בדיקת

 ילדי) אינטללגנציה

חובה גן

368(ב"תשנ) הנקרא בהבנת מבחן957



958

 בני הסתגלות סולם: "מתורגם שאלון

 The Dyadic Adjustment Scale" הזוג

(Spanier 1976)Spanier (1976)370משפחה, זוגיות

959

 ארועי שאלון+  רקע משתני שאלון

משפחה, זוגיות734 ,370בנטל איילתחיים

הרך גיל, גן ילדי372וולף דינהבקבוצה לאינטראקציה אסטרטגיות960

961

 החינוכיים והיעדים המטרות שאלון

רצון שביעות373שולמןהספר בבית

962

 בנעשה הורים מעורבות תחומי שאלון

373וזילברשטיין גיבתוןהספר בבית

, מורים, ס"ביה

הורים

373זק איתי ר"דהספר- בית ניהול אופן שאלון963

, מורים, ס"ביה

הורים

964

 כלפי רצון שביעות- כללי שאלון

373.ומנהל מורים, ס"ביה

, מורים, ס"ביה

הורים

965

 בעיות לפתור היכולת לבדיקת מבחן

בחשבון

 של המבחנים מאגר

374ח"מט

 בעיות, חשבון

מילוליות



966

 שאלות שאילת יכולת הבודק מבחן

חשבון374בחשבון

מחשבון חרדה374ארצי בןמחשבון חרדה מבחן967

עצמי דימוי375(1989) גלנץ מושווה עצמי לדימוי שאלון968

969

 לעומת פנימית אורינטציה שאלון

ללמידה הנעה375(1981) הארטרחיצונית

שאיפות375כהן- מגורי איריתשאיפות רמת שאלון970

ובמתמטיקה באנגלית הישגים מבחני971

 לאנגלית מורים צוות

375ולמתמטיקה

 אנגלית- הישגים

ומתמטיקה

972

 דמוקרטיה תפיסת למדידת שאלון

376(1992) שלום, כהןיסודי העל הספר בבית רצויה

 תפיסת

 על, הדמוקרטיה

יסודי

973

 כלפי עמדות למדידת שאלון

ממשל כשיטת דמוקרטיה

, ורימור רפפורט, לוי

(1978)376

 שיטת, דמוקרטיה

ממשל

סמכות, אישיותOestereich, 1995376אוטוריטטיבית אישיות לבדיקת שאלון974

משפחתית אוירה לבדיקת שאלון975

(Moos&Moos, 1975) 

(FES) 494,376משפחתית אוירה



)אפיסטמית אידיאולוגיה לבדיקת שאלון976 1987, ינון )377

, אנושית התנהגות

חזותית תפיסה

יחוס סגנון לבדיקת שאלון977

( אברמסון, זליגמן , 

1979 סמל יחוס סגנון377(

)עצמית הערכה שאלון978 1979, רוזנברג עצמית הערכה377(

מינהל, הישגים378סומך ימימהבמינהל הישגים שאלון979

)לתלמיד עמדות שאלון980 1993, וידיד 1988, רז תלמידים, עמדות378(

מילים אוצר מבחן1966379, אורתר. גחסר-'ז לכיתה בעברית מבחן981

1966379, אורתר. גחסר-'ז לכיתה בחשבון מבחן982

 בעיות מבחן

בחשבון

הנקרא הבנת1976379, שחר ובן אורתרחסר-הנקרא בהבנת מבחן983

חשבוןWISC-R379חסר-וקסלר מבחן- בחשבון מבחן984

985

 ממבחן- מילולי מבחן תת- מילים אוצר

אקטיבי, מילים אוצרWISC-R379חסר-וקסלר

379חסר-D-48 מבחן986

, אנאלוגיות

אינטליגנציה

הישגים, למידה380שבתאי אסנתהישגים מבחן987

Hudgson, 1972380קוגניטיביות העדפות שאלון988

, חשיבה רמת

העדפות



989

 האוריינטציה לבדיקת שאלון

1981380,721, הרטרהתלמיד של ההנעתית

 אוריינטציה

 פנימית, הנעתית

וחיצונית

990

 ידי על התוכנית להערכת שאלון

תלמידים, הערכה1980380, שמירהתלמידים

380בקבוצה השתתפות להערכת שאלון991

, הערכה

קבוצה, השתתפות

משימה, ריכוז רמת1989381, שנירבמשימה ריכוז זמן שאלון992

משתמש רצון שביעות שאלון993

 weissו 1979, פרנקל

1993 

shneiderman(1992)381ו

, למידה סביבת

 קודם נסיון, מחשב

במחשב

טמפרמנט שאלון994

mecdvitt&carey 

טמפרמנט1978382

lazarus 1981382אם-הילד מחלת עם התמודדות שאלון995

, אם התמודדות  

מחלה

382בלאו חנה ר"דלטיפול היענות שאלון996

, לטיפול היענות

אמא

997

 ורמת המחלה חומרת הערכת

382בלאו חנה ר"דלטיפול ההיענות

, לטיפול היענות

רופא

נכים ילדים, עמדות383ועמיתיו sillerנכים ילדים כלפי עמדות998

383ועמיתיו sillerאוטיסטים ילדים כלפי עמדות999

 ילדים, עמדות

אוטיסטים

קריאה אבחון385הלוינג אריאלהקורא הערכת שאלון1000



שינוי1992386 צוריאלהשתנות כושר כלפי עמדות שאלון1001

חינוכית עמדה1989386 והיווד בראוןחינוכיות-פילוסופיות עמדות שאלון1002

ניהול סגנוןstogdill 1957387הניהול סגנון למדידת שאלון1003

E.P.QEysenck 1970387 האישיות מבנה למדידת שאלון1004

, אישיות סגנון

מנהלים

1005

 המנהל של מדיניותו למדידת שאלון

הורים מעורבות1989387 גולדרינגספרו בבית הורים מעורבות לגבי

1006

 כלפי המנהל עמדות למדידת שאלון

הורים מעורבות387(מכלוף)שבח שבע בתהורים מעורבות של שונים תחומים

1007

 של רקע נתוני על- למנהל רקע שאלון

הספר בית רקע388והמנהל הספר בית

1008

 בית של האפקטיביות לבחינת שאלון

 המורה של ראותו מנקודת הספר

המורה תפיסת1992568,388 גזיאלוהמנהל



1009

-הבית האוטונומיה לבחינת שאלון

אוטונומיה1992388 פרידמןספרית

1010

 הרמה לבדיקת לתלמיד שאלון

1995390 מברךהמטקוגניטיבית

, מטהקוגניציה

, חשיבה טכניקות

כימיה מקצוע

1982390' וריץ דרוםהספר בבית חיים איכות1011

 בית של תפיסה

הספר

כימיה מקצוע, עמדה1978390 גלוזמןהכימיה מקצוע כלפי עמדות1012

1981390 הארטרמוטיבציה1013

, פנימית הנעה

חיצונית הנעה

1014

 בקבוצות לימוד כלפי המורים עמדות

חקר

 מישור, 1981 פלאטו

חקר קבוצות1972390 אברהם, 1994

1015

 הנהוגה הלימוד לשיטת תלמידים יחס

לימוד שיטת390בכיתתם

1016

 של המקצועית בהתפתחותו שאלון

אומנות הוראת391לאומנות המורה

מילוליות מתמטיות בעיות פתרון1017

 של הלימוד ספרי

, אחת ועוד )התלמידים

 עד-מרבך, (1989

 וינר, 1989 והרשקוביץ

חשבון392ח"תשמ ואוברמן



עצמית בהכוונה למידה1018

blenkin&kelly 1988, 

עצמית הכוונה1993392 אופיר

הנקרא הבנתbloom 1956392בלמידה העברה יכולת1019

עצמי דימוי1992392 שטיינרעצמי דימוי לבדיקת השלכה מבחן1020

דימוי1021

 השרות )י"שפ

 היעוצי הפסיכולוגי

עצמי דימוי392(לילדים

כלכלי-חברתי מצבrand, 1975392כלכלי-חברתי מצב לבדיקת שאלון1022

1023

 למעורבות עמדות לבדיקת שאלון

הספר בבית הורים

, (1993) ופסטרנק פרס

 סמילנסקי

דרו,(1981)ובאומרגנטן

, (1980)ם

, (1983)גולינסקי

EPSTEIN(1992)393הורים מעורבות

1024

 היכולת,הלשונית ההבעה התפתחות

לשונית הבעהbloom 1956394עצמית בהכוונה ולמידה הסיפורית

קריאה395הקריאה מבחן1025

1987395 גיליסבסיסית יכולת לבדיקת הכרות מבחן1026

 הבחנה

 הבנת,שמיעתית

הוראות

פונולוגיה395ז"תשמ גיליסהפונולוגית המודעות בדיקת1027



קצר לטווח זכרון395ז"תשמ גיליסקצר לטווח מילולי זכרון1028

שיוםdenckla&rudel 1974395שיום מבחן1029

למורים עזרה הערכת שאלון1030

 הייבלום אביעד ענת

1992396

, למורים עזרה

למורים הדרכה

שחיקה שאלון1031

etzion, pines& kafry, 

שחיקה1983396

תפקוד סגנון שאלון1032

, 1980, דיאמנט

Dawson, Messe &

Phillips(1972)397המורה תפקוד

1033

 כלפי העמדות לבדיקת שאלון

 והמצויה הרצויה הדמוקרטית האווירה

דמוקרטיה1992397, ושלום כהןהספר בבית

שחיקה1985397 ולוטן פרידמןשחיקה למדידת הסולם1034

עזיבה397לעזיבה הנטייה למדידת שאלון1035

עצמי דימויFittsFitts (1965)398 של (TSCS)עצמי דימוי סולם1036

1037

& Ben של משפחה יחסי מבחן

Anthony (FTR)

& Ben,  (1968)פרנקל 

Anthony 1975398משפחה יחסי

AEIS למתבגרים האני זהות סולם1038

 צוריאל

1992,1990,1984

509, 

456,398

 האני זהות

למתבגרים



התפתחות שלבי סולם1039

Wessman&Ricks, 

1966398

 התפתחות רמת

 של חברתית-פסיכו

המתבגר

1040

 האקלים רמת תפיסת למדידת שאלון

 העל הספר בבית הרצוי הדמוקרטי

דמוקרטיה399(1992)ושלום כהןיסודי

לסמכותנות הנטייה לבדיקת שאלון1041

 (1993)וכהן שלום 

Oestereich 1992399סמכותנות

1042

 בנושאים עמדות למדידת שאלון

שונים חברתיים

-בן, (1984)אריאן

-בר, (1990)סירא

 דרום,טל

, (1978)ושורק

 צמח, (1991)פרס

, (1984)וציון

399(1994)הראל

 נושאים, עמדות

חברתיים

עצמית הערכהRosenberg(1965)399עצמית הערכה שאלון1043

הורים מעורבות1044

 וזילברשטיין גיבתון

הורים מעורבות1989400

ההורים של הרצון שביעות1045

 וזילברשטיין גיבתון

רצון שביעות1989400 גל, 1989

המורים רצון שביעות1046

 וזילברשטיין גיבתון

רצון שביעות1989400 גל, 1989

שחיקה1978400 ועציון כפרי, פינסהמורים של השחיקה תהליך1047



1965400 רוזנברגהמורים של מקצועי-עצמי דימוי1048

 דימוי, עצמי דימוי

מקצועי

שליטה מיקוד שאלון1049

 rotter, 1987 אביצור

שליטה מיקוד401 ,1966479

התמודדות דרכי שאלון1050

folkman and lazarus 

התמודדות1985401

שאלות שאילת1996402 סומךשאלות שאילת רמת1051

1052

 בעזרת מילוליות בעיות פתרון

אנלוגיות

 הכנה" החוברות

 המיון לבחינות

 שיפור","ל"לצה

402"חשיבה תהליכי

 בעיות, אנלוגיות

מילוליות

צורניות בעיות לפתרון מבחן1053

 הכנה" החוברות

 המיון לבחינות

 שיפור","ל"לצה

402"חשיבה תהליכי

 בעיות, אנלוגיות

צורניות

1054

 באמצעות עצמית בהכוונה למידה

1993402 אופירתכנון

, עצמית הכוונה

תכנון

הנקרא הבנת1956402 בלוםהנקרא בהבנת מבחן1055

עצמי דימוי402י"שפעצמי דימוי1056

מטקוגניציה של פנומנולוגית תפיסה1057

, ושואין נבנהויז, זיו

1972402

, פנומנולוגיה

מטקוגניציה

שכלי מדדraven 1983402רייבן של המטריציות מבחן1058



1059

 בקרב כתיבה כלפי עמדות שאלון

כתיבה, עמדות403תלמידים

שמרנות1968404 ופטרסון וילסוןשמרנות שאלון1060

מוסרי שיפוט404מוסרי שיפוט שאלון1061

עצמי דימוי1982404 באריעצמי דימוי שאלון1062

1063

 ברמת הנקרא הבנת למדידת מבחן

הנקרא הבנת405הטקסט של המיקרו

1064

 ברמת הנקרא הבנת למדידת מבחן

הנקרא הבנת405הטקסט של המאקרו

גמרא לימוד405אישי שאלון1065

העלילה ארגוןapplebee 1978406העלילה ארגון מדד1066

במשחק העלילה תסריט מפתח1067

, וכורש קאשי, גלובמן

1994 ;glaubman 

עלילה תסריט1992406

ריגושי דקדוקfein 1989406מחזוריות-ריגושי דקדוק1068

במשחק אביזריםglaubman 1992406באביזרים הדמיוני השימוש רמת1069

407טובה לייטרהישגים בדיקת1070

, במדעים הישגים

מדעית חשיבה



לתלמיד עמדות שאלון1071

 חן, לוי, לוין, תמיר

מדעים, עמדות1988407 וזוזובסקי

1992408 וטטר בנימיניהתלמיד להורה שאלון1072

, הורים עמדות

ספר בית יוקרת

1073

 וחברתית אישית הסתגלות שאלון

 california test of) ק.א.מ

personality)thorpe 1953409

, אישית הסתגלות

חברתית הסתגלות

1074

 ילדים דיכאון, רגשית הסתגלות שאלון

(CDI)kovacs & beck 1977409,623

 סימפטומים

 הסתגלות, דכאוניים

רגשית

1075

 לשינוי ופתיחות לכידות הערכת שאלון

במשפחה

(olson, 1986 ; rassel 

sprenkle, 1979; 

