
 

 

 

                     

               

 :משוב לאחר סימולציה שם הכלי 

 :ינסקי'לשצ-שפירא אורלי' דרעל ידי: לא צויין  פותח בשנת 

 : לא צוין: ידי על   לא צוין תורגם לעברית בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

 בקרב אתי התנהגות קוד לפיתוח ככלי קבוצתיות סימולציות(, 2016) ינסקי'לשצ-שפירא אורלי' דר

 לומד ממוקדת הדרכה: נתמכת בתעסוקה ומעסיקים מדריכים

126 

 למחקר המלא

 

בדיקת השערת המחקר הראשונית, תיעוד עמדותיהם של מדריכי תעסוקה נתמכת  מטרת הכלי 1

 סימולציה. לאחר ביצוע

 ם.השאלון נבנה בהתאם למערך הסימולציות המקדי סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 
(, מדריכי תעסוקה נתמכת אשר 2016לשצ'ינסקי )-במחקר של  דר' אורלי שפירא

 השתתפו במערך הסימולציות מול שחקנים.

 דיווח עצמי. אופי הדיווח  4

 ת חופשית. היגדים ושאלת התייחסו מבנה הכלי 5

 5מסכים"( ועד )"בכלל לא  1 -ההיגדים הועברו על פני סולם ליקארט בעל שש דרגות מ סוג סולם המדידה 6

)"מסכים מאד"(. על ההורים היה לציין לגבי כל היגד והיגד עד כמה הוא נכון עבורם 

 גבי הסקלה. על

 .רמות 5שאלות דירוג בעלות  סוג הפריטים בכלי 7

 היגדים 9 אורך הכלי  8

 לא צוין  מהימנות  9

 ןלא צוי תקיפות 10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 יים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.שיפור איכות הח   

 
  הרלבנטי המחקר את שערך לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם
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, /היקרמשתתף/ת   

המשובמספר דקות למילוי שאלון  /ינודה לך אם תקדיש  

 לפיתוח המקצועי שלך. יעיל ותורםבסדנא באיזו מידה כל אחד מהמרכיבים הבאים  / העריכיאנא הערך

 

מסכים   

 בהחלט

מסכים 

במידה 

 רבה

מסכים 

במידה 

 סבירה

מסכים 

במידה 

 מועטה

כלל לא 

 מסכים

בהשתתפות שחקנים ההתנסות בסימולצי  .1  5 4 3 2 1 

בסימולציהמשוב השחקנים אודות חוויתם   .2  5 4 3 2 1 

בקבוצהמשוב מעמיתים   .3  5 4 3 2 1 

בקבוצה תחקירהשתתפות בדיון ו  .4  5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 צפייה בסימולציות של עמיתים בקבוצה  .5

 1 2 3 4 5 צורת ההנחיה וניהול הסדנא  .6

 

 באיזו מידה את/ה מסכים/ה עם ההיגדים הבאים:

מעוררת חשיבה ורפלקציה ת הסימולציהסדנ  .7  5 4 3 2 1 

סדנאות הסימולציה הינן כלי יעיל להכשרת רכזי/ות   .8

 תעסוקה נתמכת
5 4 3 2 1 

כדאי שרכזי/ות תעסוקה נתמכת יתנסו בסדנאות   .9

 הסימולציה
5 4 3 2 1 

 

 התייחסויות נוספות: ___________________________________________________________


