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:אשר עשו שימוש בכלים "קרן של רירשימת מחק  

ט"מק שם המחקר  

יכולת ניבוי של פיגור ). 2012( לאון אודליה, ווסיקר אירנה, עמיר בת חן, ר שפר שחר"ד, ר גביס לידיה"ד

תל , המכון להתפתחות הילד. בילדים אשר אובחנו בגיל צעיר כסובלים מאיחור התפתחותי כללי, שכלי

  .השומר
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  . את הכלי בשל שמירה על זכויות היוצרים לא ניתן לפרסם

1 

 מטרת הכלי

המבחן נבנה על בסיס תיאוריה המבדילה בין סוגי . גנציהלבחון את מידת האינטלי
ידע קריסטלי לעומת ידע (תפקוד מנטלי במונחים של תהליכי חשיבה ועיבוד מידע 

שונים מציוני  -עיבוד מנטאלי והישגים - לפיכך הציונים המרכזיים שמתקבלים). פלואידי
מילולי (רוי הנקלט מבחני האינטליגנציה האחרים המתבססים על חלוקה לפי תוכן הגי

הציון אשר נחשב כמקביל למדד האינטליגנציה של המבחנים האחרים ). לעומת ביצועי
  הינו מכלול העיבוד המנטלי

 מבחן סוג כלי המחקר  2

3-12מיועד לגילאי   אוכלוסיית היעד 3  

 בוחן מול נבחן אופי הדיווח  4

  . תת מבחן חידותתת מבחן מטריצות ו, תת מבחן ידע מילולי מבנה הכלי 5

....                                                                הראה לי איפה/הצבע על –' חלק א סוג הפריטים 6
"                                            ?זה מתאים לזה כמו שזה מתאים למה" –' חלק ב
 .ושאלות שונות נוספות... הצבע על –' חלק ג

.תשובה נכונה=  1, תשובה שגויה=  0 סולם המדידה 7  

 .פריטים 48: 'חלק ג, פריטים  46: 'חלק ב, פריטים  60: 'חלק א אורך הכלי  8

' נ, וולף' ג, שימבורסקי' מ, פייזר( 0.8הינו  WPPSI-IL המתאם בין ציון זה לציון הכללי ב  ותקיפותמהימנות  9
מהימנות המבחן גבוהה . 15וסטיית התקן  100ינו הציון הממוצע ה). 1996' ,וחזני ל

, וולף, שימבורסקי, פייזר( 0.4-0.7תוקף המבחן נע בין , 0.9-0.95ביותר ונעה בטווח 
בעיקר אודות , בארץ נעשה שימוש נרחב במבחן). 1999, נבו ונוימן, קאהן; 1996, וחזני

  .ליתרונו המשמעותי באוכלוסיות בעלות קושי שפתי