1983; 1985)409

, משפחה תפקוד

 פתיחות, לכידות

לשינוי

1981410 הרטרתלמידים הנעת לבדיקת שאלון1076

, פנימית הנעה

חיצונית הנעה

מצויה דמוקרטיה1992410 ושלום כהןהמצויה הדמוקרטית האווירה תפיסת1077

רצויה דמוקרטיה1992410 ושלום כהןהרצויה הדמוקרטית האווירה תפיסת1078

הנקרא הבנת מבחן1079

 בן ונילי אורתר גינה

הנקרא הבנת411שחר



1080

 ותרגול אבחון" המחשב תוכנת

411"הנקרא בהבנת

, הנקרא הבנת

מחשב

האזרח תפקידjenning&niemi 1974412האזרח תפקיד תפיסת1081

easton&dennis 1967412פוליטית יעילות תחושת1082

- פוליטית השפעה

אזרחית

412פאול-בנימין אילנהופוליטית חברתית מעורבות1083

, חברתית מעורבות

פוליטיקה

פוליטיקה412פוליטיות עמדות1084

כתובה מילה413ראיון-כלי1085

המשגהmarie m. clay 1989413בספר הכתוב המשגת cap מבחן1086

קריאה,כתיבה413הכתוב וזיהוי כתיבה מטלות1087

1088

 כושר לבדיקת דינאמי הערכה כלי

CTIMtzuriel 1989414 הסקית בחשיבה ההשתנות

, הסקית חשיבה

השתנות, תיווך

PARQRohner 1978a414 הורית דחייה-קבלה שאלון1089

, הורית קבלה

הורית דחייה

PAQRohner 1978b414 האישיות הערכת שאלון1090

, עצמית הערכה

אישיות



מובנית תצפית באמצעות הערכה1091

klein, 1988; klein, 

weider& greenspan 

1987414

 למידה אסטרטגיות

מתווכת

גננת עוזרת/לגננת שאלון1092

, 1975, מרים כהן

1997415 בשארה חוסיין

 מבנה, יישובי ארגון

חינוך

לגננת עוזרת/לגננת ראיון1093

, 1975, מרים כהן

1997415 בשארה חוסיין

 למידה, לימוד תכני

בגן

1094

 ראיון, הממשלה משרדי לעובדי שאלון

ת/מפקח, ה/למדריכ

, 1975, מרים כהן

1997415 בשארה חוסיין

 הארגון מבנה

 תכניות, היישובי

לימודים

ת/מפקח, ה/למדריכ ראיון1095

, 1975, מרים כהן

לימוד תכני1997415 בשארה חוסיין

הילדים להורי שאלון1096

, 1975, מרים כהן

1997415 בשארה חוסיין

, ארגוני מבנה

, לימודים תוכניות

הרך גיל

להורים ראיון1097

, 1975, מרים כהן

הרך גיל, לימוד תכני1997415 בשארה חוסיין

1098

 המקומית הרשות לעובדי שאלון

ציבור ועובדי

, 1975, מרים כהן

1997415 בשארה חוסיין

, יישובי ארגון מבנה

חינוך מבנה

1099

 ועובדי המקומית הרשות לעובדי ראיון

ציבור

, 1975, מרים כהן

הרך גיל, לימוד תכני1997415 בשארה חוסיין



מתווכת הוראה1988415 קליין(omt)מתווכת הוראה על תצפית כלי1100

שינוי417צוריאלהשתנות כושר כלפי עמדות סולם1101

1102

 תורת י"עפ עצמית מודעות שאלון

418עמי-בן מריםד"חב במשנת הנפש

 מודעות

הנפש תורת,עצמית

1103

 E.I.S (euthanasia ideology שאלון

scale)419חסד  המתת

חסד המתתE.B.I.S419 שאלון1104

419חסד המתת שאלון1105

 חסד המתת

 המתת, פסיבית

אקטיבית חסד

גרפית התפתחות1975420 קלוגקלוג פי על הציור הערכת1106

1993420 שתילשתיל פי על הציור הערכת1107

, פסיכוגרפיה

גרפית התפתחות

420הציור מהלך על תצפית דף1108

, גרפית התפתחת

מילולית, מוטורית

אישיים פרטים421איריס מרזםהשמיעה לקויי הילדים על מידע שאלון1109

הוראה אסטרטגיות שאלון1110

 בהתבסס איריס מרזם

 מסלובטי על

הוראה אסטרטגיות1991421;1987



1991421, באשיהנקרא הבנת מבחן1111

, הנקרא הבנת

קוגנטיבית חשיבה

1997421, ומרזם מסלובטיהחברתית ההכרה שאלון1112

, חברתית הכרה

חברתיות דילמות

מוסרית חברתית חשיבה שאלון1113

, שולמן, נבנהויז, זיו

מוסריות1974421

פחד422ו'בנג אפרתהפחד רמת לבדיקת פחדים שאלון1114

1115

 האירוע התרחשות שכיחות שאלון

422המפחיד

 התרחשות שכיחות

הפחד

1116

 על בכתב דווח: אישיים פחדים שאלון

אישי פחד422מפחידים וחלום מקרה

1117

 קטגוריות בין הייחסיות לבדיקת מבחן

יחסי פחד422הפחד

פחד, התמודדות422'בנגו אפרתהתמודדות שאלון1118

1119

 לילדי התקשרות סגנונות סיווג שאלון

hazan&shaver 1987החביון גיל

473, 

התקשרות סגנון456,422

OMI423 תצפית דף1120

, תיווכית התנהגות

 בין אינטראקציה

אחים

דימויים של חיותם אודות שאלון1121

betts(1909), 

sheehan(1972)424דמיון



1122

 על שליטה אודות שאלון

 gordon test of visual)דימויים

imagery)gordon 1949424בדמיון שליטה

1123

 הליכי)דימויים תכני אודות שאלון

 IPI (imaginal (שוטפים דמיון

processes inventory)singer 1982424דימויים שחיכות

דמיון424"האובד הבן משירי" היצירה על שאלון1124

1125

 משירי" היצירה על השאלון פ"ע ראיון

דמיון424"האובד הבן

החריג לילד ביחס עמדות שאלון1126

 חני,  1963, ולוק קוק

425חוקת

 ילד, הורים עמדות

נכה

1127

 מבחינה ילדיהם את הורים הערכת

 ואחרי לפני ותקשורתית קוגנטיבית

המסוייעת לתקשורת ילדם חשיפת

, וקורט וולפנסברגן

1971425

 את הורים הערכת

, הנכה הילד תפקוד

מסייעת תקשורת

שליטה מיקוד426(ד"תשל)רוטמן(רוטר מבחן )שליטה מיקוד1128



1129

 חש אני בה הדרך" עצמית הערכה

עצמית הערכה426(1969)והריס פייריס"עצמי את

עצמית מסוגלות426עצמית למסוגלות שרר מבחן1130

למקצוע מחוייבות1988427 גזיאללמקצוע המורים מחוייבות1131

1132

 של העצמי הדימוי לבדיקת שאלון

מקצועי דימוי1982427,526 חיון קרמר לייההמורה

1133

 מנהלים העדפות לבדיקת שאלון

מנהלים העדפות1988427 כץמורים בהעסקת

1990428 וגולדרינג שפיראספר-בבית מעורבות שאלון1134

 הורים מעורבות

הספר בבית

1135

 שבית המידה לגבי ההורים תחושת

1990428 וגולדרינג שפיראאותם לערב מוכן הספר

 הורים מעורבות

הספר בבית

1990428 וגולדרינג שפיראהמעורבות מניעי שאלון1136

 ההורים של מניעים

 בבית למעורבות

הספר

הספר בית מטרות תפיסת1137

 סמילנסקי

, (1981)ובאומגרטן

 גבתון

 (1987)וזילברשטיין

428(1994)מינרבי

 הספר בית מטרות

 ציפיות, ההורים לפי

הספר מבית



1138

 מבית ההורים רצון שביעות שאלון

428(1993)ופסטרנק פרסהספר

 רצון שביעות

ההורים

1139

 בגרות לבדיקתcrites מבחן

crites 1973429(ק"בגמ)מקצועית

, מקצועית בגרות

 בחירת

 לגבי עמדות,מקצוע

 כישורים, מקצוע

בחירה של

AEIS- למתבגרים האני זהות סולם1140

tzuriel,1984,צוריאל, 

האני זהות1990429

מינית זהות1978429, צוריאלמינית זהות לבדיקת BEM מבחן1141

430לסיפור התייחסות שאלון1142

, הבנה, זכירה, איור

ויישום הסקה

עצמי דימוי1989430 גלנץ"כך והוא כך אני" עצמי-דימוי שאלון1143

(סדרות)במתמטיקה הישגים שאלון1144

 וצוות צייכנר אורית

 למתמטיקה מורים

במתמטיקה הישגים430א"י בכיתות המלמדים

(העברה)במתמטיקה הישגים שאלון1145

 וצוות צייכנר אורית

 למתמטיקה מורים

במתמטיקה הישגים430א"י בכיתות המלמדים

1989431 שוינפלדשוינפלד של ואמונות תפיסות שאלון1146

 ואמונות תפיסות

 מקצוע כלפי

מתמטיקה



1980431, הרטרתלמידים הנעת לבדיקת שאלון1147

 פנימית הנעה

 חיצונית והנעה

ללמידה

432לתלמיד שאלון1148

 עמדות, ידע

 בנוגע והתנהגות

לבריאות

432למורה/למנהל שאלון1149

 חינוך,ארגוני אקלים

לבריאות

1983433 אורטרלימודיים הישגים מבחן1150

 בעברית השגים

ובחשבון

1982474,433 ארי-בןעצמי דימוי לבדיקת שאלון1151

, לימודי עצמי דימוי

חברתי עצמי דימוי

1152

 חברתיות אוריינטציות לבדיקת שאלון

1988433 ושמידע כץתלמידים של

 אוריינטציה

 דימוי,חברתית

 יח, חברתי

, אזרחות, ללימודים

, לאינטגרציה יחס

לעתיד תוכניות

שליטה מוקד1944433 כץתלמידים של שליטה מוקד שאלון1153

434מובנים עלילתים סיפורים זכירת מבחן1154

 סיפור, זכרון

מובנה עלילתי

קטגוריות לפי זכרון434מלים 20 של זכירה מבחן1155

הנקרא הבנת1987434 אורתרהנקרא הבנת מבחן1156

1989434 גלנץן"המ מבחן1157

 מילולית חשיבה

מופשטת



1158

 חברות/חברים" סוציומטרי שאלון

1989435 גלנץ"ן/בהם בוחר שאני

 חברתי מעמד

בקבוצה

חברות קשריparker&asher 1993435חברות קשרי איכות להערכת שאלון1159

1160

 כישורים לבדיקת למחנכת שאלון

gersham&elliot 1990514,435התלמיד של חברתיים

, חברתיים כישורים

חברתיות מיומנויות

ידע שאלון1161

 להסטוריה מורים

 הדרכה קורס ובוגרי

השואה על ידע436לפולין

השואה כלפי רגשות436סלע ואורון און-בר דןהשואה כלפי רגשות שאלון1162

1163

 אי/הצטרפות צניעי לבדיקת שאלון

לפולין המסע1996436 לבלפולין למסע הצטרפות

1993436 אורוןהשואה כלפי עמדות שאלון1164

-יהודית זהות

, ישראלית

 מדינה,שואה,דת

וציונות

התמודדות שאלון1165

carver, scheier& 

weintraub 1980436התמודדות



437החלטות וקבלת ניהול דפוסי שאלון1166

, ניהול דפוסי

 מורים מעורבות

החלטות בקבלת

צוות עבודת שאלון1167

 גל עבריה

, (1981)כרמי

 ואדן ירונה (1993)טהון

437(1998)הורסט דר

, צוות עבודת

 רצון שביעות

 התנהגות, בעבודה

ספר בבית ארגונית

הארגונית ההשתלמות שאלון1168

 דר ואדן ירונה 

ארגונית השתלמות437(1998)הורסט

1169

 של המבחן בתוספת העמידות מבחן

feuerstein&rand

kuhlman(1957),feuer

stein&rand(1977)438

 השוואה יכולת

, שימור, למודל

ויזואלית רוטציה

חוקיותcattell&cattell(1965)438"צורניות סדרות" מבחן- תת1170

torrance(1966)438,548"עיגולים" מבחן תת1171

, גמישה חשיבה

יצירתיות

לתלמיד שאלון1172

talkmitt 1966, 

bricen&byrne, 19292438

 משחקי, משוב

מחשב

שמיעה לקויי438למורה שאלון1173

439למורה שאלון1174

 בדיקת אופן

בחיבור מבחנים

1175

 התקשרות סגנונות לסיווג שאלון

החביון שלב לילדי

, אבן-הר דב, פינצי ריק

 שמואל, ויצמן אבי

התקשרות סגנון440(1996)שניט ודן טיאני



1176

 אני מה- "בדידות הרגשת שאלון

בדידותasher et al440(1990)"מרגיש

1177

 מה" חברתית הסתגלות שאלון

"עושים

children's social 

skills- gersham& 

eillot(1990)440חברתית הסתגלות

הורים מעורבות441להורה שאלון1178

הורים מעורבות441למורה שאלון1179

עיוני טקסט הבנת1180

valencia&pearson 

הנקרא הבנת1987442

1993442 אופירעצמית בהכוונה למידה1181

 בהכוונה לימוד

עצמית

442י"שפעצמי דימוי1182

 יחס, עצמי דימוי

עצמאות, ללימודים

עיוני טקסט, עמדות1988442 רז, 1993 ידידעיוני טקסט קריאת כלפי עמדות1183

1184

 המורה של מסוגלות תחושת שאלון

"teacher efficacy"

 

1984,gibson&dembo 

על מבוסס

482,443, 

המורה מסוגלות775

1971443 וקראוס הופמןחינוכיות לעמדות 8-ה שאלון1185

 חינוכיות עמדות

 עמדות, חדשניות

שמרניות חינוכיות

שילוב, עמדות1991443 שכטמןשילוב כלפי עמדות לבדיקת שאלון1186



1187

 להשגים אחריות: שליטה מוקד שאלון

ל.ה.א לימודיים

 קטקובסקי קרנדל

1965444 וקרנדל

 להישגים אחריות

לימודיים

1981445 דניאליהחינוך בתחום עמדות1188

, חינוכיות עמדות

 חינוכית תפיסה

 תפיסה, מסורתית

 חינוכית

פרוגרסיב)מתקדמת

(ית

445(1994)וענבר אדי, חןהחינוך בתחום והשקפות ערכים1189

, חינוכיות השקפות

חינוכיות עמדות

445(1977)חיון-קרמרההוראה מטרות חשיבות תפיסת1190

 הוראה מטרות

 מטרות, מסורתיות

 הוראה

פרוגרסי)מתקדמות

(ביות

1191

 של החברתי הסטטוס תפיסת

מקצועי דימוי1985445 גזיתספר בית מנהל- המקצוע

1192

 המנהל את המאפיינות התכונות

1989445 קלייןהאדאלי

 המנהל תכונות

האידיאלי

1193

 המנהל של הפמיניזציה כלפי עמדות

445(1994 )וענבר אדי, חןהחינוכי

 מנהל, פמיניזם

חינוכי



1194

- life regard scale)חיים ראיית סולם

LRS)

battista&almond, 

1973446

, חיובית חיים ראיית

 חיים ראיית

, (LRS)כוללת

הגשמה

הליקוי עם התמודדות שאלון1195

lazarus&folkman, 

1985446

 עם התמודדות

, פיזית לקות

, רגשית הערכה

קוגנטיבית הערכה

1196

 adolscent self) עצמי דימוי שאלון

concept scale- ASCS)

hofman, beit- 

hallahmi, hertz-

lazarowitz, 1982446

, אישי עצמי דימוי

 עצמי דימוי

משפחתי

447מטרה וגירויי מטרימים הקשר משפטי1197

 משפט, מטרה גירוי

 משפטי, מטרים

תפל מילות,הקשר

נוער, הפנאי שעות1985448, סיוןהפנאי פעילות דפוסי1198

1993448, ואחרים ץ"כהפנאי עיסוק1199

 בשעות עיסוק

הפנאי

זמן תקצוב449זמן תקצוב שאלון1200

1201

 גרסה)המורכבת הצורה מבחן

(לילדים מותאמת

 צוריאל, 1959, ריי

1992510,449, ואיבושיץ

 כושר, זכירה

, קוגנטיבי השתנות

ויזואלי זכרון

1202

 למידה באסטרטגיות תצפית

1987449, קליין(מ"אל)מתווכת

, מתווכת למידה

 תיווך אסטרטגיות

הורים של

1203

 שאלון- כיתתיות נורמות בדיקת

1989450, י"שפלתלמיד

 כלפי עמדות

אלימות



(חברתי)כיתה אקלים תפיסת שאלון1204

welberg&anderson 

1968450

-חברתי אקלים

כיתתי

1205

 התלמידים של ההנעה לבדיקת שאלון

 a scalle of intrinsic versus) ללמידה

extrinstic orientation in the 

classroom)harter,1981 492,451

, חיצונית הנעה

פנימית הנעה

1206

 ההישגים לבדיקת שאלונים

הנקרא בהבנת שאלונים- הלימודיים

 החינוך משרד

הנקרא הבנת1972451; 1971, והתרבות

1207

 ההישגים לבדיקת שאלונים

451חלופית הערכה-  הלימודיים

, חקר משימות

חלופית הערכה

1208

 משימות של להערכה קריטריונים

451ביצוע ומטלות חקר

 של הערכה 

 חקר משימות

ביצוע ומטלות

1209

 חיי סולם- הקבע צבא משפחות שאלון

1988452, וגל סנההזוג בת/בן של העבודה

 רצון שביעות

מעבודה



1210

 סולם- הקבע צבא משפחות שאלון

 הזוגית מההתקשרות רצון שביעות

1988452, וגל סנההמשפחה בחיי

, זוגית תקשורת

רגשות שיתוף

1211

 שונים נושאים של חשיבות סולם

זוגיות452הזוג בני בחיי הקשורים

1212

 הנושאים לגבי הסכמה סולם

זוגיות452הבינזוגיים

1213

 כלפי הבעל/הרעייה טענות סולם

זוגיות452הזוג בת/בן

1214

 יום היום בחיי והקשיים ההנאות סולם

משפחה452המשפחה עם

1215

 הזוגיות מיחסי הרצון שביעות סולם

זוגיות452בנישואין

הורות452ההורות בתחום רצון שביעות סולם1216



1217

 child behavior)הילד התנהגות שאלון

check list)1978452, אכנבך

, הילד התנהגות

 תפקוד, הסתגלות

 בעיות, חברתי

התנהגות

1218attachment q- sortwaters&deane, 1985453התקשרות דפוס

453ילד- גננת הערכת1219

 מיומנויות

 כשירות,, חברתיות

 חוסן, חברתית

, תלות, נפשי

התנהגות הערכת

453ילד-ילד אינטראקציות1220

 אינטראקציה, יוזמה

חברתית

1221

 )הרטר סולם העצמית היכולת תחושת

1985453, הרטר(1985

, עצמית מסוגלות

עצמית יכולת

יחסים רשתות שאלון1222

furman&buhrmester, 

 1985453

, קשרים איכות

יחסים מערכות

1223

 stressful life לחץ אירועי שאלון

events assessmentdavid&compas, 1986453

 במצבי התמודדות

לחץ

1224

 הילד של המוניטין לדיקת שאלון

 revised class play השווים בקבוצת

(R.C.P)

