 שם הכלי :שאלון השמה חוץ ביתית
 פותח בשנת ,1991 :על ידי :רעיף )(1991
 תרגום לרוסית בשנת ,2003 :על ידי :וודינסקי )(2003
1

מטרת הכלי

לבדוק את מידת הכוונה ,החשיבה והפנייה של הורים להשמת ילדם במסגרת חוץ ביתית.

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

הורים לילדים עם פיגור שכלי

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי

5

מבנה הכלי

חד מימדי

6

סוג סולם המדידה

דיכוטומי כן ) / (1לא ) .(0המשתנה הכולל של הנכונות להשמה חוץ ביתית הורכב
מממוצע שבעת הפריטים.

7

סוג הפריטים בכלי

שאלות קצרות בעלות תשובה כן/לא.

8

אורך הכלי

 7פריטים

9

מהימנות

מקדם אלפא לאוכלוסיית הורים לילדים רכים היה ) 0.88רעיף .(1991 ,במחקר של
וודינסקי ) (2003התקבלי מקדם .α=0.88

10

תקיפות

תרגום :כל השאלונים תורגמו לשפה הרוסית על ידי החוקרת ועברו שיפוט של אנשי
מקצוע .בתהליך השיפוט השאלונים המתורגמים לשפה הרוסית תורגמו חזרה לשפה
העברית ותרגום חוזר זה תורגם שוב לשפה הרוסית תוך בדיקת אחדות התרגום.

התפלגות המשתנה נעה בין  0ל 1-אך אינה נורמלית במחקר של וודינסקי ) (2003שכן
 60%מן הנבדקים קיבלו ציון כולל = ) 0אין כלל נכונות להשמה חוץ ביתית( .לפיכך
הוגדר המשתנה הכולל כדיכוטומי )ולא כרציך( כאשר  = 0אין כלל נכונות להשמה חוץ
ביתית = 1 ,נכונות כלשהי להשמה חוץ ביתית )כאשר הנבדק ענה "כן" לפחות לפריט
אחד(.

רשימת מחקרי קרן של"ם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט

שם המחקר

520

וודינסקי הלנה ) .(2003הנכונות של הורים לילדים עם פיגור שכלי לפנות להשמה חוץ ביתית :השוואה
בין הורים עולים מבריה"מ לשעבר לבין הורים ילידי הארץ .אונ' חיפה .תואר שני .מנחה :ד"ר דובדבני
אילנה.

שאלו השמה חו ביתית
רעי1991 ,
הורה נכבד\ה ,לפני מספר שאלות המתייחסות לדעותי בהקשר להשמה חו ביתית )מוסד( של בנ\בת בעל\ת
הצרכי המיוחדי .אנא ,סמ\ני  Xליד התשובה המתאימה לכ.
 .(1הא חשבת אי פע על השמה חו ביתית )מוסד( של בנ\בת?
כ____

לא____

 .(2א כ ,הא חשבת על כ בחצי השנה האחרונה?
כ_____

לא_____

.(3הא בכוונת לבקש השמה חו ביתית )מוסד( בימי אלו?
כ_____

לא_____

 .(4הא בכוונת לבקש השמה חו ביתית )מוסד( בשנה הקרובה?
כ_____

לא_____

 .(5הא בכוונת לבקש השמה חו ביתית )מוסד( בעתיד הרחוק יותר?
כ_____

לא_____

 .(6הא פנית בשנה האחרונה למחלקה לשירותי חברתיי )לשכה סוציאלית( לש קבלת מידע על השמה חו
ביתית )מוסד(?
כ_____

לא_____

 .(7הא פנית בשנה האחרונה למחלקה לשירותי חברתיי )לשכה סוציאלית( לש הגשת בקשה לסדור חו ביתי
)מוסד(?
כ_____

לא_____

Уважаемые родители! Перед Вами несколько вопросов, касающихся Вашего мнения о
помещении Вашего ребёнка с ограниченными возможностями в интернат,
специальное учреждение для детей с ограниченными возможностями. Пожалуйста,
обозначьте Х возле подходящего ответа.

1). Думали ли Вы когда-либо о помещении Вашего ребёнка в интернат?
Да_____ / Нет_____
2). Если да, думали ли Вы об этом в течении последних полу-года?
Да____ / Нет____
3). Собираетесь ли Вы в ближайшие дни подать просьбу о помещении Вашего ребёнка в
интернат?
Да____ / Нет____
4). Собираетесь ли Вы в ближащем году подать просьбу о помещении Вашего ребёнка в
интернат?
Да____ / Нет____
5). Собираетесь ли Вы в более далёком будущем подать просьбу о помещении Вашего
ребёнка в интернат?
Да____ / Нет____
6). Обращались ли Вы в течении последнего года в соцотдел для получениия информации о
помещении ребёнка в интернат?
Да____ / Нет____
7). Обращались ли Вы в течении последнего года в соцотдел для подачи просьбы о
помещении ребёнка в интернат?
Да____ / Нет____

