
 

 

 

                     

 :מבחן משחקיות  שם הכלי- TOP -PlayfulnessTest of  

  על ידי:   2000 בשנת: במקור פותחundyB 

 : לא צוין : ידי על   לא צוין   תורגם לעברית בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

(, ליצנים רפואיים בגנים של ילדים עם מש"ה. ביה"ס  2019שאל ופרופ' עתי ציטרון )-ד"ר רינת פניגר 

 והחוג לתאטרון, אוניברסיטת חיפה.   ת אומנויולטיפול באמצעות 

2018-68-890 

 למחקר המלא 

   `     

 למאגר המחקרים של קרן שלם

עם התפתחות  חודשים    18חודשים עד  6בחינת יכולת המשחקיות של ילדים בגיל  מטרת הכלי  1

 מגוון אבחנות קליניות.  ים בהתפתחות ועם וילדים עם עיכוב תקינה 

 עבור תצפית.  דף קידוד  סוג כלי המחקר   2

3 
 אוכלוסיית היעד  

עם מש"ה  ילדים הורים ל(, 2019שאל ופרופ' עתי ציטרון )-ד"ר רינת פניגר  ם של במחקר

 . 3-7בגילאי 

 של הורי הילדים. דיווח   אופי הדיווח   4

. מוקד  2. מוטיבציה פנימית, 1המשחקיות:  בעת הממדים שלמייצגים את אר ההיגדים  מבנה הכלי  5

 . יכולת לקרוא רמזים.  4. חופש ממגבלות המציאות 3ימי  שליטה פנ

( בקריטריון אחד או יותר מקריטריוני  3עד  0נקודות ) 4ההיגדים נמדדים על סקאלה של  סוג סולם המדידה  6

  3ים נדירות או אף פעם ו= לעית 0ההערכה: א. משך )פרופורציה של זמן(, כאשר =

=  0מיומנות, כאשר = גבוהה, ג. רמת 3-= לא קיים ו 0כמעט תמיד; ב. עוצמה, כאשר 

= גבוהה. במידה ואחד מההיגדים לא נצפה הדבר צוין על ידי האותיות  3-חסר מיומנות ו

"לנ"= לא נצפה. לצורך המחקר נעשה שימוש בממוצע של כל ההיגדים ליצירת ציון אחד  

 ת הילד/ה. למשחקיו

 לדירוג.   היגדים סוג הפריטים בכלי  7

 פריטים  30 אורך הכלי   8

 לא צוין    מהימנות  9

 לא צוין  תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    מאגר כלי המחקרלקח מתוך  כלי  מחקר זה נ  

 החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם. ת  שיפור איכו   

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

 . יוצרים זכויות  מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/2000
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