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 מטרת הכלי

 בדיקתהכלי המקורי נועד ל.  המגורים מסגרות של הפיזיים המאפיינים אתלבדוק 
 מופו שבו אופןה סמך על נבנה הכלי.  מסמים לגמילה טיפוליות קהילות של מאפיינים
 השנים בין שנכתבו ,הנושא של מקיפות סקירות -9 ב מסגרות של פיזיים מאפיינים

 2000. -ו 1980
 

 Checklist  שאלון סוג כלי המחקר  2

  אנשי צוות במסגרות השונות מדווחים על הנעשה במסגרת הדיור בהם הם עובדים  אוכלוסיית היעד 3

   וותשל אנשי הצדיווח  אופי הדיווח  4

, גיאוגרפי מיקום, יפיז גודל ,אטרקטיביות  ,בטיחות , ואסתטיקה נוחות :םתחומיה שבע מבנה הכלי 5
  . פיזיות מוגבלויות לבעלי נגישות

 
 פיזיים מאפיינים שבין רצף על הנע ,כולל כציוןגם ו בנפרד גם נבחנו הסולמות-תת סוג סולם המדידה 6

 באמצעות נבחנו פיזי גודל מלבד הסולמות-תת כל ."םטובי לא" למאפיינים "טובים"
Checklist  נקודות אפס - לא ,אחת נקודה - כן(  דיכוטומי הוא עליהם המענה אשר(. 

 שלאנשי נתון זהו כי שהתברר לאחר הושמט המסגרת של הפיזי לגודל הנוגע הפריט
   .לספק מאוד קשה השאלון על המשיבים הצוות

 כולו השאלון של ציונו גם וכך ,עליו המענים סיכום ייד על חושב סולם-תת כל של הציון
 המאפיינים כך ,יותר גבוה שהציון ככל כאשר 36 ,  ל 1 בין נע שטווחו כך ,אחד כמדד

  .יותר טובים המסגרת של הפיזיים
 

  לא/כןפריטי  סוג הפריטים בכלי 7

 37כלל  )2011 ,רנשטייןב- לויטה(השאלון המקוצר , פריטים   42להמקורי כל השאלון אורך הכלי  8
 רלוונטיים שאינם פריטים חמישה הושמטו השאלון של המקורית מהגרסה . פריטים

 .שכלי פיגור עם לאנשים למסגרות

 . 0.86 =לאלפא 0.82 =אלפא בין נעה ( in press) Levin ידי על שדווחה המהימנות מהימנות 9
-לתתי זה במחקר ימנותהמה .כולו לשאלון . 84 - ואלפא השונים הסולמות לתתי

-לתת) 0.91 =לאלפא (בטיחות הסולם-לתת) 0.61 =אלפא בין נעה השונים הסולמות
 .כולו לשאלון 0.75 =ואלפא ,(פרטיות הסולם

  לא צויינה תקיפות  10
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  המאפיינים הפיזיים של המסגרתשאלון 

  )Levin, in press(לוין 

  

  

  :מסגרתהמאפייני� הפיזיי� של ה שאלו�

  לא  כ�  ?נראית נקייה מסגרתה, הא� במבט ראשו�  . 1

  לא  כ�  ?)לא מרוטי�(נראי� שלמי�  י�הדיירעליה� יושבי�  רהיטי�הא� ה  . 2

  לא  כ�  ?)לא בולטות ממנה מרצפות שבורות(ישרה  מסגרתהא� הרצפה ב  . 3

  לא  כ�  ?)ללא סדקי� או קילופי�(מסוידי�  מסגרתהא� הקירות ב  . 4

  לא  כ�  ? מוארת מסגרתהא� הכניסה ל  . 5

  לא  כ�  ?מוארי� מסגרתשבילי� ב / הא� המסדרונות  . 6

  לא  כ�  ?הא� החדרי� מוארי�  . 7

  לא  כ�  ?ממוזגי� �הא� רוב החדרי  . 8

  לא  כ�  ?נראי� נקיי� במקו�הא� השירותי�   . 9

להכי� לעצמ� משקה  דיירי�מטבחו� שבו יכולי�  מסגרתהא� קיי� ב  .10

  ?ח�

  לא  כ�

  לא  כ�  ?מתק� לשתיית מי� מסגרתהא� קיי� ב  .11

  לא  כ�  ?קיי� פעמו� מסגרתשער הכניסה ל / הא� על דלת  .12

  לא  כ�  ?עומד שומר מסגרתהא� בכניסה ל  .13

  לא  כ�  ?פנויי� למעבר מסגרתשבילי� ב / הא� המסדרונות  .14

  לא  כ�  ?הא� על המדרגות במבנה קיי� סימו� זוהר למניעת נפילה  .15

  לא  כ�  ?אי� ריח / נעי� בדר* כלל מסגרתהא� הריח ב  .16

  לא  כ�  ?החלקה+על המדרגות במבנה קיי� פס ללאהא�   .17

, בו,, ללא בדלי סיגריות(נקיי�  מסגרתשבילי� ב / הא� המסדרונות  .18

  ?)עלי� יבשי�

  לא  כ�

  לא  כ�  ?בהיר א* לא לב� מסגרתהא� צבע הקירות ברוב מבני ה  .19

  לא  כ�  ?תלויות תמונות דיירי�הא� על קירות חדרי ה  .20

כ* שלא נית� לשמוע בה תנועת רכבי� כבדה או , מסגרתהא� שקט ב  .21

  ? רעשי בנייה

  לא  כ�

י� לדבר זה ע� זה ללא הדיירשבו יכולי�  מסגרתהא� ישנו מקו� ב  .22

  ?נוכחותו של איש צוות

  לא  כ�

שיחות טיפוליות בנוכחותו של איש צוות אחד  מסגרתהא� מתקיימות ב  .23

  ?בלבד

  לא  כ�
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חות טיפוליות בחדר ללא נוכחות� של שי מסגרתהא� מתקיימות ב  .24

  ?י� אחרי�דייר

  לא  כ�

בחדר  / לשמוע שיחות טיפוליות מבעד לדלת מסגרתהא� בלתי אפשרי ב  .25

  ?סמו*

  לא  כ�

  לא  כ�  ?קיימת חנייה לנכי� מסגרתהא� בקרבת ה  .26

  לא  כ�  ?ולחדרי� בתוכה ללא שימוש במדרגות מסגרתהא� נית� להיכנס ל  .27

שער הכניסה לקהילה רחבי� מספיק למעבר של כסא גלגלי�  / הא� דלת  .28

  ?)'מ 1.60רוחב (

  לא  כ�

שבילי� המובילי� לחדרי� בה� מתבצע טיפול  / הא� המסדרונות  .29

  ?)ומעלה' מ 1.60רוחב (רחבי� מספיק למעבר של כסא גלגלי� 

  לא  כ�

 ...מהמסגרת קיימי�' מ 500הא� במרחק 

  לא  כ�  ?סופרמרקט / חנות מכולת  .30

  לא  כ�  ?בית מרקחת  .31

  לא  כ�  ?תיאטרו� / בית קולנוע  .32

  לא  כ�  ?בית כנסת  .33

  לא  כ�  ?סני. בנק  .34

  לא  כ�  ?סני. דואר  .35

  לא  כ�  ?קו שירות / מוניות / תחנת אוטובוס  .36

 ? ____________________)בער*(ר "מה גודל המסגרת במ. 37

  

  

  
 


