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   :אודות הכשרה והתנסות של עוס"ים בנושא אלימות והתעללות באנשים עם  ידעשאלון שם הכלי
 מוגבלויות

  :דיצה מורלי שגיב, על ידי: 2014פותח בשנת 

  

שקיבל המשיב בנושא אלימות במשפחה והתעללות באנשים עם קבלת מידע אודות סוג ההכשרה  מטרת הכלי 1

 ומידת ההתנסות שלו. ,מוגבלויות

 שאלון סוג כלי המחקר  2

 עובדים סוציאליים המטפלים באנשים עם מוגבלויות שונות בקהילה ברחבי הארץ  אוכלוסיית היעד 3
 שמועסקים במחלקות לשירותים חברתיים ובמסגרות שיקום אחרות בקהילה.

 דיווח עצמי של העובדים הסוציאליים אופי הדיווח  4

אודות: )א( ההכשרה שקיבל המשיב בנושא אלימות במשפחה והתעללות באנשים עם מוגבלויות;  שאלות מבנה הכלי 5

)ב( התנסות המשיב בביצוע פעולות הקשורות לאיתור ודיווח על פגיעה באנשים עם מוגבלויות )מספר 

 התנסויות(. 

פעולות הקשורות לאיתור ודיווח אך לא פרט את במקרים בהם ציין המשיב כי הייתה לו התנסות בביצוע  סוג סולם המדידה 6

מספר המקרים בהם הייתה לו התנסות, קיבל הערך של מספר המקרים ערך של התנסות במקרה אחד. 

במקרים בהם המשיב ציין מספר מקרים בהם התנסה )מקרה אחד או יותר( אך לא סימן את הערך כי 

. כל משיב קיבל ציון כולל בשאלון זה שחושב על ', כלומר הייתה התנסות1הייתה התנסות שונה הערך ל'

 ג( . 1ידי ממוצעי מספרי ההתנסות שהיו לעובד )ראה נספח 

 פריטי דירוג  סוג הפריטים בכלי 7

 שאלות 14 אורך הכלי  8

בדיקות המהימנות מראות כי רמת המהימנות של הממדים בחלק מהמשתנים הייתה גבוה ולא נדרש תיקון  מהימנות 9

 .(5.76מרכיב ידע הכשרה וניסיון ) ,(5.85שאלון התנסות ) באמצעות גריעת משתנים:

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרזה נלקח מתוך מחקר  כלי  

 .תםאו יםשיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובב   

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

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
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 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

(. עמדות וכוונות התנהגותיות של עובדים סוציאליים בנוגע לאיתור 2514דיצה מורלי שגיב )
נפגעי אלימות שהם אנשים עם מוגבלויות. אוניברסיטת בר אילן )מנחה: ד"ר חיה ולדווח על 

 שוורץ(

655 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רמת המהימנות של הממדים בחלק מהמשתנים הייתה נמוכה ולאחר גריעת המשתנים שהפחיתו את רמת 

(  לגביו 5.71שאלון הנוגע להכשרת העובד ) המהימנות, מצביע מבחן קרונבך אלפא על הרמות הבאות:

 אין טעם להפרידו למרכיבים ויש להישאר בציון הכולל.נמצא כי 

 . תקיפותלא קיימים נתונים לגבי המחקר לשאלון  תקיפות  10
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אודות הכשרה והתנסות של עוס"ים בנושא אלימות והתעללות  ידע שאלון
 באנשים עם מוגבלויות

  

 ג 1נספח 

חלק זה מודד את המאפיינים  –שאלון ידע וניסיון בנושא התעללות באנשים עם מוגבלויות  –חלק ג' 

 ניסיון, תפקיד, הכשרה. –המקצועיים של המשיב 

 ף/י בעיגול את התשובה המתאימה.לפניך מספר שאלות לגבי  ניסיונך בעבודה. הק

 

 א. הכשרה בתחום של התעללות ואלימות במשפחה :

 כיצד היית מתאר את ההכשרה שקיבלת עד היום בנושא זה:

. במסגרת לימודיך 1

 באוניברסיטה

 (  מעמיקה3) ( בסיסית          2) ( כלל לא או מינימאלית      1)  

.כחלק מההכשרה המכינה 2

 לתפקיד מקצועי   

 (  מעמיקה3) ( בסיסית          2) ( כלל לא או מינימאלית      1)    

.השתלמויות  שונות במהלך 3

 עבודתך               

 (  מעמיקה3) ( בסיסית          2) ( כלל לא או מינימאלית      1)   

 

 כלפי אנשים עם מוגבלויות במשפחה :ב הכשרה בתחום של התעללות ואלימות 

 כיצד היית מתאר את ההכשרה שקיבלת עד היום בנושא זה:

. במסגרת לימודיך 4

 באוניברסיטה

 (  מעמיקה3) ( בסיסית          2) ( כלל לא או מינימאלית      1) 

.כחלק מההכשרה המכינה 5

 לתפקיד מקצועי   

 (  מעמיקה3) ( בסיסית          2) ( כלל לא או מינימאלית      1)  

.השתלמויות  שונות במהלך 6

 עבודתך               

 (  מעמיקה3) ( בסיסית          2) ( כלל לא או מינימאלית      1)  

 

 

 

 



4 

 

 

 

 ג. שאלון התנסות אישית באירועים של התעללות באדם עם מוגבלות מצד בני משפחתו בשנה האחרונה: 

 התנסית בכל אחד מהמצבים הבאים:באיזה מידה 

 

האם  

 התנסית?

אם כן בכמה 

 מקרים מדובר

 ________ . כן2. לא    1 .היה לך חשד להתעללות באדם עם מוגבלות בו טיפלת מצד בני משפחתו? 7

 ________ . כן2. לא    1 . איתרת התעללות באדם עם מוגבלות מצד בני משפחתו? 8

.דווחת לגורם שלישי )משטרה, פקיד סעד(  על התעללות באדם עם מוגבלות 9

 מצד בני משפחתו? 

 ________ . כן2. לא    1

 ________ . כן2. לא    1 .העדת בבית המשפט בנושא התעללות באדם עם מוגבלות15

.היית שותף לדיון מקצועי בנושא של בירור חשד התעללות באדם עם 11

 ני משפחתו?  מוגבלות מצד ב

 ________ . כן2. לא    1

.ידועים לך מקרים נוספים של התעללות באדם עם מוגבלות מצד בני 12

 משפחתו בהם נתקלו חבריך לעבודה?

 ________ . כן2. לא    1

.הגשת דוח מקצועי ששימש לברור מקרה של חשד לפגיעה באדם עם 13

 מוגבלות

 ________ . כן2. לא    1

 ________ . כן2. לא    1 שותף לדיון מקצועי בנושא של ברור חשד לפגיעה באדם עם מוגבלות. היית 14

 