matson, morison& 

pellegrini453מוניטין



1225

 על הנלמדת התושייה למדידת שאלון

 self) עצמית לשליטה הסקלה ידי

control schedul)rosenbaum, 1980b454,668

, עצמית שליטה

, נלמדת תושיה

בעיות פתרון

עצמית מסוגלות1986583,454, פישמןעצמית למסוגלות שאלון1226

חברתיים כישורים להערכת שאלון1227

gersham&elliot, 

1990454

, חברתיים כישורים

חברתית כשירות

ערכים1992455, שוורץהערכים שאלון1228

1229

 ערכי בין והשונה הדומה שאלון

455הוריו לערכי המתבגר

 ערכי

 ערכים,המתבגר

ההורים של

התנהגויות שאלון1230

 לוי, (1987)מסלובטי

 עורך,  (1976 )וגוטמן

455אלי שטרית-המחקר

 לעומת ערכים

בפועל התנהגויות

סיכונים נטילת613 ,1981456, נמירובסקי-גומאסיכונים לנטילת ה"מס שאלון1231

1991456, גלנץם"מ מבחן1232

 מילולית חשיבה

 חשיבה, מופשטת

מילולית

מתמטיקה457מתמטיקה רכזתבמתמטיקה מבחן1233

פעולה שיתוף שאלון1234

 לאינטגרציה המכון

 אילן-בר באוניברסיטת

457ו"תשנ

, בקבוצות למידה

, שיתופית למידה

פעולה שיתוף



מושגית אנלוגיה1990458, ובראון גוסוואמימושגיות אנלוגיות מבחן1235

תפיסתית אנלוגיה1989458, גוואסמיתפיסתיות אנלוגיות מבחן1236

1237

 קשרי איכות להערכת ידידות שאלון

 השאלון של עברית גרסה- החברות

F.Q.Qparker&asher, 1993459חברות קשרי איכות

PALS460 שאלון1238

 אוריינטציה

, יכולת להפגנת

 אוריינטציה

 קידום, למשימה

לימודית מוטיבציה

1239

, התלמיד מוטיבציית שאלון

 ואוריינצטיה למשימה אוריינטציה

לימודית מוטיבציה460יכולת להפגנת

460"המורה פעילות" שאלון1240

 הוראה אסרטגיות

 מוטיבציה לקידום

 אוריינטצה,לימודית

, יכולת להפגנת

למשימה אוריינטציה

460"המורה אסטרטגיות" שאלון1241

 הוראה אסטרטגיות

מוטיבציה לקידום



461החיברות סוכני עם הקשר שאלון1242

, חיברות סוכני

 סוכני

השפע,סוציאליזציה

דתית ה

עדתית הזדהות שאלון1243

 ארז, (1968)פרס

עדתית זהות462(1973).ת

עדתיות462טעונות מילים זיהוי שאלוני1244

1245

 I-E רוטר סולם- שליטה מוקד מבחן

scaleשליטה מוקד1966463, רוטר

לימודיים להישגים אחריות שאלון1246

 קטובסקי

&katakovsky)וקרנדול

crandall, 1965)464שליטה מוקד

עצמית הערכה464 ,1965581, רוזנברגעצמית הערכה שאלון1247

1248

 תפקיד של עצמית תפיסה שאלון

ההורה

MacPhee et. Al., 

1985464

, הורית זהות

ההורות תפיסת

1249

the state-trait depression 

adjective checklist (ST-DACL)lubin, 1994464רגשות, רוח מצב

provost&oetter464תינוק של תחושתיות העדפות סולם1250

, למגע רגישות

 העדפות

 רגישות,תחושתיות

טמפרמנט, התינוק



1251

 והתנהגות אימהי מגע- תצפית דף

464באינטראקציה תינוק של תקשורתית

 בין אינטראקציה

 מגע, לתינוק האמא

אימהי

הסיפור מבנהfein, 1944465העלילה למבנה מפתח1252

העלילה מבנה ארגוןapplebee, 1978465העלילה ארגון1253

עלילה מורכבות1986465, 1992, גלובמןהעלילה מורכבות1254

feinfein, 1989465 של חברתי-הפסיכו הכלי1255

-פסיכו רמה

בסיפור חברתית

1256

-PPVT משכל מנת להערכת מילולי כלי

Rdunn&dunn, 1981465מילים אוצר

466למנהל שאלון1257

 עבודת, ניהול סגנון

, לשינוי יוזמות, צוות

ספר בית ניהול

466למורה שאלון1258

 עבודת, ניהול סגנון

, לשינוי יוזמות, צוות

הספר בית ניהול

467סטרופ1726

, הסטרופ אפקט

תגובה זמן

1987467, אורתרבקריאה שליטה לבדיקת אורתר מבחן1727

, ניקוד בלי קריאה

, דמומה קריאה

בקריאה שליטה



1728

 מעורבות כלפי מורים עמדות שאלון

1996468, ברקבה הקשורים אחרים ומשתנים הורים

, מורים עמדות

הורים מעורבות

פונולוגית  ערנות מבחן1729

 לפידות, לביא-טובול

פונמות, פונמה1995469, ווהל

מדע כלפי עמדות470והאנושות המדע לגבי עמדות שאלון1730

מחשב, לימוד שיטת470הלימוד שיטת שאלון1731

מדע, אינטואיציהbennet, 1990470אינטואיטיבי כושר שאלון1732

חברתיים יחסים1982471, וכהן שורצולדחברתיים יחסים שאלון1733

spatial relation מרחב יחסי מבחן1734

johnson&meade, 

מרחבית תפיסה1987472

מרחבית תפיסהbattery, tzuriel, 1995472חלונות מבחן1735

ויזואלי ורקע דמות מבחן1736

 test of visual מתוך

perceptual skills ,

gardner, 1988472

, חזותית תפיסה

מרחבית תפיסה

1737

- CEFT לילדים החבויה הצורה מבחן

children's embedded figure test

karp & konstadt, 

1969472

, חזותית תפיסה

, מרחבית תפיסה

 התמודדות סגנון

קוגנטיבי



מילים אוצר472מילים אוצר מבחן תת1738

1979472, ליבליךשווה צד מבחן תת1739

, מילולית יכולת

אובייקטים בין דמיון

1740

 סגנונות לבדיקת פרוייקטיבי שאלון

התקשרות סגנונות473התקשרות

fitts(1965) של עצמי לדימוי מבחן1741

 של ועיבודו תרגומו  

עצמי דימוי1974473,541, פרנקל

תוקפנותpellegrini, 1991475תוקפנית התנהגות לבדיקת תצפית דף1742

תוקפנות475תוקפנות רמת- לגננת דירוג שאלון1743

השפה רמתsmilansky, 1968475בלשון השימוש רמת מדד1744

fein, 1989475אינטראקציה מחזורי1745

 מסמל דיבור

 רמת, במשחק

סוציודרמטי משחק

משחק המטה רמת לבדיקת כלי1746

williamson & 

silverman, 1991475

, משחק-מטה

סוציודרמטי משחק

glaubman, 1993475באביזרים בשימוש הדמיון רמת1747

 באביזרים שימוש

 במשחק

הסוציודרמטי

1748

 המשחק לשיפור התערבות תכנית

הסוציודרמטי

glabman, kashi & 

koresh, 1993475סוציודרמטי משחק



עצמית הערכה476עצמית הערכה שאלון1749

קבוצתית התערבות476הטיפול בתום לנבדקים שניתן שאלון1750

1751

 תפיסה בדיקת: למורה שאלון

חברתיות מיומנויות476חברתיות ומיומנויות

בדידות שאלון1752

asher hymmet & 

reshour, 1984

476,566, 

בדידות תחושת741

476טיפול לפני נבדקים עם מובנה ראיון1753

 התערבות

 לשיפור קבוצתית

חברתיות מיומנויות

476טיפול לפני הורים עם מובנה ראיון1754

 התערבות

 לשיפור קבוצתית

חברתיות מיומנויות

476טיפול אחרי לתלמיד מובנה ראיון1755

 התערבות

 לשיפור קבוצתית

חברתיות מיומנויות

476טיפול אחרי הורים עם מובנה ראיון1756

 התערבות

 לשיפור קבוצתית

חברתיות מיומנויות

477(ד"חמ) דתי הממלכתי החינוך מדיניות1757

 חינוכית מדיניות

 החינוך של

, דתי הממלכתי

מורים עמדות

1979478, וחבריו מאודיהספר לבית מחויבות שאלון1758

 המורה מחויבות

הספר לבית



1992478', ריץלתלמידים מחויבות שאלון1759

 המורה מחויבות

, לתלמידים

, לימודית אחראיות

חברתית אחראיות

המורה התנהגות478במורה תצפית דף1760

1761

 embedded- חבויות צורות מבחן

figure testwitkin, 1954479

, תפיסתית מובחנות

בשדה תלות

480שונות עומס ברמות טקסטים 17624

, דמיון, דימויי טקסט

איור, הנקרא הבנת

1763

 -BI-SRI- המיני לתפקיד אילן בר מבחן

the bar ilan sex role inventoryמגדר, מינית זהות1984509,481, צוריאל

מקצועית מגדריות481גברי כמקצוע המתמטיקה תפיסת1764

מהצלחה פחד1765

 בעיבוד (ח"תשמ) כהן

מהצלחה פחד481המחברת

1766

 ס"ביה של הארגונית התרבות רמת

1995482, ולב שחרהמורה רצון ושביעות

, ארגונית תרבות

המורה רצון שביעות

483ההערכה- לתהליכי תפיסה שאלון1767

, הערכה דרכי

, חלופית הערכה

מסורתית הערכה



1768

 יעדי של התפיסה למדידת שאלון

הכיתתי האקלים

maehr& midgley, 

1993483

 יעדי, כיתתי אקלים

משימה יעדי, יכולת

מילולית אנאלוגיה484מילולית אנאלוגיה1769

צורנית אנאלוגיה484צורניות אנאלוגיות1770

מספרית אנאלוגיה484מספריות אנאלוגיות1771

קוגנטיבית בסגירות צורך1772

kruglanski, webster 

& klem, 1933485קוגניטיבית סגירות

מקצועית העדפה1973485, וטברסקי כהנמןמקצועית העדפה לניבוי שאלון1773

1996485, וטברסקי ליברמןכמותיים גדלים שאלון1774

, העיגון מנגנון

מופרז ביטחון

2000486, אמיתי הדסהלמחצה-מובנה ראיון1775

,  חריג ילד

, חריגים תלמידים

, המורה מסוגלות

 לקויי, מחוננים

למידה

1776

 תלמידים לגבי המורה מסוגלות שאלון

486וחריגים רגילים

, תלמידים קידום

 תלמידים קידום

 מסוגלות, חריגים

, מחוננים, המורה

למידה לקויי

1777

 העברית בשפה השליטה מידת

 דו/חד-  האנגלית השפה לעומת

489לשוניות

 דו, בשפה שליטה

לשוניות



489החינוכית המסגרת איכות1778

 מסגרת איכות

חינוכית

1990489, וליאנג היקמןתמונה מדרשי1779

, שפה התפתחות

 אוצר, ביטוי כושר

מילים

1780

 בתמונות מילים לאוצר פיבודי מבחן

peabody picture vocabulary test -

PPVTdunn, 1959489מילים אוצר

489ילד/מחנכת גומלין מגעי- תצפית1781

 אינטראקציה

לשוניות דו, מילולית

קוגניטיבי סגנון שאלון1782

 תרגום, 1979, קובט

 מבחן של מהמקור

MBTI נוסח F490קוגניטיבי סגנון

1783

 סטודנט עם לראיון מנחים קוים

490אינטראקטיבי בוידאו הלומד

 באמצעות לימוד

אינטראקטיבי וידאו

הנקרא הבנת1987492, אורתר גינהאורתר גינה של הנקרא בהבנת מבחן1784

ספציפית עצמית מסוגלות1785

migedley, maehr, 

urdan, 1997492

 עצמית מסוגלות

ספציפי בתחום

492למנהל שאלון1786

 לימודית התערבות

בסיכון נוער, במפתן



1787

 מטהקוגניטיבית מודעות שאלון

carrel, 1989493זרה כשפה באנגלית הנקרא להבנת

 מטהקוגניציה

, גלויה

סמויה מטהקוגניציה

1788

 להבנת מטהקוגניטיבית מודעות

מטהקוגניציה493ראיון- זרה כשפה באנגלית הנקרא

1789

 עם האינטראקציה איכות הערכת

 CIB- coding of בשיטת קידוד-הילד

interactive behaviorfeldman, 1998495,720

 אינטראקציה

ילד-מטפלת

1790

 infant טמפרמנט שאלון

characteristic questionnaire- ICQ

bates, freeland & 

lounsbury, 1979504,495טמפרמנט

KThalter, 1958496 מבחן1791

, דיוק, חזותי קשב

מהירות

denckle & rudle של המספרים מבחן1792

denckle & rudle, 

1978496

, דיוק, חזותי קשב

מהירות

1793

-WISC מתוך שמיעתי קשב מבחן-תת

Rמתוך WISC-R496

 קשב, קשב הפרעת

שמיעתי



497אירועים שאלון1794

, החלטות קבלת

, מורים דילמות

, מתוכנתת החלטה

 לא החלטה

מתוכנתת

win-choice497- החלטה תומכת מערכת1795

 קבלת תהליך

רציונאלי החלטות

self-efficacy שאלון1796

, 1995, רייטר

banddura 1977497

 לקבל ביכולת אמון

 קבלת, החלטה

החלטה

1991498, הרולד-קדםהורי סכסוך תפיסת שאלון1797

 התמודדות

 עם מתבגרים

 ריב, הורים סכסוך

הורים

1798

 ידי על נלמדת תושייה למדידת שאלון

 self-control) עצמית לשליטה סקלה

schedule)נוער לבני מיועדת גרסהrosenbaum, 1980a498נלמדת תושייה

קליפורניה אישיות מבחן1799

thorpe, clark and 

tiegs498הסתגלות

1800

 מיפוי באמצעות לימוד על משוב דף

1995499, שריד. דמושגים

, מושגים מיפוי

 מפת, תרשים

מושגים



1801

 לימוד על קוגניציה מטה שאלון

1996499, פישר. שמושגים מיפוי באמצעות

-מטה, כימיה לימוד

 מיפוי, קוגניציה

מושגים

קוגניטיבי-מטה שאלון1802

montague&bos 

1996501,קרמרסקי ,1990

, קוגניציה מטה

, מחשב, חקר בעיות

 פתרון אסטרטגיות

במתמטיקה בעיה

1803

 ודפוסי המניעים, התפיסות שאלון

פנאי502לפנאי ביחס הנוער של הפעילות

1804

 לתרומת ביחס עמדות בנושא שאלון

ארוך חינוך יום תכניות

 הפדגוגית המזכירות

 הנרייטה מכון של

ארוך חינוך יום1992503, סולד

1805

 חינוך יום של השלכות בנושא שאלון

בלבד ולמנהלים למורים שהופנה ארוך

 הפדגוגית המזכירות

 הנרייטה מכון של

ארוך חינוך יום1992503, סולד

1806

 מיום רצון לשביעות ביחס שאלון

ארוך לימודים

 הפדגוגית המזכירות

 הנרייטה מכון של

ארוך לימודים יום1992503, סולד

OMIklein, 1998, 1996504,720:  התיווך משתני קידוד1807

-אם אינטראקציה

 אינצראקציות, ילד

משחק



1808

 לעומת אגו אורינטצית שאלון

herter, 1980505מטלה אוריינטצית

, אגו אורינטצית

מטלה אורינטצית

למילים ערנות506למילים ערנות מבחן מטלות1809

1810

 הכולל שמיעה ללקויי דמוגרפי שאלון

1997507, אן'זגלאודט של השמיעה סולם את

, אישיים פרטים

שמיעה לקות

בדידות1989507, פלג"הבדידות חווית חקר" שאלון1811

1812

 התמודדות על פתוחות שאלות

 עם ושומעים שמיעה לקויי סטודנטים

507הקמפוס חיי

 הסתגלות, בדידות

 זהות, חברתית

תרבותית-חברתית

spanier, 1967509ספנייר של זוגי הסתגלות סולם1813

, נישואין איכות

הורים זוגיות

חזותי זכרון מבחן1814

 מבחן- ט"הב מתוך

 למידה כשרי לאבחון

, קליין)גן ילדי של

חזותי זכרון510(1982

1815

 אודות המורה אמונות שאלון

מתמטיקהcrawford et al., 1998511המתמטיקה



1816

 אודות התלמיד אמונות שאלון

מתמטיקהcrawford et al., 1998511המתמטיקה

1817

 באינטראקציה מובנית תצפית

בינאישית חברתית

feinstein & hauck, 

fein, waterhouse, 

