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  משפחתו לבני בין המרואיין הקשר תדירות אתלבדוק  מטרת הכלי 1

 שאלון סוג כלי המחקר  2

  מבוגרים בעלי פיגור שכלי קל  אוכלוסיית היעד 3

דיווח אופי ה 4   עצמידיווח  

 האם"  למשל, משפחתו הדייר לבני בין הטלפון שיחות תדירות את בודקים הפריטים  מבנה הכלי 5
 אצל ביקוריהם תדירות  ?הבאים המשפחה קרובי עם האחרון בשבוע בטלפון דיברת

 האחר  אותך בחודש ביקרו הבאים המשפחה מבני יותר או אחד האם" למשל, המרואיין
 בחודש האחרון האם, למשל ,משפחתו בני של בבתיהם המרואיין ביקורי תדירות ,

  ." הבאים המשפחה מבני יותר או אחד של בבית ביקרת
 קרובי של רמות לארבע להתייחס תחילה התבקש מהשאלות המרואיין אחת כל על

  .אחרים משפחה וקרובי ,דודים ודודות ,אחאים ,הורים – משפחה
  

כן = 2 - ו, …)אחים ,הורים(לי אין, לא= " :1הן השאלות על האפשריות ובותהתש סוג סולם המדידה 6
 בתקופה התקיים שהקשר מספר הפעמים את לציין התבקשו ,בחיוב שענו מרואיינים(

 של הכולל הציון  .שהתקיים הקשר הפעמים כמספר מחושבת התשובה ). המדוברת
 .הפריטים כל סכום הוא הכלי

  לא/כןי פריט סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים 12 כלל השאלון אורך הכלי  8

 פעמים כמה" הפריט  השמטת לאחר , 0.80= אלפא  היא הסולם מהימנות זה במחקר מהימנות 9
 מהימנות את משמעותי באופן שהפחית " הורייך עם האחרון בשבוע בטלפון דיברת

 .הכלי

  לא צויינה תקיפות  10
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  קשר עם משפחת המוצאשאלון 

  )2011(ריקי סויה ' פרופ

  

  

  :שאלו� קשר ע� משפחת המוצא

למשל בטלפו� או , אנשי� שגרי� מחו� לבית שומרי� על קשר ע� המשפחה שלה� בדרכי� שונות

  .ת על קשר ע� בני המשפחה של�/ה שומר/עכשיו אני אשאל אות� לגבי האופ� שבו את. בביקורי�

  ?ע� קרובי המשפחה הבאי� הא� דברת בטלפו� בשבוע האחרו�. 1

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי הורי�. 1 אבא או אמא

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 אחיות/ אחי� 

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 דודות/ דודי� 

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 קרובי משפחה אחרי�

  

  ?רו אות� בחודש האחרו�הא� אחד או יותר מבני המשפחה הבאי� ביק. 2

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי הורי�. 1 אבא או אמא

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 אחיות/ אחי� 

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 דודות/ דודי� 

 ?  _____עמי� בער�כמה פ, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 קרובי משפחה אחרי�

  

  ?הא� בחודש האחרו� ביקרת בבית של אחד או יותר מבני המשפחה הבאי�. 3

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי הורי�. 1 אבא או אמא

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 אחיות/ אחי� 

 ?  _____� בער�כמה פעמי, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 דודות/ דודי� 

 ?  _____כמה פעמי� בער�, כ�. 3 לא. 2 אי� לי . 1 קרובי משפחה אחרי�

  

  


