
 

 

 

                     

        

 שם הכלי :Spatial Double Task-Visuo (Lanfranchi et al., 2004 )- מטלה חזותית דואלית. 

 :לא צוין.  על ידי: לא צוין פותח בשנת 

  :צויןלא על ידי:  ,ןלא צויתורגם לעברית בשנת  

 

 :אשר עשו שימוש בכלים קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

לוש רמות מרחבי ומנגנון הבקרה המרכזית( בש -יכרון עבודה )פונולוגי, חזותי(. ז2018חאג'נה )מונא מ

 וסטודנטיםבקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים בהעשרה אקדמית מותאמת  יקוגניטיבעומס 

" סיטההתואר "מוסמך האוניבר. עבודת גמר כמילוי חלק מהדרישות לקבלת יםהמשולבים בקורסים רגיל
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של מונא מחאג'נה  החקרמבהמרכזי.  הבקרהמרחבי בלוח -בדיקת התפקוד החזותי מטרת הכלי 1

מרחבי  -חזותי עבודה ןזיכרודיקת ד לבמד (2019ובמחקרה של אסתר קילברג ) (2018)

 .גבוההבלוח העומס המרכזי ברמת בקרה 

 מבחן סוג כלי המחקר  2

במחקרה של  בלות שכלית.סטודנטים בעלי מוג (2018במחקר של מונא מחאג'נה ) אוכלוסיית היעד  3

בעלי מוגבלות שכלית עם וללא תסמונת ( מתבגרים ומבוגרים 2019) קילברגאסתר 

 דאון. 

 לא רלוונטי במבחנים אופי הדיווח  4

רבועים( צבועה באדום, ועל הנבדק להקיש על  16משבצת אחת בלוח )בן זו, במטלה  מבנה הכלי 5

השולחן כאשר הצפרדע קופצת על המשבצת האדומה. בכל ניסיון הצפרדע עוברת פעם 

 על המשבצת האדומה.  אחת

 . 16-0 טווח. על כל תשובה נכונה אחת נקודה ציינון של סוג סולם המדידה 6

ים בכליסוג הפריט 7  ריבועים. 16ל וח בעל 

עדים ארבע דרגות קושי בהתאם למספר הצ למטלה(, 2018במחקרה של מחאג'נה ) אורך הכלי  8

 .(ניסיונות בכל שלב במסלול: שניים, שלושה, ארבעה וחמישה צעדים )שני

דרגות קושי בהתאם למספר הצעדים שש  ,למטלה (, 2019במחקרה של קילברג )

 .(ניסיונות בכל שלב 2) צעדים ועד שבעה במסלול: שניים

 (2019ילברג, ק ;2018 ,)מחאג'נה a=0.76צוינה מהימנות עקיבות פנימית גבוהה    מהימנות  9

 & ,Rowe, Lavender) וגבלות שכליתמ אוכלוסייה עםהמבחן נמצא בשימוש בקרב  תקיפות 10

Turk, 2006 Lanfranchi, Jerman, Dal Pont, Alberti, & Vianello, 2010;) 

 

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרמחקר זה נלקח מתוך   כלי 

 ם.ותשל אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אאיכות החיים  שיפור   

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

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1821
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1821
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1821
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1821
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 ץ.' חפציבה ליפשיבבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן. בהנחיית: פרופ

העבודה  ןזיכרו(. השפעת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים על נתיבי התפתחות 2019קילברג )אסתר 

בקרב מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית: הנתיב  תקוגניטיביבשלוש רמות של עומס הטריאדי 

עבודת גמר כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "דוקטורט צה(. משך )מפהלקוי, היציב או המת

 . בהנחיית: פרופ' חפציבה ליפשיץ.אילן-אוניברסיטת בר בבית הספר לחינוךלפילוסופיה" 
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      למאגר המחקרים של קרן שלם •

 למאגר כלי המחקר של קרן שלם •

             

 
 תוש לפנות לחוקרלמידע נוסף לגבי הכלי י
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