1995514

 אינטראקציה

אוטיזם, חברתית

גננת, צוות עבודת515מובנה חצי ראיון1818

צוות עבודת1990515, ושחר שרןצוות עבודת שאלון1819

מורים של רצון שביעות שאלון1820

 של השאלון מתוך

bowers & taylor ,

1972515

 רצון שביעות

צוות עבודת, מורים

1982516, וכהן שוורצולנדחברתית קרבה לבדיקת שאלון1821

, חברתי מרחק

, חברתיים יחסים

 חברתית קרבה

חילוניים דתיים

1989516, וקדם ארי-בןתכונות ייחוס לבדיקת שאלון1822

, תכונות ייחוס

סטריאוטיפ

1823

 לבדיקת שאלות" לפני" בשאלון

הנבדקים של רקע משתני

 לבדיקת השאלות

 נלקחו הדתיות מידת

רקע משתני1975516, כהן של ממחקרו

1824

, רגשות לבדיקת שאלון" אחרי" שאלון

רגשות עוצמת516החקר מתהליך והתרומה



1825

 העצמית בזהות מרכיבים דירוג שאלון

 בעברית )חשיבותם מידת והערכת

(וערבית

luhtanen and 

crocker, 1992517

 זהות, לאומית זהות

דתית זהות, אישית

1826

 )ליברלית בדמוקרטיה תמיכה

1995517, סירא בן(וערבית בעברית

 דמוקרטיה

 זכויות- ליברלית

 זכות, הפרט

 חופש, התארגנות

שוויון, הבעה

1827

 על ליברלית מדמוקרטיה איום תפיסת

517(וערבית בעברית )ודתית לאומית זהות

 דמוקרטיה

 זהות, ליברלית

דתית זהות, לאומית

מורים הכשרת518מהכשרה רצון שביעות שאלון1829

מוטורי תכנון520המוטורי התכנון רמת דירוג1830

מוטוריקה520אלנתן-לוי שריתהילד יכולות להערכת לגננת שאלון1831

M.P.I שאלון1832

eysenck 1964, 1967, 

1975, 1985)521

, רגשית יציבות

אקסטרוורטיות

1833

B.D.I -beck depression inventory, 

דכאון1961522, ועמיתיו בק1961



1834

 הדיפרציאציה רמת למדידת שאלון

1999523, ואפרתי כהןהזוג בני של

, דיפרנציאציה

מובחנות

1835

 מקצועי העצמי הדימוי למדידת שאלון

המורה של

 טנסי שאלון מתוך

 העצמי הדימוי לבדיקת

524"למורה שאלון"ו

 דימוי, עצמי דימוי

מקצועי

ניהול סגנון למדידת שאלון1836

 למדידת שאלון מתוך

, stogdill)ניהול סגנון

 למדידת ושאלון (1957

 הארקוני האקלים

 זק של ס"בביה

524(1985)והורביץ

, מצוי ניהול סגנון

רצוי ניהול סגנון

חונך, הדרכהgasner, 1993526החונך של הדרכה גישות בנושא שאלון1837

1838

 בתמונות" כך ואני...כך הוא" מבחן

עצמי דימוי1981530, גלנץחליפית תקשורת בשיטת

1839

 ואחרי לפני- כתיבה רפלקציה שאלון

כתיבה543התערבות

פונמות545ופרוסט בנטין, דרור-בןעברית- פונולוגית הפקה מטלת1840



פונמות2002545, וכליף שיףאנגלית- פונולוגית הפקה מטלת1841

1842

 עברית גרסה-  פונולוגי שיפוט מטלת

פונולוגיה2002545, וכליף שיףואנגלית

1843

 עברית- המורפולוגית ההפקה מטלת

מורפמות2002545, וכליף שיףואנגלית

מורפמות, פונמות2002545, וכליף שיףואנגלית עברית- קריאה מבחן1844

ניגודים מבחן תת1845

 גלנץ, ן"מ מבחן מתוך

מנוגדות מילים1989546

נרדפות מילים מבחן תת1846

 גלנץ, ן"מ מבחן מתוך

נרדפות מילים1989546

1847

 תיווך איכות להערכת מובנית תצפית

עמית

, צוריאל י"ע עובד 

1999 klein et al 1987546מתווכת למידה

1848

 של מוטורי-החזותי התבנית מבחן

"גשטאלט בנדר מבחן", בנדר

grune & stratton, 

1975548

 רישום, העתקה

 תפיסה, דימוי

חזותית

copyDTVP-2, 1993548 העתקה מבחן1849

 רישום, העתקה

 תפיסה, דימוי

חזותית



1850

" יכולת מבחני"- חבויות צורות  CAB-

comprehensive ability battery1980548, ברק

, תפיסתית גמישות

מרחביים יחסים

1851

 לבוגרי המשך מסלול בחירת שאלון

549יעקב ברכההתיכון לימודי בתום ד"הממ החינוך

, המשך מסלול

ד"ממ, ישיבות

1852

 הגישות את התלמיד תפיסת שאלון

הוריו של החינוכיות

 תרגום, 1976, רולינס

1989550, גרנוף של

 של חינוכיות גישות

הורים

1853

 (pre)התערבות לפני עמדות שאלון

553(post)התערבות ואחרי

, במחשב שימוש

, הרך גיל, חשבון

, יחידנית למידה

שיתופית למידה

2002554, סירי נוריתב"י לתלמידת שאלון1854

 ליציאה מוכנות

מהתיכון

1979554, אנטונובסקיאישית קוהרנטיות שאלון1855

, שליטה תחושת

 משמעות תחושת

בחיים

1856

 )הישגים בהערכת העדפות שאלון

1994555, בירנבוים(המורים לאוכלוסיית הותאם השאלון

, הישגים הערכת

 הערכה שיטות

חלופיות



ספרי בית הקשר שאלון1857

, ומקלפלין טלברט

 והותאם תורגם )1994

 מסלובטי י"ע לישראל

555(ז"תשנ וגזיאל

 בית הקשר

 קהילת)ספרי

, מקצועיות, מורים

, טכנית תרבות

, שרות אתיקת

, לתלמידים דאגה

 רצון שביעות

(מהעבודה

1858

 שונים מרכיבים רצון שביעות שאלון

ההוראה במקצוע

 להוראת המחלקה

; 1998, טכניון, המדעים

; 1994, חליחל

, וגזיאל מסלובטי

555ז"תשנ

 רצון שביעות

מהוראה

1859

 אהבה של רגשי קשר הבודק סולם

ספר לבית אהבה556ספר לבית

bedell, 1988559ילד-הורה יחסי שאלון1860

 לפי )ילד-הורה יחסי

(ההורה תפיסת

עצמי דימוי1983559, שץהרך לגיל עצמי דימוי מבחן1861

לגן הסתגלות להערכת שאלון1862

, ושפטיה סמילנסקי

הסתגלות1974559

1863

 ציור מוכרות צורות התאמת שאלון

גירוי עיבוד560צילום לעומת

עמדות שאלון1864

, וזאבי 1988, ברוש

1998561

 מצב, ערבית שפה

סוציופוליטי



563סינכרונית במערכת הלומדים עם ראיון1865

 באמצעות למידה

 למידה, אינטרנט

מרחוק

1866

 friendship quality ידידות שאלון 

questionnaireparker&asher, 1989565ידידות

ידידות ראיון1867

buysse, 1991; 

bauminger, 1996565ידידות

1868

emotions recognition from stories- 

the emotion comprehension task

cermele, ackerman, 

& izard, 1995565רגשות זיהוי

1869

emotions recognation from 

pictures- the effective matching 

measurefeshbach, 1993565רגשות זיהוי

1870

emotions knowledge(EK)- kusche 

affective interview KAI-R

kusche, greenberg, 

& beilke, 1988565רגשות

מנחים של מקצועי עצמי דימוי1871

 דימוי" שאלון מתוך

 של מקצועי עצמי

מקצועי דימוי1992567, פרידמן, "מורים



מנחים שחיקת למדידת שאלון1872

 שחיקה שאלון מתוך

MBI-G-S ,מאסלך 

שחיקה1996567, קסון'וג

תקשוב כלפי מנחים עמדות שאלון1873

 של משאלון נלקח

christensen, R . &

Knezek, G, 1988567

, מחשב, תקשוב

, אינטרנט

 דואר, מולטימדיה

אלקטרוני

1874

 מניסיון למידה תרבות לבחינת שאלון

למידה תרבות1997568,722, קארידי, אליס( והמורים המנהל י"ע מולא)בארגונים

1875

 למידה מנגנוני פרופיל לאיתור שאלון

ארגונית למידה1994568, גלוברזון, אליסארגונית

1876

 המורה מאפייני תפיסת שאלון

ך"תנ2002569, לויןך"לתנ האידיאלי

כיתה אקלים לבדיקת שאלון1877

chionh&fraser, 

1998; fraser, 1998569כיתה אקלים

1878

 התלמידים עמדות למדידת שאלון

ך"תנ מקצוע כלפי

connely, 

crocker&kass, 1989569ך"תנ



1879

 נעשה)בכיתה סוציומטרי שאלון

חברות1972570, גוטמן("חברי אלה" בשאלון שימוש

1880

 ילדים התסגלות להערכת שאלון

הסתגלות1964570, סמילנסקיהמורה ידי על ס"בביה

טלוויזיהhobbs, 1999572צפייה הרגלי שאלון1881

המדיה שימושי שאלון1882

hobbs(1999) עם 

לפי הרחבה  lin(1993)572מדיה

טלוויזיה2003572, רוףהטלוויזיה כלפי ועמדות תפיסות שאלון1883

מדיה2003572, רוףהמדיה אוריינות שאלון1884

הלמידה סגנון שאלון1885

, ופרייס דון

 ועובד תורגם)1987

למידה סגנון573(מלגרם י"ע לעברית

מוחצנותhandel, 1976573מוחצנות רמת לבחינת שאלון1886

התקשרות סגנונות שאלון1887

mikulincer&erev, 

התקשרות סגנון1990574

מצבית חרדה574מצבית חרדה שאלון1888

1889

 ספציפיות חרדות לבדיקת שאלון

הריון574להריון



1890

 האם בין הקשר להערכת שאלון

עוברMFAScranely, 1979,1989574 לעובר

1891

 התקשרות סגנונות לסיווג שאלון

החביון גיל לילדי

mukulincer et al, 

התקשרות1990576

קריירהfeldman&sigler, 1995578(לאימהות)וקריירה משפחה שאלון1892

באישתו הבעל תמיכת לבחינת שאלון1893

dunst, trivette&deal, 

תמיכה1998578

מחשב1990579, אילתמחשב כלפי עמדות שאלון1894

עצמית מסוגלות שאלון1895

sherer&maddux, 

עצמית מסוגלות1982581,579

C.S.Q ייחוס סגנון שאלון1896

abramson, 

metalsky&alloy 1999580

S.A.M לחץ הערכת שאלון1897

peacock&wong, 

לחץ1990580

ורגשות קוגניטיבית הערכה שאלון1898

folkman&lazrus, 

1985581

, קוגניטיבית הערכה

רגשות הערכת

האגו עמידות שאלון1899

klohen, 1996, 

block&kremen, 1996581



1900

 להערכת סולם)יומיומי תפקוד שאלון

(הספר ובית בגן ילדים הסתגלות

, ושפטיה סמילנסקי

הסתגלות1974581

מוטיבציה1989582, צוריאלמוטיבציה שאלון1901

sternberg, 1997601,583חשיבה סגנונות1902

 סגנונות מבחן

 של החשיבה

סטרנברג

(מתבגר) התקשרות דפוסי שאלון1903

mikulincer, florian 

and tolmacz, 1990584התקשרות

קוהרנטיותantonovsky, 1987584קוהרנטיות תחושת שאלון1904

ידידות קשרי שאלון1905

bukowski, hoza and 

bovin, 1994584

, אישיים בין יחסים

חברות

shulman et al. (1997)584אינטימיות שאלון1906

 בקשר אינטימיות

חברי

עצמית חשיפהshulman et al. (1997)584עצמית חשיפה שאלון1907

1908

 בעל הילד שילוב כלפי עמדות שאלון

המיוחדים הצרכים

antonak&larrive, 

שילוב1995585

אישית מסוגלות תחושת שאלון1909

fischer, rich&lev 

מסוגלות585(1989)



1910

 תוקפנות של חברתיים ייצוגים שאלון

מילולית אלימותarcher, 1994586הילדות במהלך מילולית

DSI- עצמית מובחנות שאלון1911

skowron&friedlander

דיפרנציאציה1998587 ,

בזוגיות מובחנותcohen, 2002587בזוגיות אותנטיות שאלון1912

זוגיות, מובחנותcohen, 2001587ניתוק שאלון1913

1914

 י"ע המועצה תפקוד הערכת שאלון

תלמידים מועצת588התלמידים

1915

 י"ע המועצה תפקוד הערכת שאלון

תלמידים מועצת588הספר בתי הנהלות חברי

torrance, 1974590"לחפץ שונים שימושים" מבחן1916

, בעיות פתרון

יצירתיות

"חדשנות של מצרפים" מבחן1917

, פסיג דוד, כהן ליזי

מידע הצרפת2003590

כתיבה1966591, ופרוש יוכמן ארזשאלון- יד כתב אבחון1918

1919

1920

 קשיים של מוקדם לאיתור שאלון

מוטוריקה2000591, עוגב-יזדי אורלימוטוריים

ametea et al, 1995592החיים תפקידי חשיבות שאלון1921

, עבודה תפקידי

משפחה תפקידי



משפחה, עבודה1999592, צינמוןקריירה-בית קונפליקט היגדים שאלון1922

1923

 קונפליקט לבדיקת אירועים שאלון

משפחה, עבודה1999592, צינמוןקריירה-בית

1924

 והתנהגות כפולה קריירה" שאלון

משפחתית תמיכה1988592, יזראעלי"ניהולית

1925

 דרישות עם ההתמודדות מידת

1998592, פרידמןהניהולי התפקיד

 של שחיקה

, מנהלים

בניהול התמודדות

מגדר תפקידי592מיניים סטריאוטיפים שאלון1926

מטפלות אמונות1997593, ושוחט קלייןהמטפלות אמונות1927

1928

 של וידע אמונות לבדיקת שאלון

התינוק התפתחותklein, alony, 1993593התינוק התפתחות לגבי מטפלות

1996593, קלייןפעוט על ספציפי אמונות שאלון1929

 על המטפלת עמדת

הפעוט

1930

-מטפלת האינטראקציה איכות הערכת

-הרגשיים המשתנים קידוד: פעוט

feldman, 1998593הגלובליים המשתנים

 אינטראקציה

תינוק-מטפלת



1931

-מטפלת האינטראקציה איכות הערכת

klein, 1988, 1996593התיווך משתני: פעוט

 תיווך

-אם באינטראקציה

ילד

1932

 שילוב כלפי ההורים עמדות שאלון

 במסגרות דאון תסמונת עם ילדים

wolpert, 1996593החינוכיות

 תסמונת, שילוב

דאון

1933

 ילדים עבור בחינוך הזדמנויות שאלון

דאון תסמונתfreeman et al, 1999593דאון תסמונת עם

1934

 מהצוות ההורים רצון שביעות שאלון

 בית עם ומהקשר הספר בבית החינוכי

הורים רצון שביעות593הספר

1935

 מהשילוב ההורים רצון שביעות

הורים רצון שביעות593החינוכית במסגרת

1936

 הטיפול מאופן ההורים רצון שביעות

הורים רצון שביעות593החינוכית במסגרת בילד



1937

 מתרומת ההורים רצון שביעות

 המצוי הערכת לפי הלימודים תוכנית

הורים רצון שביעות593החינוכית במסגרת

593הספר מבית ההורים ציפיות שאלון1938

, חינוכיות מסגרת

דאון תסמונת

1939

 בילד שחל השינוי הערכת שאלון

שינוי593(להורים שאלון)החינוכית במסגרת

1940

 החיים איכות" שאלון- לילדים שאלון

1982593', וריץ דרום"הישראלי הספר-בבית

 כלפי התלמיד יחס

הספר בית

593חברתית הסתגלות- לילדים שאלון1941

 כלפי התלמיד יחס

החברים

ניקיון2003595, תייר דפנהניקיון להרגלי החינוך תהליך שאלון1942

1943

 לגבי ההורה תפיסת לבדיקת שאלון

ניקיון2003595, תייר דפנהניקיון להרגלי החינוך שיטת



1944

 תהליך לגבי חינוכיות גישות שאלון

ניקיון2003595, תייר דפנהניקיון להרגלי החינוך

1945

 הדיפרנציאציה רמת להערכת שאלון

1996, אפלאישית-הבינ

596,677, 

727, 766

 דיפרנציאציה

 חיי של בהקשר)

