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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 הערכה כללית של תפקוד המשפחה. מטרת הכלי 1

קר סוג כלי המח 2  שאלון. 

יית היעד לוסאוכ 3  ם לילדים עם תסמונת דאון.הורי 

 דיווח עצמי. אופי הדיווח  4

 General Scale of the Family Assessment Measureהשאלון מבוסס על ה  מבנה הכלי 5

(FAMIII) .בנוגע השאלון כולל היגדים   אשר פותח להערכה כללית של תפקוד משפחתי

 מתאר את משפחתו.  היגדכל ג כמה טוב למשפחה כמכלול ועל הנבדק לדר

 ן"(.)"מסכימ/ה לחלוטי 4)"לגמרי לא מסכימ/ה"( ועד  1-. מרמות 4סולם ליקרט בן  סוג סולם המדידה 6

 וגהיגדים לדיר סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים. 14 אורך הכלי  8

ת של ת הפנימיהמהימנו Skinner, Steinhauer and Santa-Barbara (1983)לפי   נות מהימ 9

 .0.93השאלון הכללי היא 

ותתקיפ 10  ,Skinnerקליניות" למשפחות "נורמטיביות"  )תוקף השאלון הכללי שונה בין משפחות  " 

רוב הציונים המתוקננים של משפחות נורמטיביות צפויים להיות בטווח שבין   (.1987

40-60 (Skinner, et al., 1983ציונים מתוקננים מחוץ לטווח .)  זה מצביעים או על

ית ( או על הפרעה משמעות40תפקוד מאוד גבוהה ובריאה )מתחת ל  משפחה בדרגת

  (.60בתפקוד המשפחתי )ציון מעל ל 

 תו ן שלם התומכת במחקר שמטרשל קר מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 לית התפתחותית והסובבים אותם.שים עם מוגבלות שכשיפור איכות החיים של אנ   

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

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי שהשימו ראישו את ולוודא                         
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הוא מתאר את  כמה טוב יטיהחלו היגדבעיון כל  ימשפחתך כמכלול. קראל המתייחסים היגדים 7 מצאוזה תבעמוד 
גות ממסכימה לחלוטין עד לגמרי לא מסכימה.דר 4. תשובות על סקאלה בת משפחתך  

מסכימה  
 לחלוטין

לגמרי לא   
 מסכימה

 1 2 3 4 אנו מספרים זה לזה על דברים שמטרידים אותנו .1

 1 2 3 4 במשפחה שלנו אנו מרגישים אהובים .2

אתה  לא נכוןשאתה עושה משהו כבמשפחה שלנו  .3
 למה לצפות לא יודע

4 3 2 1 

 עד להצטברברים לדנותנים אנחנו אף פעם לא  .4
 לטפל הם יותר ממה שאנחנו יכוליםש

4 3 2 1 

 1 2 3 4 אני אף פעם לא יודע מה קורה במשפחה שלנו .5

 1 2 3 4 המשפחה שלי מנסה לנהל לי את החיים .6

 1 2 3 4 אם אנחנו טועים, לא נותנים לנו הזדמנות להסביר .7

 

2BFAM  

 יטהחליו היגדבעיון כל  יחתך כמכלול. קראמשפנוספים המתייחסים ל היגדים 7 מצאוזה תוד בעמ
ממסכימה לחלוטין עד לגמרי לא  4הוא מתאר את משפחתך. תשובות על סקאלה בת  כמה טוב
 מסכימה

מסכימה  
 לחלוטין

לגמרי לא   
 מסכימה

כשדברים אינם הולכים טוב זה לוקח יותר מדי זמן  .8
 לפתור 

4 3 2 1 

 שייעשואנחנו לא יכולים לסמוך על בני המשפחה  .9
 חלקםאת 

4 3 2 1 

 1 2 3 4 אנחנו לוקחים את הזמן כדי להקשיב אחד לשני .10

 1 2 3 4 במשפחה שלנו המשמעת והכללים הוגנים .11

אנו מתמודדים עם הבעיות שלנו אפילו אם הן  .12
 רציניות

4 3 2 1 

 1 2 3 4 אנחנו לא באמת בוטחים אחד בשני .13

אנחנו שאנחנו חופשיים לומר מה משפחה שלנו, ב .14
 ושבים ח

4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 

 
 


