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1 
 מטרת הכלי

זוהי גרסה מקוצרת ( מגבלות שלו /יכולת ההערכה של האדם לגבי היכולותלבחון את 

  ). פריטים 36לון דיווח עצמי רחב ובו של שא

 שאלון סוג כלי המחקר  2

 אנשים עם מוגבלויות  אוכלוסיית היעד 3

  דיווח עצמי אופי הדיווח  4

 30- פעילויות יומיומיות שהנשאל מתבקש לענות עד כמה התקשה בהן ב 12בגרסה זו  מבנה הכלי 5

  .הימים האחרונים

קיים קושי ; אין קושי לבצע: ובות אפשריות ביחס לפעילויות היומיומיותתש 5לנשאל  סוג סולם המדידה 6

 .או אי יכולת לבצע את הפעילות/קושי חמור וקושי רב מאוד ו; קושי חלקי; מועט

 דירוג סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים 12 אורך הכלי  8

רסה המלאה בשפות לג 0.70-0.97בבדיקות המהימנות נמצאו ערכי אלפא קרונבאך של  מהימנות   9

 ;Adib-Hajbaghery & Aghahoseini 2007; Posl, Cieza & Stucki 2007(שונות 

Ritu 2002 .( במחקר זה שימשה הגרסה הערבית שמהימנותהα = 0.96.  

  לא צויינה תקיפות 10
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WHO, 2007  

מצב� הרפואי קשור לבעיות . השאלות הבאות מתייחסות לקשיי� שאולי יש ל� עקב מצב� הרפואי

  .חלק� זמניות וחלק� קבועות, בריאותיות

  

  :בחודש האחרו� כמה קשיי� היו ל� בפעולות הבאות

אי� לי  
בכלל 
  קשיי�

 

מעט 
  קשיי�

 

באופ� 
  בינוני

 

הרבה 
  קשיי�

 

הרבה 
מאוד 

/ קשיי� 
לא 

מסוגל 
לעשות 

 כללב
 30קשיי� בלעמוד במש� זמ� ארו� כמו  1

 דקות

     

קשיי� בלתפקד במטלות הקשורות  2

 לניהול משק הבית

     

מטלה חדשה / קשיי� בללמוד משימה  3

 לדוגמא ללמוד אי� להגיע למקו� חדש

     

עד כמה הייתה ל� בעיה להצטר$  4

לפעילויות שונות בקהילה לדוגמא 

בילוי לעומת  ללכת לפעילות פנאי או

 אנשי� אחרי�

     

עד כמה מצב� הנפשי מושפע מבעיות  5

 בריאותיות שיש ל�

     

עד כמה קשה ל� להתרכז כאשר אתה  6

 עושה פעולה במש� עשר דקות

     

קשיי� בהליכה ממושכת וארוכה של  7

 קילומטר או דומה לכ�

     

קשיי� בזמ� שאתה מתקלח ושוט$ את  8

  כל הגו$

 

     

      קשיי� בלהתלבש 9

קשיי� בתקשורת ע� אנשי� שאתה לא  10

 מכיר

     



קשיי� בחברויות ע� אנשי� כמו  11

 לשמור על קשרי� ע� חברי�

     

  קשיי� לאור� היו� בעבודה 12

 

     

  

  