(זוג

1946

 טריאנגולציה להערכת שאלון

גרעינית במשפחה

bray; 

williamson&malone, 

טריאנגולציה1984596

597הרצוי התלמיד דמות שאלון1947

 תלמיד, רצוי תלמיד

אידיאלי

ספרי בית הקשר1997597, וגזיאל מסלובטיספרי הבית הקונטקסט שאלון1948

עמימות2001599, אפרת גולדרטלעמימות סובלנות שאלון1949

מחשב1988599, פישרמחשב כלפי עמדות שאלון1950



1951

 אמונה שאלון, דתיות הגדרת שאלון

, ציוניות הגדרת שאלון, והשקפה

 שאלון, סוציאליזציה סוכני שאלון

 בבית אווירה שאלון, חינוכיים ערכים

, הספר בית מטרות שאלון, הספר

 שאלון, הרצוי המורה דמות שאלון

 מעמד שאלון, הרצויה הבוגרת דמות

2003600, מאיר דוריתהאישה

, צבא, נשית זהות

סוציאליזציה

דתיות לנשים קודש לימודי שאלון1952

1953

 הותאם)לימודית מוטיבציה שאלון

לימודית מוטיבציה1999601, אליאסי(לסטודנטים

1954

 וטיפול החייאה כלפי עמדות שאלון

2004602, בודניוקפגועים בתינוקות

 תינוקות, החייאה

פגועים



1955

 חינוך אנשי עמדות לבדיקת שאלון

 צרכים בעלי תלמידים שילוב כלפי

הרגיל בחינוך מיוחדים

gemmell-

crosby&hanzlik, 1994602שילוב

1956

 הבת של הנשית זהותה שאלון

 במוסדות המתחנכת המזרחית

2003603, שמעוני-כהןס"ש של החינוך

, דתיות, נשית זהות

לנשים קודש לימודי

REPbieri&tripodi,1966604 מבחן1957

 מורכבות

קוגניטיבית

H STATISTIC DEVELOPED מבחן1958

scott, osgood & 

peterson, 1979604

 מורכבות

קוגניטיבית

RCQcrokett, 1965604 מבחן1959

 מורכבות

קוגניטיבית

1960

 & McDaniel לפי קוגניטיבית מורכבות

Lawrence

McDaniel & 

Lawrence, 1990604

 מורכבות

קוגניטיבית

כיתה אקלים1980605, ואברהמי ריץכיתה אקלים שאלון1961

1962

 תכניות לגבי נוער ובני ילדים דעות

אלימות606העבודה כותבתטלויזיה

1963

 לקויי תלמידים כלפי עמדות שאלון

למידה לקויי608(1997) המרלמידה



Rosenbaum (1987)608חריגות כלפי מורים עמדות שאלון1964

 לקויי, מורים עמדות

למידה

1965

 הילד כלפי המורה עמדת שאלון

למידה לקויי שילוב608(1987) ושכטמן רייטררגילה בכיתה המשולב

ונהיגה אלכוהול613העבודה כותבתונהיגה אלכוהול שאלון1966

לימודי קושי614(2002) וינון שמעילימודי קושי עם התמודדות שאלון1967

1968

 התלמיד תאוריית את הבודק שאלון

יכולת614(1991) ברקןהנידון בתחום יכולת לגבי

הישגיות מטרותMidgley, (1997)614(PALS) אישיות הישגיות מטרות שאלון1969

1970

 קודם ידע לבדיקת גרף בקריאת מבחן

(pretest)גרף קריאת616(1997) קרמרסקי

1971

 לאחר וייצוגן בפונקציות מבחן

פונקציות616ההתערבות

1972

 ידע בתחום מטהקוגניציה שאלון

מטהקוגניציה616(1997) קרמרסקיספציפי

עצמית מסוגלות שאלון1973

Riggs & enochs 

עצמית מסוגלות616(1990)



הנקרא הבנת617הנקרא להבנת כללי מבחן1974

1975

 תוך באסטרטגיות שימוש בדיקת כלי

אסטרטגיה617התערבות כדי

הנקרא הבנת617הנקרא להבנת כללי מבחן1976

1977

 בכל השימוש לבדיקת תבחינים דפי

אסטרטגיות617מהאסטרטגיות אחת

1978

 קוגניטיבית מטה מודעות שאלון

617באסטרטגיות שימוש לבדיקת

 מטה מודעות

קוגניטיבית

1979

 בהבנת הישגים לבדיקת כללי מבחן

הנקרא

 שחר ובן אורתר גינה

(1972)617

 בהבנת הישגים

הנקרא

ספרי בית קונטקסט619(2002) רביבספרי הבית הקונטקסט שאלון1980

1981

 חדשניות\שמרניות עמדות שאלון

בחינוך עמדות1958619 קרלינגבחינוך

התלמיד עמדות1989620 קרמרסקילתלמיד מחשב כלפי עמדות מבחן1982

1983

 לעומת פנימית אוריינטציה שאלון

הנעה620(1980) הרטרחיצונית



1984

 השוואתי הנקרא הבנת מבחן

הנקרא הבנתIAE620 בינלאומי

1985

CLAQWAI- מאמרים כתיבת איכות  

אנליטי כלי באמצעות אקדמיים  

ואיכות קוגניטיבית רמה להערכת  

כתיבה

 (2002) Flatby & 

Metzger621אקדמאית כתיבה

1986

 REY- מילולית וזכירה למידה מבחן

AVLTוזכרון למידה1992622, וקיל

1987

BVRT- וזיכרון תפיסה לבדיקת מבחן  

Benton (1974)622ויזואליים

 וזכרון תפיסה

ויזואליים

1988

 הפרגמטיים ההיבטים להערכת כלי

שיחה במהלך השפה של

Prutting & Kirchner  

(1987)622

 פרגמטיים היבטים

שפה של

1989

 ומעורבות עמדות לבדיקת שאלון

הורים

, וגולדרינג שפירא

1990623

 ומעורבות עמדות

הורים

חברתית הסתגלות שאלון1990

Gresham & Eillot 

חברתית הסתגלות623(1990)



1991

 התכנית השפעת את הבודק שאלון

 על וטכנולוגיה במדע תחקירנות

וטכנולוגיה מדעC. Osgood624זה נושא כלפי תלמידים עמדות

1992

 תהליך כלפי תלמידים עמדות

תחקירנות תהליך624העבודה כותבתותרומתו תחחקירנות

1993

 של קריאה התנהגויות לניתוח כלי

 של באינטראקציה ופעוט מבוגר

Bus et al (1997)625ספר קריאת

 מבוגר של קריאה

ופעוט

1994

 של התיווך התנהגויות לניתוח כלי

Klein 1984, 1996625ופעוט מבוגר

 תיווך התנהגויות

ופעוט מבוגר

1995

 קריאה הרגלי להערכת ראיון

Wells, 1985625במשפחה

 קריאה הרגלי

במשפחה

1996

 רמתו להערכת מקארטור מבחן

625הפעוט של הקומוניקטיבית

 קומוניקטיבית רמה

פעוט של

1965667,682 רייבןרייבן של הצבעוני המטריצות מבחן1997

, הפשטה כושר

 חשיבה

 יחסים,אנלוגית

לוגיים



1998

 ולימודית חברתית כשירות שאלון

למורה

(Gresham & Elloit) 

1990667

 חברתית כשירות

ולימודית

1999

 לתיווך איכות להערכת מובנית תצפית

עמית לתיווך איכות667(Klein 1988)עמית

2000

 ביטחון להערכת עצמי דיווח שאלון

האם אל בהיקשרות

(Kerns, Klepac & 

Cole, 1996)

668,708, 

התקשרות741

2001

 עוצמת להערכת עצמי דיווח שאלון

רגשית עוררות668(AIM; Larsen, 1984)הרגשית העוררות

עצמית מכוונות שאלון2002

( 1996 קרמרסקי , 

2003 מזרחי עצמית מכוונות669(

2003

 בבית הארגוני האקלים תפיסת שאלון

הספר

 טהון, לוין, דרום, שרן

ארגוני אקלים1985670

2003673 טאוב דוד ר"דהספר בבתי רבנים עמדות2004

 בית לרב שאלון

הספר

בחינוך גימלאים675התזה כותבתבחינוך גמלאים התכנית הערכת שאלון2005

עצמית מסוגלות שאלון2006

Maehr, Midgley & 

Urdan 1993676עצמית מסוגלות

לימודי עצמי דימויWaugh 1999676לימודי עצמי דימוי שאלון2007



2008

 עם הקשר רמת לבדיקת שאלון

המוצא משפחת

 ומלון וויליאמסון, בריי

מוצא משפחת1984677

2009

 תיווכית אינטראקציה לניתוח כלי

OMI-L(Korat & klein 2004)679 אוריינית

 אינטראקציה

אוריינית תיווכית

2010

 האוריינית הסביבה רמת להערכת כלי

אוריינית סביבה1998679 קורתהילד בית של

2011

 לכתוב החשיפה רמת להערכת שאלון

האם של

 וסטנוביץ קנינקהאם

האם של כתוב1990679

2012

 של החושיים המדדים להערכת כלים

פעוטDegangi et. Al 1995681הפעוט

טמפרמנטGoldsmit 1994681הילד טמפרמנט להערכת כלי2013

2014

 אם האינטראקציה להערכת כלים

פעוט

Klein et al 1987, 

1996681

 אם אינטראקציה

פעוט

החלטות קבלת2001683 קניאלעצמי דיווח החלטות קבלת תהליך2015

חלטות קבלת1998683 פרידמןהחלטות קבלת שאלון2016



2017

 לתופעת חינוך לאנשי מודעות שאלון

בחינות חרדת684התזה כותבתבחינות חרדת

2018

. מילולית לא אינטילגציה הבודק מבחן

הצורות מבחן1981685 ווכסלרהצורות מבחן

קריאה רמת1998685 שיףקריאה מבחן2019

פונולוגי מבחן2001685 ושוהם מורן שיףפונולוגית מודעות בדיקת2020

2021

 חזותי זכרון לבדיקת VADS מבחן

זכרון1977685 קופיץקצר לטווח ושמיעתי

פעיל זיכרון2001685 ושני דרור בןפעיל זיכרון לבדיקת מבחן2022

2001685 ושני דרור בןאותיות ושיום ספרות שיום2023

 ספרות שיום

ואותיות

685ופרוסט בנטי דרור בןופונמי סמנטי שפתי שטף2024

 סמנטי שפתי שטף

ופונמי

קשב משך- וריכוז קשב2025

Brickenkamp, R & 

Zillmer, E 1998685וריכוז קשב

מצוקהbat zion & levi shiff687סימפטומית מצוקה תגובות שאלון2026

שליטה מיקודbialer 1961687שליטה מיקוד לבדיקת שאלון2027



דתיות1979687 מאיר ובן קדםהדתיות רמת לבדיקת שאלון2028

טרור אירועי687התזה כותבתטרור לאירועי קרבה מידת2029

סקוט שאלון1979688 וחבריו סקוטקוגניטיבית מורכבות למדידת שאלון2030

בירי שאלון1966688 ביריקוגניטיבית מורכבות למדידת שאלון2031

2032

 מילולית מחשבה לבדיקת שאלון

ם"מ שאלון1989688  גלנץמופשטת

זרה תרבות אימוץ כלפי עמדות שאלון2033

 שלום ובן יק'הורנצ

זרה תרבות2003689

2034

 שמטרתו היבטי רב אינטימי שאלון

אינטימיות691(Shulman et al 1997)בקשר האינטימיות את להעריך

2035

 הרומנטי הקשר מטרת שאלון

 ההתפתחותיות המטרות את המשקף

ההתבגרות בגיל

(Sanderson and 

Cantor 1995)691רומנטי קשר

2036

 עמדות את הבודק עצמי דימוי שאלון

עצמי דימוי1998691 פרץ שושןעצמו כלפי היחיד



2037

: הלימוד שיטת כלפי עמדות שאלון

והלמידה הקורס, המרצה הערכת

(Bergqusit & philips 

עמדות692(1975

למידה695התזה כותבתבלמידה עצמית מכוונות שאלון2038

2039

ECR- experience in close 

relationship(Brennan et al 1998)696, 765זוגיות

זוגיותHendrick 1988696הזוגי הקשר מן רצון שביעות שאלון2040

2041

 הסבת של למצבים תגובות שאלון

זוגיות696התזה כותבתהזוג לבן אושר

עמדות שאלון2042

 כמה של חיבור

עמדות697שאלונים

2043

SWB- SPIRITUAL WELL BEING 

SCALE

(Palotzian & Ellison, 

רוחנית רווחה698(1982

2044

 של רצונם שביעות את הבודק שאלון

מחשב-אדם בממשקי המשתמשים

(chin, diehl and 

norman 1988)701רצון שביעות

למידה סגנונות שאלון2045

(Felder and 

Silverman 2002)701למידה סגנונות



2046

 את הבודק- פונולוגית מודעות מבחן

 במרכיבים להבחין הילד יכולת

פונולוגית מודעות1998703 ארםהדיבור של ביותר הקטנים הצליליים

2047

 הבודק מבחן- בספר הכתוב המשגת

המשגה703(Clay 1982, 1985)הדפוס על הילד של הידע את

קריאה ניצני703(Sulzby 1985, 1994)מוכר ספר מתוך קריאה ניצני2048

)מילים כתיבת ניצני מבחן2049 1989 קורת כתיבה ניצני703(

קריאה ניצני1989703 קורתמילים קריאת ניצני מבחן2050

אמנות704התזה כותבתאומנות לשיעור התלמיד יחס שאלון2051

אקטיבית שותפות1990704 הורוביץאקטיבית שותפות שאלון2052

פסיבית שותפות1990704 הורוביץפסיבית שותפות שאלון2053

אלימות1990704 הורוביץאלימות כלפי תלמידים עמדות שאלון2054

אקלים2000704 ארהרדספרי בית אקלים שאלון2055



2056

BI-SRI- THE BAR ILAN SEX-ROLE 

INVENTORYמינית זהות1984705 צוריאל

דתיות1999705 ולסלוי ריץדתיות מדד שאלון2057

הורים יחסי1976705 ספניירהורים יחסי תקינות תפיסת שאלון2058

עצמית הערכהFITTS 1965705עצמית הערכה שאלון2059

2060

 של הארגוני הפרופיל תפיסת אבחון

- ביורוקרטי רצף על הספר בית

Janowitz, 1969713מערכתי עד היררכי

 פרופיל תפיסת

ארגוני

2061

 ביחס החלטות קבלת תהליך אבחון

החלטות קבלת714התזה כותבספציפי לאירוע

החלטות קבלת714התזה כותבכללית החלטות קבלת2062

והכרעה שקילה714פרידמןוהכרעה שקילה2063

קוגניטיבי מטה ידע2003716 מיכלסקיקוגניטיבי מטה ידע שאלון2064

2065

 כלפי ורגישות עמדות לאבחון שאלון

במציאות אלימות

 ר"ד+התזה כותבת

אלימות717תדהר חווה



2066

 אלימות כלפי ורגישות צריכה שאלון

מחשב ובמשחקי בטלויזיה

 ר"ד+התזה כותבת

אלימות717תדהר חווה

אלקטרוני ספרMayer, 1975718אלקטרוני ספר2067

פונולוגית מודעות1998718 ארםפונולוגית מודעות מבחן2068

פונמית עירנות מבחן2069

 ווהל, לפידות, טובול

פונמית עירנות1995718

1998718 ארםאורתוגרפית מודעות מבחן2070

 מודעות

אורתוגרפית

כתיבה ניצני מבחן2071

 קורת ולוין 1989 קורת

כתיבה ניצני1997718 ואמסטרדמר

ברצף סיפור כתיבת718פלאי לשםברצף סיפור כתיבת2072

2073

 הקשב התנהגות מדדי הערכת

 early social פי על הילד של המשותף

comunication scales

mundy 

hogan&doehring,199

6720

 של משותף קשב

ילד

2074

 לרישום ביחס הורים שיקולי שאלון

 לעומת הממלכתי לחינוך ילדיהם

1985723 ושורצולד לסלוידתי הממלכתי

, הורים שיקולי

ספר לבית רישום



עצמי דימוי2001724 רודיךעצמי דימוי שאלון2075

להתנדבות מניעים1999724 דריהםלהתנדבות מניעים שאלון2076

2077

- CAB יכולת מבחן- ורקע דמות

comprehesive ability batteryיכולת מבחני1980725 ברק

הבובות מבחןkuhlman-finch 1957725הבובות מבחן2078

cattell&cattell 1965725צורניות סדרות מבחן תת2079

 סדרות מבחן תת

צורניות

הרך בגיל הצקה2003726 שפיראהרך בגיל הצקה על לדיווח מדד2080

עצמי דימויdi lorenzo 1968726עצמי דימוי שאלון2081

728 ,727דמוגרפים-סוציו פרטים שאלון2082

 מצב, אישי רקע

 מעמד, משפחתי

אקונומי סוציו

הומור727(1984, 1989) זיו אבנרהומור חוש לבדיקת שאלון2083

PAFS-מ לקוח למשולשים שאלון2084

Bray, J, H., 

Williamson, D.S., 

and Malone727זוג בני, משולשים

Spanier (1976)727לנישואין הסתגלות שאלון2085

, הסתגלות, נישואין

זוגיות



2086

 Ego)- האני זהות תהליך שאלון

Identity Process Questionnaire-

EIPQ)

