
 

 

 

                     

 

               

  :דת ורוחניות שאלוןשם הכלי- Spiritual Support Scale (SSS)   

  :על ידי:   , 2005פותח בשנת Ai, Tice, Peterson & Huang 

 : טאוב: ידי על   2014 תורגם לעברית בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

של שירותי המדינה עבור  להעריך את מידת שביעות הרצון והנגישותמטרת כלי זה  מטרת הכלי 1

 הורים לילדים עם ילדים בעלי נכות התפתחותית.

 .שאלון סוג כלי המחקר  2

 . הורים לילדים עם נכות התפתחותית אוכלוסיית היעד  3

 .דיווח עצמי אופי הדיווח  4

 חלקים: 3השאלון כולל  מבנה הכלי 5

 ובן משפחתך עבור ביותר החשובים השירותים 5. ההורים מתבקשים לדרג את 1

 לפי סדר חשיבותם. ההתפתחותית הנכות עם המשפחה

 . ההורים מתבקשים לציין באילו מבין השירותים שציינו נעזרו בשנה החולפת.2

. עבור כל שירות שדירגו ההורים התבקשו לציין את מידת הנגישות שלו ושביעות רצון 3

 רמות 5-שלהם ממנו בסולם דירוג בן 

 שירותי מדינה שהחשובים לדעתם. 5. בשאלה הראשונה הורים דירגו באופן חופשי 1 דהסוג סולם המדי 6

 . השאלה השנייה הינה שאלה פתוחה.2

, עד במידה מועטה מאוד –( 1דרגות, כאשר ) 5סולם ליקרט בן בדורגו  גוירדה . פריטי3

 .במידה רבה מאוד –( 5)

 שאלות פתוחות ופריטי דירוג סוג הפריטים בכלי 7

 פריטי דירוג. 10פריטים, מתוכם  12 אורך הכלי  8

 לא צויין   מהימנות  9

 לא צויין תקיפות 10

 שלם התומכת במחקר שמטרתו של קרן  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 השימוש אישור את ולוודא                         

 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם
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 תמיכה משירותי המדינה שאלון

 (2014טאוב )

קבל שירותים ממספר גורמים רשמיים במדינה )כגון: . משפחות לילדים עם מוגבלות, זכאיות ל5

 ביטוח לאומי, משרד הבריאות, קופת חולים, רשות מקומית, מסגרת לימודית וכדומה(. 

 ביותר עבור משפחתך ובן המשפחה עם הנכות חשוביםמהם חמשת השירותים ה

 : ם עבורךחשיבות לפי סדראותם  /יההתפתחותית? אנא דרג

 ___________ )השירות החשוב ביותר(___________________ .1

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

 . האם נעזרת בשירותים אלה בשנה האחרונה? אם כן אנא פרט/י:2

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

. כעת לגבי כל אחד מחמשת השירותים אשר הזכרת לעיל, ציין את מידת נגישות השירות עבורך )בנגישות 3

 1-ידת שביעות רצונך מכל שירות, בסקלה מהכוונה הינה באיזו מידה קל עבורך לקבל את השירות?( וכן את מ

 הוא במידה רבה מאוד.  5-הוא במידה מועטה מאוד ו 1כאשר  5עד 

 נגישות שביעות רצון

 )באיזו מידה קל עבורך לקבל את השירות?(

 שם השירות
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