 שם הכלי :שאלון מעורבות משפחתית

 פותח בשנת ,1996 :על ידי :בייקר ועמיתיה ).(Baker, Blacher, and Pfeiffer, 1996
 תורגם לעברית בשנת , 2002 :על ידי :צומי )צומי(2002 ,
 תורגם לערבית בשנת ,2013 :על ידי :כרים נסר
1
מטרת הכלי

לבדוק את המאפיינים ואת רמת המעורבות המשפחתית בקרב אוכלוסיית
האנשים עם מוגבלות שכלית המתגוררים במעונות פנימייה .לשאלון קיימות
גרסאות שונות ,בהן נעשה שימוש במס' מחקרים עם אוכלוסייה זו )צומי2002 ,
Araten-Bergman et al., 2012; Schwartz, 2005; Schwartz & Tsumi,
.(2003

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

משפחות של ילדים הנמצאים במעונות פנימייה

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי של המשפחות

5

מבנה הכלי

השאלון כולל  21שאלות המתייחסות לשלושה נושאים :מאפיינים של
המעורבות המשפחתית ,שביעות רצון ההורים ממעורבותם ושביעות רצון כללית
מההשמה .במחקר הנוכחי ,נעשה שימוש ב 11-שאלות הקשורות למאפיינים של
מעורבות משפחתית ,השתתפות בקבלת החלטות ושביעות רצון ממידת המעורבות.

6

סוג סולם המדידה

לצורך בדיקת מאפייני המעורבות המשפחתית נכללו  5שאלות :א .מס' הפעמים
שההורים ביקרו במעון בשלושת החודשים האחרונים; ב .מס' הפעמים בהן ביקרו
הדיירים בבית; ג .מס' הפעמים שהתקיימו פגישות עם אנשי צוות; ד .השתתפות
בפעילויות חברתיות ובאירועים במעון הפנימייה שאליהם הוזמנו ההורים.
מורכב מסוגים שונים .1 .מעורבות הורים נבחנה על פני סולם ליקרט עם 4
דרגות הנע מ) 1-בכלל לא( ל) 4-כל פעילות(; ה .השתתפות בוועד הורים ) = 0לא= 1 ,
כן(.
 .2לצורך בדיקת מידת המעורבות בקבלת החלטות נכללו שלוש שאלות של כן
ולא ) = 0לא = 1 ,כן( :השתתפות בהחלטות לגבי תכניות אישיות ,תכנון עתידי
והחלטות כלליות במעון .סכום שלושת הציונים נתן את הציון הכולל של מעורבות
בקבלת החלטות.
בנוסף נכללו  3שאלות לבדיקת שביעות רצון ההורים ממידת מעורבותם :א.
שביעות רצון מרמת הקשר עם הבן/בת ,בסולם של חמש דרגות מ) 1-נמוכה מאוד( ועד
ל) 5-גבוהה מאוד(; ב .שביעות רצון מרמת הקשר עם אנשי הצוות ,בסולם של חמש
דרגות מ) 1-נמוכה מאוד( ועד ל) 5-גבוהה מאוד(; ג .שביעות רצון ממידת מעורבותם
בשירותים הניתנים במעון ,בסולם של חמש דרגות מ) 1-בכלל לא( ועד ל) 5-שותפות
מלאה( .ממוצע הציונים של שלוש השאלות נתן את הציון הכולל של שביעות רצון
1

מהמעורבות
7

סוג הפריטים בכלי

פריטי דירוג

8

אורך הכלי

 21פריטים

9

מהימנות

מהימנות בינונית )נסר:(2013 ,

10

תקיפות

מעורבות בקבלת החלטות :אלפא של קרונבך = .0.69
שביעות רצון מהמעורבות :אלפא של קרונבך = .0.63
לשאלון המקורי לא קיימים נתונים לגבי מהימנות ותוקף.

השאלונים עברו תרגום לשפה הערבית והתאמה להקשר החברתי-תרבותי של
אוכלוסיית המחקר הספציפית ,קרי משפחות של אנשים עם מוגבלות שכלית
בחברה הערבית .התאמת הכלים התבססה על התהליך המוצע על-ידי גייסינג'ר
) ,(Geisinger, 1994וכללה מספר שלבים שמטרתם להבטיח התאמת הכלים
לשימוש עם אוכלוסייה השונה באופן מהותי מזו שהכלים נבנו עבורה במקור
רשימת מחקרי קרן של"ם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט שם המחקר

כרים נסר ) .(2013הגברת מעורבות משפחתית באוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית במעונות

578

פנימייה בחברה הערבית .אוניברסיטת חיפה) .מנחות :ד"ר דליה זק"ש וד"ר עמליה סער(
.

2

שאלון מעורבות משפחתית
בייקר ועמיתיה )(Baker, Blacher, and Pfeiffer, 1996
תרגום לעברית :צומי , 2002 ,תרגום לערבית :נסר.2013 ,

3
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