Busch-Rossnagel & 

Geisinger728

, האני זהות

, אקספלורציה

התחייבות

728(1993) ולסלוי לב ברדתיות שאלון2087

, אמונות, דתיות

דתית התנהגות

729(1987) מילרMBSS התמודדות סגנון שאלון2088

 התמודדות

 מצבי, קוגנטיבית

לחץ

Budner (1962)729''לעמימות הסבלנות חוסר'' שאלון2089

 מצבים, פרשנות

סכנה, איום, עמומים

2090

 שינוי ויכולת לכידות להערכת שאלון

משפחתיות

Olson et al (1979, 

שינוי יכולת, לכידות729(1986 ,1983

2091

 הצרכים בעל הילד קבלת שאלון

Linkowski (1971)729(QRS-F) המיוחדים

 בעל ילד קבלת

התפתחותית נכות

729התזה כותבתהנטל חלוקת שאלון2092

, תפקידים חלוקת

נטל

הנקרא הבנת730הנקרא הבנת שאלון2093

פסיכולוגיה, ידע730התזה כותבתהידע שאלון2094

רצון שביעות שאלון2095

Chang, Sung & Chiou 

(2002)730

, רצון שביעות

היפרמדיה ממשקי

(Jr.MAI) כללי קוגנטיבי-מטה שאלון2096

Sperling, Howerd, 

Miller & Murphy 

קוגניציה731(2002)

חשבון פעולות סדר731למתמטיקה מורים(חשבון) מוקדם ידע מבחן2097



2098

 דקלרטיבי תוכן ידע על מבחן

 להצבה וכללים מושגים:ופרוצדורלי

731למתמטיקה מוריםמספר בתבנית

 מושגי על מבחן

 בהצבה מפתח

מספר תבנית לתוך

חשבון731למתמטיקה מוריםמספר לתבנית בהצבה הישגים מבחן2099

פתרון דרך, חשבון731למתמטיקה מוריםממוקד קוגנטיבי-מטה ידע על מבחן2100

הצבה, חשבון731למתמטיקה מוריםהעברה בדיקת לצורך מבחן2101

733(2001) לוי(למורה) רקע נתוני שאלון2102

 של אישיים נתונים

המורה

2103

 את מורים תפיסת לבחינת שאלון

הוראה יעילות733(2001) לויהיעילה ההוראה התנהגויות

734התזה כותבתאלו אירועים על ושאלות אירוע סיפורי2104

, חינוכיות דילמות

, החלטות קבלת

בעיות פתרון

2105

 בקרה אסטרטגיות לבדיקת שאלון

MSLQPintrich & De Groot735 למבחן למידה בעת

 למידה, אסטרטגיה

למבחן



בעבודה לחצים שאלון2106

Beehr, Taber & 

Walsh (1976) וויסנר 

בעבודה לחץ736(2003)

Meyer & Allen736ארגונית מחויבות שאלון2107

, רגשית מחויבות

וערכית מתמשת

דמוגרפיים פרטים736התזה כותבתדמוגרפי שאלון2108

רוח מצבי שאלון2109

Margalit & Ankonina 

(1991) Moos et al. 

רוח מצב737(1987)

התמודדות שאלון2110

Margalit & Ankonina 

(1991) Moos et al 

התמודדות737(1987)

738התזה כותבתאישיים פרטים שאלון2111

 מאפיינים

ואישיים תרבותיים

2112

 טכנולוגיים אביזרים הימצאות שאלון

738בהם השימוש ומידת

 והימצאות שימוש

, טכנולוגיה

טים'גאדג

738(2002) חטאבשאיפות שאלון2113

 ללימודים שאיפות

עתידית וקריירה

738כללי טכנולוגיים עתיד דימויי שאלון2114

 במגמות התעניינות

דימוי, עתידיות

חברתיות עמדות739(1988) מלכאלפעילות נכונות שאלון2115

חברתיות עמדות739(1988) מלכאעקיפה לעמדה שאלון2116



חברתיות סטיגמות739(1988) מלכאישירות לעמדות שאלון2117

בקמפוס אקלים739(1993) דיםכיתתי אקלים שאלון2118

2119

-SITA אינדיבידואציה-ספרציה שאלון

The Separation Individuation Test 

for AdolescentsLevine et al. (1986)740

 ספרציה

 ואינדיבידואציה

ההתבגרות בגיל

2120

 הנהוג הצעירים הסדר סוג הגדרת

בקיבוץ

 (2000) וליונבאך נעמה

740(2001) פסואה

, צעירים, קיבוץ

טיפוס אבות, הסדר

2121

, סובייקטיבית נפשית רווחה שאלון

ABSBradburn (1969)740 סולם

, נפשית רווחה

 שליליות חוויות

וחיוביות

2122

 Self קנטריל של בחיים סיפוק סקלת

Anchoring ScaleCantril (1961)740

 כללית רצון שביעות

 אישי וסיפוק

מהחיים

2123

 אודות, אישיים פרטיים שאלון

740התזה מחברהקיבוץ ואודות המשפחה

-סוציו שאלות

 מצב, דמוגרפיות

 מבחינה הקיבוץ

 מבחינת, כלכלית

שינוי תהליכי



2124

 השכלי הפיגור כלפי עמדות שאלון

החדשה

Luckasson et al. 

(2002)742

 חינוך אנשי עמדות

 הגדרת כלפי

 השכלי הפיגור

החדשה

2125

-שינוי לגבי וצרכים דאגות שאלון

Concern Based Adoption ModelHall (1979)742 שינוי

ומשפחה עבודה יחסי שאלון2126

Wayne, Musisca & 

Fleeson (2004) 

וריץ צינמון י''ע תורגם '743

, והעשרה קונפליקט

 עבודה יחסי

ומשפחה

2127

 בהתמודדות עצמית מסוגלות שאלון

743(2004) צינמוןעתידי קונפליקט עם

 מסוגלות

 להתמודדות

 עם עתידית

 בית קונפליקט

קריירה

744התזה כותבת''המורדים'' שאלון2128

 צפייה הרגלי

'' המורדים'' בסדרת

 גלישה והרגלי

באינטרנט

המורה שאלון2129

Dodge & Coie (1987) 

אפרתי י''ע תורגם -

741וירצר

 מורים דירוג שאלון

 התנהגות לתיאור

תוקפנית

2130

 ממלכתי חינוך בוגרות שאלון

745(2002) גרוסדתי-וממלכתי

 בוגרות של דעתן

 ממלכתי חינוך

 על דתי וממלכתי

חינוכן



745(2002) גרוסזהויות שאלון2131

, ציונית, דתית זהות

, נשית, אזרחית

מקצועית, עדתית

זהות ראיון745(2002) גרוסזהות ראיון שאלות2132

2133

 על הכיתתי האקלים תפיסת שאלון

חברתית התנהגות745התלמידים ידי

אלימות סוגי745אלימות שאלון2134

2135

 הילד בעיני טקסט-קוגניטיבי שאלון

747,762(2005) שביטהדיסלקטי

 עולם, דיסלקסיה

קריאה, קוגניטיבי

הקריאה לקוי הילד להורה שאלון2136

Newberger 

(1980,1977)747

 מודעת, רגשי היבט

קריאה לקוי,  הורית

אישיים פרטים שאלון2137

 ברוכין (1994) מרום

(1989)747

 כללית אינפורמציה

הנבדקים לגבי

2138

 Motivated ללמידה הנעה שאלון

Strategies for Learning 

Questionnaire

Pintrich & DeGroot 

(1990)748

, ללמידה הנעה

 אוריינטציה

MSLQ, מוטיבציונית

2139

 למידה לשילוב כלליות עמדות שאלון

מרחוק

Rosen, Sears & Weil 

1993( פליקס (1987) מרחוק למידה748(



2140

 למידה לשילוב אישיות עמדות שאלון

מרחוק למידהKatz & Offir (1988)748מרחוק

בלשון בגרות748(2005) זביזהבלשון ידע שאלון2141

הספר לבית הסתגלות שאלון2142

 ופרידמן יעקב-בנדס

(1999)749

 שאלון מוך לקוח

 לתלמידים משוב

 אתיופיה יוצאי

 האגודה בפנימיות

החינוך לקידום

סיבתי ייחוס שאלון2143

 ווינר (1993) אורן

(1975)749

 סביתי יחוס גורמי

תלמידים של

751(1999) איזנהמרטקסט בקריאת מטרות לאיטור שאלון2144

 קריאת מטרות

טקסט

751(1999) איזנהמרמתועדת עיונית קריאה.-מ.ע.ק מבדק2145

, הקורא תהילוך

 רכיבים שימוש

אסטרטגיים

752ספר בית דרג העדפת שאלון2146

 בית דרג העדפת

הספר

752ייעוצי עבודה סגנון העדפת שאלון2147

 עם עיסוק תכני

הלימודים סיום

עצמי דימוי שאלון2148

 Rosenberg 

(1979) סואיז-אבן  

עצמי דימוי752(2002)



752(2004)' ריץיועצים של עצמית מסוגלות שאלון2149

 ביטחון מידת

 בביצוע הנבדק

 הקשורות פעולות

חינוכי בייעוץ

(PVQ) ערכים למדידת הדמויות שאלון2150

Schwartz, et al. 

(2001)753

 מערכת מדידת

 הערכים

המוטיווציונים

EQ רגשית אינטלגנציה שאלון2151

Schulte, Malouff, 

Hall, Haggerty, 

Cooper, Golden & 

Dornheim (1998)753

 אצל רגש הערכת

 וויסות, אחרים

, ברגש ושליטה

 תועלת הפקת

מרגשות

753התזה מחבראישי רקע שאלון2152

 רקע, התנדבות

דמוגראפי-סוציו

2153

 אוריינות ויישום פעילות'' שאלון

התקשוב אוריינות754(1995) מורש''התקשוב

שיתופית למידה כלפי עמדות שאלון2154

Johnson & Johnson 

שיתופית למידה754(1981) שרן (1975)

2155

 הלמידה מהות תפיסת'' שאלון

''השיתופית

Johnson & Johnson 

שיתופית למידה754(1981) שרן (1975)

2156

 Teacher בהוראה מסוגלות שאלון

Efficacy

Dembo & Gibson 

(1984)754

 אישית מסוגלות

 ושל המורה של

ההוראה

754''שיתופין הכלי לאימוץ נכונות'' שאלון2157

 מידת, רקע נתוני

 בכלי לשימוש עניין

שיתופין



2158

 PAQ (Parental הורות סגנון שאלון

Authority Questionnaire)Buri (1991)755

, הורית סמכות

תלמידים תפיסת

הוראה סגנון755התזה מחברהמורה סגנון שאלון2159

755התזה מחברהתלמיד משמעת שאלון2160

 הפרעות

 של משמעתיות

התלמיד

755התזה מחבראלימה התנהגות שאלון2161

 אלימה התנהגות

ס''בביה

קריאה757(1996) ווהל שלוםקולית קריאה מבחן2162

757חדד מרכזבודדות מילים קריאת2163

 ומהירות דיוק

קריאה

2164

 של האוריינית היכולת להערכת שאלון

757(1997) לויןהילד

 האוריינית יכולתו

הילד של

758התזה מחברלראיונות שאלות2165

, תורה לימוד, חינוך

 ציונות, קוק הרב

דתית

MSLQ לתלמיד מוטיבציה שאלון2166

Pintrich & De Groot 

(1990)759

, ערכי, רגש, ציפייה

מוטיבציה

2167

 וטכנולוגיות מחשבים השפעת שאלון

Kraut (2002)760האדם חיי על חדשות

 בני שימוש אופי

, בממשקים נוער

CMC

761התזה מחברמחשב עם הכרות שאלון2168

 בשימוש שליטה

, מחשב

 תחושות/עמדות

מחשב שימוש כלפי



2169

 הכרת'' בקורס הישגים מבחן

761אקדמיה מומחי''המחשב

 הישגים הערכת

 בקורס הלומדים

''המחשב הכרת''

2170

 לגבי המורה מסוגלות תחושת שאלון

762(2001) אורןדיסלקטי תלמיד

, דיסלקסיה

מורה, מוסגלות

764התזה מחברלחבר לסיוע נכונות הבודק שאלון2171

 לעמית סיוע נכונות

במתמטיקה

764התזה מחברהזולת לתודעת מודעות הבודק שאלון2172

 חבר של קושי

בעיה בפתרון

2173

-CBCL לילדים התנהגות שאלון

Achenbach Child Behavior ChecklistAchenbach (1991)765התנהגות

הילד טמפרמנט הערכת שאלון2174

Bates, Freeland & 

Lounsbury765התינוק מזג

2175

 לעומת הילד מזג התאמה שאלון

ההורה של המזג

Thomas, Chess and 

Birch (1968)765

 הורה מזג התאמת

ילד

2176

 דפוסי לסיווג עצמי דיווח שאלון

התקשרות

Kerns, Klepac & Cole 

(1996)765

 דפוסי סיווג

התקשרות



הורי בתפקיד הלחץ רמת שאלון2177

Pearlin & Schooler 

(1978) Pearlin & 

Lieberman (1979)766stress, הורות, לחץ

Coltrane (2000)766תפקידים חלוקת שאלון2178

 תפקידים חלוקת

בבית

פעלודפיה767התזה מחבר'פעלופדיה'ה לגבי ידע שאלון2179

2180

 השימוש מידת לבדיקת שאלון

767התזה מחבר'פעלודפיה'ה

2181

 אמהות של תפקידן על אמונות שאלון

ומטפלות

 קליין (1993) פרבר

768(1997) ושוחט

, אמונות, מטפלות

אמהות

2182

 המטפלות וידע אמונות שאלון

התינוק התפתחות לגבי והאמהות

 קוייר (1979) ניניו

768(1973) וטורקין

 התפתחות

 אמונות, תינוקות

 מוסגלות, חינוכיות

 התפתחות קידום

הילד

2183

 K-ABC לילדים קאופמן מבחן

(Kaufman Assessment Battery for 

Children)

