
 

 

 

                     

               

 :או ארגונים  שאלון תמיכה חומרית מבני משפחה, חברים ועמותות שם הכלי  

  שילב בין ו במחקרם (2017)וייס  -רימרמן וגרינשטיין, גורהשאלון נלקח מתוך כלי מחקר מורחב שחיברו

 זה. . מומלץ לפנות למחקר המלא לפני השימוש בשאלון שאלונים שונים

  לצורך הסקר הלאומי אנדרסון ושותעל ידי:  2011 פותח בשנת:במקור 'FINDS National Survey (2011). 

 : לא צוין: ידי על  לא צוין תורגם לעברית בשנת 

 

 

 

 

 מדד לתמיכה חברתית חומרית מטרת הכלי 1

 שאלון. סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

 מש"ה.  םלילד ע מטפלים עיקריים )בבתי האב(

 

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

במשק הבית שחי בו אדם עם  המייצגים תמיכות חומריות היגדים 12-השאלון מורכב מ מבנה הכלי 5

. הנבדקים נשאלו האם הם קיבלנו משפחה אחרים, קרובים וחברים מוגבלות על ידי בני

  . וני צדקהאו מארג תבשנה האחרונה תמיכות אלה מבני משפחה, מחברים, מעמותו

. ערך גבוה במדד 12-ל 0שהמדד נע בין , כך כן /לא ,דיכוטומיות להיגדים הן התשובות סוג סולם המדידה 6

 מייצג תמיכה חברתית נרחבת.

 פריטים המייצגים תמיכות חומריות. סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים. 12 אורך הכלי  8

 לא צוין  מהימנות  9

 

 לא צוין תקיפות 10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.   

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

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי שהשימו אישור את אולווד                         
 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של ימת מחקרישר

 מק"ט שם המחקר

מיזם מחקר בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר (. 2017וייס מיכל )-אריק וגרינשטייןגור איילת, רימרמן 

. אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת וושינגטון סנט לואיס, ארה"ב. עם מוגבלות שכלית  

121 

 למחקר המלא

(. איכות חיים של הורים המטפלים בילדיהם עם מוגבלות שכלית התפתחותית 2018אשרף חג'אזי )

 בבתי אב יהודיים וערביים. אוניברסיטת חיפה. בהנחיית פרופ' אריק רימרמן.

652 

 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1750
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http://www.kshalem.org.il/pages/item/1861
http://www.kshalem.org.il/
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אם  X)סמן האם קיבלת בשנה האחרונה סיוע או כסף מבני משפחה/חברים או מעמותות / ארגוני צדקה 
 אחד בכל שורה( X-קיבל, ניתן לסמן יותר מ

 
קיבל מבני  סוג הסיוע / התמיכה 

משפחה או 
 מחברים

קיבל מעמותות 
או מארגוני 

 צדקה

   ון או ארוחות. קנו או הביאו לי מז1

   . שילמו לי את החשבונות2

   . תמכו בי בכסף3

   . סייעו לי לנהל את הכספים שלי )לא נתנו כסף(4

. עזרו לי בתחזוקת הבית )או ששילמו על כך או שעשו זאת 5
 בעצמם(

  

   . עזרו במטלות משק הבית )שילמו לכך או עשו זאת בעצמם(6

   סיעהילמו לי הוצאות נ. הסיעו אותי למקומות או  ש7

   . שילמו על חופשה או טיול8

   . קנו או הביאו לי בגדים למבוגרים9

   . קנו בגדים, צעצועים או ציוד לילדים10

   . קנו מכשיר חשמלי יקר11

   . עזרה אחרת12

 

 

 

 

 


