
 

 

 

                     

               

 :שאלון שימוש ושביעות רצון משירותים, קצבאות והטבות שם הכלי  

  שילב בין ו במחקרם (2017)וייס  -רימרמן וגרינשטיין, גורהשאלון נלקח מתוך כלי מחקר מורחב שחיברו

 . מומלץ לפנות למחקר המלא לפני השימוש בשאלון זה. שאלונים שונים

 לצורך הסקר הלאומי אנדרסון ושותעל ידי:  2011פותח בשנת: ור במק 'FINDS National Survey (2011.) 

  : לא צוין: על ידי  לא צויןתורגם לעברית בשנת 

 

 

 

לשימוש ושביעות רצון משירותים, קצבאות או הטבות המתאימות לאוכלוסיית מדד  מטרת הכלי 1

 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

כלי המחקר  סוג 2  שאלון. 
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 אוכלוסיית היעד 

 לילד עם מש"ה.  מטפלים עיקריים )בבתי האב(

 

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

פריטים המייצגים שירותים, קצבאות או הטבות המתאימות  27השאלון מכיל  מבנה הכלי 5

התפתחותית. לגבי כל פריט, הנשאל  -לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית

להשיב האם הם זכאים לשירות )כן או לא(, האם הם צורכים את  מתבקש

השירותים נבחרו מבין  השירות )כן או לא(,  והאם הם מרוצים ממנו )כן או לא(. 

רצף השירותים המוצע לאדם עם מוגבלות שכלית על ידי משרד הרווחה ומשרדי 

 הממשלה האחרים וגופים ציבוריים אחרים. 

 .ובות להיגדים הן דיכוטומיות, כן /לאהתש סוג סולם המדידה 6

שירותים, קצבאות או הטבות המתאימות לאוכלוסיית אנשים עם פריטים המייצגים  סוג הפריטים בכלי 7

 .מוגבלות שכלית התפתחותית

 פריטים. 27 אורך הכלי  8

 לא צוין מהימנות   9

 

 לא צוין תקיפות 10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.   

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

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 כלי:ם אשר עשו שימוש בקרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

(. מיזם מחקר בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר 2017וייס מיכל )-גור איילת, רימרמן אריק וגרינשטיין

 עם מוגבלות שכלית. אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת וושינגטון סנט לואיס, ארה"ב. 
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 למחקר המלא

(. איכות חיים של הורים המטפלים בילדיהם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 2018אשרף חג'אזי )

 בבתי אב יהודיים וערביים. אוניברסיטת חיפה. בהנחיית פרופ' אריק רימרמן.
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 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם
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)סמן . ציין באיזה שירותים אתה משתמש ואת מידת שביעות רצונך מהם קצבאות והטבות לפניך שירותים,
X:)  
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