, שימבורסקי, פייזר

 קאופמן. וחזני וולף

(1983)769

 לפי תמונות ארגון

 חשיבה, זמן סדר

-החזותי הערוץ דרך

מוטורי

2184

 בנושא המחשב במדעי ידע מבחן

מותנה ביצוע מבחן771התזה מחברתביעילות אלגוריתמים פתרון



SRLPisa(2002)771 בלמידה עצמית הכוונה שאלון2185

, עצמית מכוונות

למידה הרגלי

STAICSpilberger (1972)772 לילדים חרדה לתכונות שאלון2186

המסוגלות תחושת לבדיקת שאלון2187

Sherer & Maddux 

(1982)773

 למסוגלות ציפייה

עצמית

2188

 באינטרנט השימוש למדידת שאלון

773(1999) ונחמיאס שמלאנוער בני בקרב

, מחשב שימוש

שימוש מטרת

2189

-בעבודתו המורה תחושות שאלון

775(2004) ותנעמי שמחישחיקה

, שחיקה רמת

 והיעדר תשישות

עצמית הגשמה

2190

 בחטיבת ך"לתנ מורים עם ראיונות

 בדרום ספר בתי שני של הביניים

ראיונות, ך"תנ לימוד776התזה מחברתהארץ

2008793, אשכנזי טליצפייה העדפת שאלון2191

 תכנים, צפייה

, טלוויזיה, אלימים

 משחקי התנהגות

ספורט



2192

 ידע שאלון,  אישיים פרטיים שאלון

 מקורות שאלון, השואה נושא אודות

 שאלון, במסע ערכים שאלון, הידע

 דת ישראליות יהדות שאלון,רגישות

 במסע התומכים נימוקים, ומדינה

המסע חווית סיכום שאלון, לפולין

 זילברברג יעקובי לירז

2008794

, ישראליות, רגשות

, ערכים, יהודיות

מסע

2006795 רדזינבר תמרעצמית מסוגלות לבדיקת שאלון2193

, הישג, מוטיצביה

מסוגלות, ייחוס

2008796' ג'חג אילן ליאת"התודעה על" התיאוריה מבחן2194

 על התיאוריה מבחן

התודעה

2008797 חי בן רעיהלהורים המיועד עצמי דיווח שאלון2195

 ההורים מעורבות

 הספר בית בחיי

ילדיהם של

2008798 דורות סמדרקוגנטיבי סגנון שאלון2196

 של עצמית הערכה

קוגנטיבי סגנון

2008799 צדוק יאירעצמי דימוי לבדיקת שאלון2197

 ערך, עצמי דימוי

 הסתגלות עצמי

אישית



2001800 יצחק בליינשהסתגלות שאלון 2198

, השתלבות

הסתגלות, היטמעות

2005801 חור בן אביטלחיים סיפור ראיון2199

, משמעות, דת

חיים סיפור

2200

 באמצעות למידה כלפי עמדות שאלון

 חשיבה מבחני, אסינכרוני אינטרנט

2008802 טביב טליצירתית

, יצירתית חשיבה

עמדות שאלון

2201

 תוכנות, כתיבה,  ההתערבות תכנית

 מודעות, האלקטרוניים הספרים

2008803,  ארביב ליבנתפונולוגית

 ספרים, כתיבה

, אלקטרוניים

, התערבות

2202

, פורמט העדפת שאלון, הישגים מבחן

 סגנונות שאלון, למידה תהליכי שאלון

2008804 איבגי כהן אפרתחשיבה

, חשיבה סגנונות

, למידה תהליכי

 פורמט העדפת

הישגים,מבחן

2203

 חינוכי בייעוץ עצמית מסוגלות שאלון

2008805 סתיו סיסימומחיות שאלוץ', ריץ של

 מסועלות שיפוט

מומחיות, עצמית

2204

 היגדים עם הסכמה מידת שאלון

2008806 פרהדיאן שיריןבעבודה

 הסכמה מידת

בארגון



2205

 כלפי מורים עמדות לבדיקת  שאלון

 מיוחדים צרכים בעלי תלמידים שילוב

 ושאלון שלהם המסוגלות ותחושת

2008807 עיראקי פותוןהקיום סגנונות להערכת

, מורים עמדות

 צרכים בעלי שילוב

, מסוגלות, מיוחדים

קיום סגנונות

2008808 אופיר רעותניל-או של עצמית הערכה שאלון2206

, עצמית הכוונה

 מאמץ השקעת

, עצמית ויעילות

תכנון

2207

 אוריינות: איכותני מחקר שאלות

 והעשייה החינוכית והגישה סביבתית

2008809 פורת מרתהשלהם סביבתית החינוכית

, חינוכית גישה

, סביבתית אוריינות

 חינוכית עשייה

סביבתית

אנלוגיות2008810 דמתי הילהאנלוגיות שאלון2208

2209

 שאלון, קוגנטיבי מטה ידע שאלון

חרדה שאלון, לתלמיד מוטיבציה

 מינסקר קולושי ענבל

2008811

 קוגנטיבי מטה ידע

חרדה, מוטיבציה, 



2210

 שאלון, תרבותיים בין כישורים שאלון

 הורים מעורבות לגבי הורים תפיסת

סםרית בית בפעילות

 זהבי גרימברג עינת

2008812

 לגבי מורים תפיסת

, הורים מוערבות

 בין כישורים

 עבור תרבותיים

המורים

2211813

2212

 בני בקרב בריאות התנהגויות שאלון

2008814 לוי אהרונהבישראל נוער

 בריאות התנהגויות

נוער בני

2213

 שאלון, גרוס של מחקרה לפי ראיון

2009815 זיוון יעלנשית אזרחית, ציונית, דתית-  זהות

 זהות דתית זהות

 זהות, אזרחית

נשית זהות ציונית

2214

Barch Learning Style Inentory, 

Observation learning styles 

session, session 5 observation2008816 מרקס דניאלה

, לימוד סגנונות

תצפית

2216

, ולימודיים אישיים משתנים שאלון

ללימודים מוטביציה שאלון

 אנדרגה אסרס ששיטו

2008817

 אישיים משתנים

מוטיבציה, ולימודיים



2217

 פי על case study עומק ראיונות

steak פי על וראיונות spradely , 

 ך"בתנ הוראה. צבר פי על תפציות

2008818 פרינץ אבישיטאו והרב ברויאר הרב לפי

 עומק ראיונות

, ך"לתנ מורים

 נאמנות גישת

לשיטה

2218

,  הורית דאגה הורים עמדות שאלון

הורית דאגה, פרידה2008819 נבט ורדפרידה שאלון

2219

 הספר בבית החיים איכות שאלון

חברתיים וכישורים

 זאדה רוזה איריס

2008820

, חיים איכות

חברתיים כישורים

2220

 מטה שאלון, למיד סגנון שאלון

 ארץ בלימודי להישגים מבחן, קוגניציה

ישראל

 וייל הגלילי שלומית

2008821

 מטה  למידה סגנון 

 הישגים, קוגניציה

ישראל ארץ בלימודי



2221

 סגנונות לסיווג שאלון, בדידות שאלון

 שאלון, ההתבגרות בגיל התקשרות

 שאלון, ההתקשרות סגנון לבחינת

 התנהות להערכת קונרס

 לתיאור למורה שאלון, היפראקטיבית

2008822 זוילי אפרתתוקפנית התנהגות

 סגנונות, בדידות

 בגיל התקקשרות

ההתבגרות

2222

 תפיסדת,נכים כלפי עמדות שאלון

, נכות ללא האנשים עמדות את הנבדק

 הנבדק רגשות, שילוב כלפי עמדות

 שאלון, נכות ללא אנשים כלפי

 שאלון , shere עצמית למסוגלות

2008823 לזמי יסמיןורדן'ג של עמדות

, נכים כלפי עמדות

, רגשות שאלון

עמדות שאלות



2223

 שאלון,  הנקרא בהבנת הישגים שאלון

 יעדי תפיסת שאלון, במדעים הישגים

2008824 ישראלי תיקיהניעה

, הנקרא הבנת

 הישגים

 תפיסת,במדעים

הניעה יעדי

2224

 מגדריים סטריאוטיפים לבדיקת מחוון

2008825 מילכיקר מרקצרים בסיפורים

 בדיקת

 סטריאוטיפים

מגדריים

2225

 מדד שאלון, דמוגרפיים פרטים שאלון

 האמונה מדד שאלון, דתית התנהגות

, בקבוצה השתתפות שאלון, הדתית

 סגנון שאלון, עצמית חשיפה שאלון

בינאישית התנהגות

 מלכיאל בדש דורית

2008826

 עצמית חשיפה

בינאישית

2226

 לאחר ראיון, צבאי שירות לפני ראיון

2008827 ווייס ציון ביןצבאי שירות

 זהות ל"בצה שירות

ישראלית

מנהיגות, עצמי דימוי2008828 דוד עדימנהיגות, עצמי דימוי שאלון2227

פרידה2008829 הוד גלוזמן רויטלפרידה בנושא להורים שאלון2228

מגדר2008830 יהודאי מירבמגדריות עמדות שאלון2229



מתמטיקה2008831 קורן מיהמתמטי ידע מבחן2235

הנקרא הבנת2008832 שדה ניריתהנקרא הבנת שאלון2236

2008833 גזית מינהמובנה חצי ראיון, מורים עמדות שאלון2237

 חרדי קמפוס

, וירטואלי

הוראה אסטרטגיות

2238

 עצמי שאלון, רגשות, דימוי שאלון

 שאלוון,  האב אל בהתקשרות לבטחון

2008834 גמליאל חן רעותלילדים התנהגות

, רגשות, דימוי

, התנהגות

התקשרות

2239

 מטלת, פונולוגית מודעות מבחן

 בספר הכתוב המשגת, מילים פירושי

 בדיקת, הסיפור הבנת, הנשמע הבנת

2008835 פלח רינתאנלוגיות מבחן, הקוגנטיבית הרמה

 אוריינות ניצני

 ללקות בסיכון

למידה

2008836 סורקין אינהעמדות שאלון הישגים מבחן2240

 המתמטיקה הוראת

'א כיתה

מורפולוגי עיבוד2008837 פיגל אביטלשיפוט מבחני2241

חסר-  קריאה מבחני2242

 נחשון שוורץ שרית

קריאה2008838



2243

 טבלת: ביצועים להערכת מחוון

המדעי החקר2008839 שיינין אילנההחקר מאפייני של הערכה

2244

 ללמידת אוריינטלית מטיבציה שאלון

שפה2008840 מנס עדינהשפה

2245

 פרשנות שאלון, קריאה אוריינות מבחן

 בניית, לימודית ביצוע מטלת, מטלה

 עצמית חוללות שאלון, לימודית מטלה

2008841 מימון קרןבלמידה מוטיבציה שאלון, פדגוגית

-  הוראה פרחי

 עצמם השאלונים

חסרים

2246

 רקע שאלון-  הערבית בשפה שאלונים

2009842 רשא עזוני,הזדהויות שאלוון, אישי

 וזהות סויצאליזציה

 בנות של נשית

ערביות

2247

 השכלתם רמת הורים תעסוקת שאלון

הורים תעסוקת2009843 אור טללמשפחה הממוצעת ההכנסה  ורמת



2248

, תנועות חיקוי סוללת-  שאלונים חסר

 תצית, מוטורי תפקוד להערכת מבחן

 מבחן, אוטיזם לאיבחון מובנת

אוטיזם2009844 צאי אליניתקוגנטיבית יכולת להערכת

2249

 חלוקת שאלון,  דמוגרפי סוציו שאלון

 שאלון, בחירה חופש שאלון, תפקידים

 שאלון,  בפועל ההוגנות הערכת

נישואין2008845 גלז צופיה,הנישואים איכות



2250

 הוראה תפיסות לבדיקת שאלון

 המורה תפקיד לבדיקת שאלון,ולמידה

 מוכנות לבדיקת שאלון, והמנהל

 מסוגלות לבדיקת שאלון, חינוכי לשינוי

 פדגוגי ידע לבדיקת שאלון,בהוראה

2009846 וינברג רוית,דמוגראפי שאלון, כללי

 מורה מקצועיות

הספר בית והנהלת

2251

 שאלון, PRE מקדים עמדות שאלון

אישי נייד מחשב2009847 מנשה קרןלתלמיד מסכם

חסר2009848 צמח מורןחסר2252

2009849 דוד בן ליבנת1981 גלנץ המוקרי כך ואני כך הוא2253

 למידה לקות בעלי

 עיבוד עצמי דימוי

חברתי

חסר850חסרחסר2258

2259

 שאלון, לעזרה ונפיה קורבנות שאלון

הספר בבית אלימות2009851 גלרנטר יפעתזמינות שאלוון, יחסים רשתות



2260

 או ראיה לתלמיד העדפה שאלון

סטרופ2009852 סלמה נטעשמיעה

2261

 הפיסית הסביבה לבדיקת שאלון

יצרתיות2008853 גרנות איריסהבית של אומנותית

2262

 עבור המורים משמעתיות שאלון

,תלמידיהם

 שדה שעיבי צילה

משמעותיים מורים2009854

2009855 קודרון מרקשאלונים חסר2263

 החינוך עתיד

 בדרום היהודי

אפריקה

2264

 שאלון, אישי רקע משתני שאלון

2009856 שפירא רונית?עושים מה שאלון, יחסים

 אישי קרע משתני

 חברתית הכרה

חברתית מיומנות

2265

 מחיי סיפורים, חברתית קרבה שאלון

2008857 שפריר נאוהאמפטיה\רגשות שאלון, יום יום

 יוצאת קהילה

אתיופיה

אלימה התנהגות2008858 שני יעלילדים בגני התהגויות מדד2266

חסר859חסרחסר2267

איכותני2009860 ששון לימוראיכותני מחקר שאלונים אין2268

קולקטיביות תפיסות2009861 קדח מואפקמורים של קולקטיביות תפיסות2269

2009862 צוברי מיהניסוי קבוצת אינטרקציה תמלול2270

 התשנות כושר

קוגנטיבית



2009863 קימל אברהםמובנה חצי פתוח אתנוגרפי ראיון2271

 של ההקמה מניעי

הספר בית

2009864 פלס רותעיוני מחקר2272

 החינוך של ראשיתו

 בארץ דתי העברי

ישראל

2273

 תפיסת שאלון דמוגרפי סוציו שאלון

 האני זהות שאלון משפחתי תקוד

 מסוגלות שאלון AEIS למתבגרים

עצמית

 גילר סומבייב אלה

2009865

 בין השוואה

 במצבי מתבגרים

 חבר ילידי סיכון

 לבית המדינות

הארץ ילידי

2274

 מבחן PPVT הבנה מיומנות מבחן

 תפקודי מבחן WPPSI  הבעה מיומנות

 ITPA ויזואליות למיומנויות ביחס שפה

 גודניף של ציור לבדיקת מבדקים

 מבחן חורף ציור מבחן האריס

 מבחן מוטוריות ויזו יכולות לבדיקת

ספרות זכירת ומבחן יד תנועות זכירת

' סטרולוביץ אורלי

שפתי ליקוי2009866 שוורץ



2275

 האני זהות סטטוסי בין ההבדלים

 ולרווחה בחיים למשמעות ביחס

האני זהות2009867 אוחנה דודסובייקטיבית נפשית

2276

, מובנים חצי וראיונות עומק ראיונות

2010868 אפרתי יניבאישיים יומנים

 המיני הקונפליקט

 בעידן אישי התוך

הוירטואלי

2277

 ובדיקת ראיונות, מצולמות תצפיות

2009869 הימן ענבלרפואיים מסמכים

 בין יחסים מערכות

 לפעוטות אמהות

 אכילה הפרעת עם

 בעיבוד וליקוי

 בסיטואציות החושי

ואכילה משחק

2278

 פוסט שאלון, יחסים רשתות שאלון

2009870 גרינברג עופרטראומה

 תומכים קשרים

 בפני הגנה כגורמי

 שליליות השפעות

מתמשך טרור של

2279

 משכל להערכת קאופמן מבחן

 הערכת שאלון, ואינטיליגנציה

2009871 לוין מיריהתנהגות

 במידת הבדלים

 בקרב הפופולריות

 ובנות בנים

הגן בגיל מחוננים



2009872 טנצר אנהמובנה הסתגלות שאלון2280

 עולים הסתגלות

  מ"בריה יוצאי

, הישראלית לחברה

 עולים בין השוואה

 עולים, יהודים

 ועולים שהתגיירו

יהודים לא

2010873 אשר נעמילמידה מנגנוני שאלון2281

 חוסר תפיסת

, מנהלים של ודאות

 בית למידה מנגנוני

ספריים

2009874 שילה ענתמתמטי ידע הבודק מבחן2282

 המתמטיקה הוראת

יסודי ספר בבית

2283

, סטרופ מבחן, יצירתיות מבחני

karmiloff-smith,PART2010875 מלר סי

 כיתה ילדי יצירתיות

 אם אינטרקציית', א

עצמי וויסות וילד

2010876 עפאף אללבנאויPLS3,PPVT שפה לבדיקת מבחנים2284

, קוגנטיבית גמישות

 ילדים, ופיסול ציור

לשוניים דו

2009877 אלוני אושרהמדעי ידע שאלון2285

 לימודית סביבה

 וטכנולוגיה למדע

 הספר בבית

 מסוגלות, היסודי

 ועמדות אישית

חיוביות

2009878 כהן מור סופיהיסטורי עיוני מחקר2286

 הלימודים תוכניות

ילדים לגני



2010879 וייסברט סילביקוגנטיבי מטה ידע שאלון2287

 קוגנטיבי מטה ידע

כללי

2288

 mulidimensional    (סלרס)

inventory of black identity2009880 לוי בוקס קרן

 הזהות מרכיב

 של הקולקטיבית

 האפו האוכלוסייה

ב"בארה אמריקאית

עצמית מסוגלות2009881 דנן סעדיהכללית עצמית מסוגלות שאלון2289

כלה הדרכת2010882 נויבירט נעהעומק ראיונות2290

אלימות2010883 ברעם אילנהונורמות עמדות בדיקת שאלון2291

2292

 תכנית של פרשני עיוני תוכן ניתוח

שנייה כשפה עברית לימודים

 מנסור קשוע אולה'ח

2010884

 עברית מקרה חקר

שנייה כשפה

2010885 רפאלי נאוהעומק ראיון2293

 והצלחה העצמה

 מנותק נוער בקרב

ממסגרות

2294

 דתית אמונה שאלון דתיות שאלון

 טיפולוגי שאלון דתית התנהגות שאלון

וחילוניות דתיות של

 גרטנר בוק ברכה

דתית זהות שינוי2010886 משגב



2295

 בנושא ולמורה לתלמיד עמדות שאלון

מתוקשבת למידה2010887 נעים ישראלמתוקשבת למידה

עצמי דימוי2010888 אשכנזי רויתעצמי לדימוי שאלון2296

יהדות לימודי2010889 סילם לוז יערהעומק ראיונות2297

דתית דהות2010890 חדאד טליהעומק ראיונות2298

כתיבה2010891 ישעיהו מלכהבכתיבה עצמית יעילות תפיסת 2299

2010892 עוז סדן שליעומק ראיונות2300

 המקצועית הקהילה

הלומדת

יהודית עמיות2010893 קידר שליישראלים למחנכים שאלון2301

חרדיות נשים2010894 ברנדמן נעמהמובנים חצי עומק ראיונות2302

המורה דמות2010895 בולטין מריםחינוכיים לא לאירועים מורים תגובות2303

MISC-SP מעקב מחקר2304

 בנזימן צוקרמן עדי

חושי בעיבוד ליקוי2010896

המנהל מסוגלות תפיסת2305

 מאקיס ונונו כרמית

המנהל מסוגלות2010897

2306

,  וידע ניסיון על שאלות-  ראיונות

ומעשי אישי ידע2010898 נווה אברהםורגשות ערכים, דעות

בישראל ביתי חינוך2010899 אדרי אבישגבקריאה ודיוק שטף בדיקת2307



2308

 בסולם קנאה סיטואציות קידוד

ניהול קנאה2011900 משה בן ענבלניהוליים תפקודים וקידוד התנהגותי

2010901 פרידמן שליעברה שאלון2309

 מטה רמזים

קוגנטיביים

2310

 בכלל יהודי חינוך לגבי עמדות שאלון

-  ספרט ספר בבית יהודי וחינוך

 מעורבות שאלון, ולמורים להורים

2010902 אהרוני פזיתהספר בבית הורים

 מורים עמדות

והורים

ראיונות2311

 אלוני מילוא אורלי

ערכיות תפיסות2009903

2312

 הפעולה מועד הפעולה תדירות שאלון

 לשנות והשאיפה הרבנית הלגיטימציה

2010904 אתי רחימימשפחתית חופשה בזמן מהפעולות

 יהודית תיירות

חרדית

אנלוגיות2010905 מילר תימורומושגיות תפיסתיות אנלוגיות מבחן2313

(1998, ארם) פנומה ברמת מבחן2314

 גואטה שהם תמר

הילד קריאת2010906



למידה לקות2010907 אור זיו מאירהמדעי ידע מחקר2315

2316

 - CBQ הילד להתנהגות שאלון

Ruthbart2010908 עצמון מירב

 ויסות אסטרטגיות

רגשות

2317

, רייכברג) MOE הקיום סגנונות שאלון

2010909 דור שרית(פרום

, לימודים תכנית

לימודית עשייה

שאלונים מופיעים לא זו בעבודה2318

 אדלמן דראל אלינור

2010910

 פתרון, התקשרות

, שיתופי בעיות

אוטיזם

שאלונים מופיעים לא זו בעבודה2319

 און-בר לוטם עינב

2011911

, פונולוגית מודעות

 מודעות

, מורפולוגית

 קריאת התפתחות

מילים

2010912, חלבי יפיתשאלונים מופיעים לא זו בעבודה2320

, פונולוגי עיבוד

ראייה לקויי

2321

 לבדיקת שאלון, אישיים נתונים שאלון

 לבדיקת שאלון, שליטה מיקוד

המורה משמעותיות

 (טלי) רויטל פינגר

2010913

, לימודיים הישגים

האתיופית העדה

2010915 תכלת נטאלישאלונים מופיעים לא זו בעבודה2323

, מפקחים תפיסות

קולקטיבית למידה



2324

 מסוגלות שאלון, דמוגרפי שאלון

 שאלון, הלמידה בויסות עצמית

 שאלון, ורגשית חברתית מסוגלות

 בנושא וידע מחשב כלפי עמדון

2010916 סולומון שרהואינטרנט מחשבים

 מסוגלות,מחשבים

עצמית

הישגים מדידת2010917 פוקס ענבלכיתתי אקלים שאלון2325

ומשפחה עבודה2010918 שראל אלהמשפחה עבודה יחסי שאלון2326

קרירה2010919 שער ליאתמחסומים תפיסת שאלון2327

ל"לצה גיוס2011920 צור אבן ערןוביטחון צבא נושאי כלפי עמדות2328

2329

 שאלון, כללי התערבות שאלון

 הספר בבית שליליות התנהגויות

, מפורט התערבות שאלון, וסיווגן

אלימות התנהגויות2010921 שטנגר עדידמוגרפי סוציו שאלון

2010922 הנץ מיכלפתוחה ותצפית ראיון2330

 מטפלות של פרידה

יום במעון מילדים

ppvt-r דיווח טופס2331

 ארצי ברבריק ני'ג

וציור שפה2010923



מקצועית קהילה2011924 שילון גנון שרימקצועי ראיון2332

2010925 כהן שרוןראיונות2333

 יכולת, למידה לקות

אנלוגית

2011926 וקנין עינבלהדיוקן שאלון, דמוגרפי שאלון2334

 התלמיד של חוויתו

המסורתי

2010927 דוד בן נתןמטפלים שאלון2335

 ומאפייני הגן איכות

הילד

2336

 אוצר לבדיקת שפה מבחן, עומק ראיון

 הסתגלות הבודק לגננת ושאלון מילים

2011928 פונר אינההגן ילדי של חברתית

 של התנהגות

 מחבר הורים

 התפתחות, העמים

 וחברתית שפתית

ילדיהם של

2337

 הפיזי מבנה תפיסת למדידת שאלון

 היקף למדידת שאלון, ס"ביה של

2010929 קזיוף שלמההספר בבית ארגוניים למידה מנגנוני

 ספרי בית מבנה

 במגזר ולמידה

החרדי

מוזיקלי חינוך2011930 פרנקל מיכלמוזיקליים ראיונות2338

2339

 התלמיד תכונות את המורים תפיסת

2010931 אדלה'מג זיאדהטובים ההישגים בעל

, המורים תפיסת

הישגים



2340

 מסוגלות שאלון, שמרנות שאלון

 שאלון,  עמי דיווח שאלון, עצמית

2011932 מרון פנינהתקשוב כלפי עמדות

 מסוגלות, שמרנות

עצמית

עצמי דימוי2011933 פרשמן מעייןוחברתי לימודי עצמי דימוי שאלון2341

2342

 מסוגלות, למידה סגנונות שאלון

2010934 רוזנבלום זיוהמובנה וראיון הישגים מבחן, עצמית

, עצמית מסוגלת

למידה סגנון

ההורים עם קשר דפוסי שאלון2343

 שפרה אחסתריבה

קשר דפוס2010935

טכנולוגי שינוי2011936 לביא שיאשינוי כלפי עמדה לבדיקת שאלון2344

התנדבות2011937 סעד ליאלתרבותית זהות2345

2346

 תפיסת בנושא מובנה חצי ראיון

 קולקטיבית למידה לגבי המורים

הצלחות2011938 שפירא ענתמהצלחות

2347

 לימודים תכניות-  מקרה חקר ראיון

במיוחד בחינוך

 שמש-  אלטר ליאת

לימודים תכניות2011939



2348

 בבתי ארגוניים למידה מגנוני בחינת

זהות2011940 מימון איילתתיכוניים ספר

941י'אטארצ אינו לילךאישיים פתוחים עומק ראיונות2352

 למידה מנגנוני

ארגוניים

אקלים תפיסת2011942 עסאף מוגיררצויה דמוקרטית אוירה2353

2354

 והתנהגות מילים אוצר לניתוח כלי

פעוטות2011943 נעים שניתצפית במהלך תקשורתית

הסתגלות2011944 בי'חג מיטלהתקשרות שאלון2355

יכולת איי2011945 בינט אביבהADI-R- ה ההורים שאלון2356

תלמידים עמדות2010946 כץ לובהמדע כלפי עמדות2357

מילים קריאת2011947 שושן נועהנספחים חסר2358

2359

 נשי לטום דת:  מובנה חצי ראיון

ואזרחי

' שיח מוחמד אנסאף

2011948 מוחמד

 סטודנטיות

מוסלמיות

MSLQ שאלון2360

 עיאד שימה נסאר

למידה אסטרגיות2011949

לשוני חינוך2011950 אבר'ג נורערביות מורות עם עומק ראיון2361

אינטרקציה2011951 עתירה גילהילד הורה יחסי סולם2362

לפולין המסע2011952 עברון לילךישראלית וזהות יהודית זהות2363



2364

 ציונית דתית-  זהויות ארבע שאלון

ספר בית מנהלות2011953 פורת עיליתונשית אזרחית דתית

מדע2011954 שקד חייםמדעי תורני חינוך בנושא עומק שאלון2365

למידה ללקות סיכון2011955 ברוך דוריתITPA-ו TONI 3 קוגנטיביים מבחנים2366

2367

 ועמדות תפיסות בנושא עומד ראיון

 חינוך על לאומיות דתיות נשים של

מיני חינוך2011956 עולי גליתמיני

חינוכי אקלים2011957 שטריקר שלמהתלמידים כלפי מחיבות שאלון2368

למידה לקות2011958 ארנטל טליאב מעורבות לבחינת שאלונים2369

למידה לקות2011959 אוחנה דקלההתקשרות דפוס שאלון2370

שמיעה לקות2011960 ברלינר מתתרייבן של המטריצות מבחן2371

2372

 בקרב הנפשית השחיקה מדידת

שחיקה2011961 בוחניק אושרת199 פרידמן-  הוראה עובדי



2373

 לימוד תכנית בנושא מקרה חקר

לימודים תכנית2011962 רבקינד אפרתבמתמטיקה

חינוכיים יועצים2011963 אבדאח אסמתלעזרה ופנייה קורבנות שאלון2374

2375

 תכנית עקרונות בנושא עומק ראיון

 למתבגרים עבודה לחיי התערבות

עבודה לחיי הכנה2011964 קואומו קדם דינההאוטיסטי בספקטרום

2376

 התמקדות בנושא עומק ראיון

 בתבניות גם ילדי של ספונטית

מחוננים2011965 שוורץ אביטלמתמטיות

פנימייה חניכי2011966 זיגדון יוסילעזרה ופנייה אלימות שאלון2377

2378

 נוער הוראתה בנושא עומק ראיון

מצווה בר2011967 מרצבך הללמצווה בר לקראת

2379

" עושים מה" חברתיים מצבים שאלון

למידה לקויי2012968 נאמני הילה1989

2380

 חסרי ביטויים ושאלון מטפורות שאלון

למידה לקויי2011969 חנש מירבמובן



אלימות2011970 עוויסאת די'מגבאלימות מעורבות2381

2382

 לימודים בסביבת שימוש מיומנויות

2011971 סטון רוןמקוונת

 יישום, סטודנטים

רשת

ספר קריאת, גן ילדי2012972 כרמי- היבל שניהדבורה הלשון רמת2383

לימודים תכנית2011973 חלפין איילתלימודים תכנית יישום: מקרה חקר2384

קבע אנשי2012974 קנדיוטי ריקיהתקשרות דפוס להגדרת שאלון2385

2386

 בפריטים ספונטנית התמקדות בדיקת

SFON

 נסימוב דחטן גילי

2011975

 התמקדות

ספונטנית

התערבות תכנית2011976 סרוסי רויתהבנה ובדיקת חזותיים ייצוגים פענוח2387

מילה ברית2011977 מרקבויץ איתיהטכנולוגיה בחזית מילה: עיוני מחקר2388

דת2011978 אלגביש יוסףמובנה חצי עומק ראיון: איכותני מחקר2389

ספר בתי מנהלי2011979 צמח סיגליתאותנטית מנהיגות שאלון2390

מורים היעדרות2011980 עישאן גמאלספר בתי כלפי מורים עמדות2391



2392

 התפילה הוראת: איכותני מחקר

התפילה הוראת2011981 סדס אושרתדתיים בתיכונים לבנות

2393

 קריאה של השפעתה: מקרה חקר

מתוקשבת שיתופית

 קורבצקי מיידל ני'ג

מתוקשבת קריאה2011982

ספתית לוגיקה2011983 נח יוסף בןלמידה סגנונות2394

מוטורית למידה2011984 כרמל ליאתלאגודל אצבע של תנועתי רצף מבחן2395

2396

 ילד מין איזה" לילד התקשרות שאלון

מיוחדים צרכים2011985 עינת טוינה?"אני

2397

 (PLS 3UK) שפה לבידקת מבחן

שפה ליקויי2011986 עסבה אבו הייהלערבית מתורגם

שפה ליקויי2011987 יפעת שיבר(השאלון תיאור) מילים אוצר מבחן2398

התקשרות סגנונות2011988 חנין ני'גהורות סגנונות להערכת שאלון2399

חושי בעיבוד ליקוי2011989 נאמן ליאתמקוצר סנסורי שאלון2400

2401

 עם מובנה חי ראיון: איכותני מחקר

2011990כפרי אושריתהחינוכיות עמדותיו על המנהל

 בית מנהל עמדות

ספר



ספר קריאת2011991 ארסט קרןהאותיות שמות הכרת2402

אלימות2011992 לוי צופיהבעבר לעזרה פנייה שאלון2403

אוטיזם2011993 ון'סורז ניריתבהתקשרות הביטחון מידת הערכת2404

2405

 לבית המנהל מחויבות לבחינת שאלון

למידה מנגנוני2011994 ברוק לווי ליאתהספר

2406

 ניצני קידום בנושא איכותני מחקר

 ללקות בסיכון גן ילדי של אריינות

אלקטרוני ספר2011995 גורן אלנהלמידה

2407

 מטה תמיכה השפעת-  שאלונים חסר

 קונספטואליים בתהליכים קוגטיבית

 על מדעי חקר של ופרוצדוראליים

 מטה וידע מדעי ידע חקר מיומנויות

מדעי ידע2012996 נעמה צדוקקוגנטיבי

2408

 דמויות תיאור-  ציינון טופס

נישואין2012997 כהן מורןמשמעותיות



מורים עמדות2012998 בשארה ניביןבחינוך עמדות2409

רגשיות בעיות2012999 טבלב יוליהISQ לילדים שינה שאלון2410

פרידה20121000 דיין חניהתאהבות שאלון2411

זוג בן בחירת20121001 שפירא אליענהזוג בן בבחירת רגשיים קשיים שאלון2412

ספריות בית יכולות2413

 אליעזר בן רוחמה

ספריות בית יכולות20121002

אוריינות רמת20141003 רון רותיהבית אוריינות רמת2414

20121004 קדושים ליטללילדים התקשרות סגנונות סיווג2415

 התקשרות סגנונות

לילדים

תרבות20101005 עזיאל ויקיצוות תרבות תפיסת2416

2417

 מובנה חצי ראיון: איכותני מחקר

זהות20121006 עידן אבישגלזהות חינוך בנושא

אוטיזם20121007 מיבר אור ענבלחברתי תפקוד שאלון2418

2419

 מוימנויות התפתחות-  הורים שאלון

תקשורת20121008 פרוינד קרןלחיים הראשונה בשנה תקשורתיות

הוראה20121010 שרון רינהקוגניטיבי סגנון שאלון2420

בריונות20121013 בלוך אוריתישראל HBSC שאלון2421



קוגניציה20121014 ברקוביץ שירהקוגניטיבי סגנון שאלון2422

2423

 עם להתמודד וידע מסוגלות שאלון

כימיה20121018 דבור מיאדהמדעי טקסט

נוער בני20121021 חסין ספידתית רמה שאלון2424


