
 

 

 

                     

 :שאלון תפיסת משחקיות אצל הורים לילדים עם מש"ה   שם הכלי   

  שאל ופרופ' עתי ציטרון -ד"ר רינת פניגר על ידי:   2019 בשנת: במקור פותח 

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

(, ליצנים רפואיים בגנים של ילדים עם מש"ה. ביה"ס  2019שאל ופרופ' עתי ציטרון )-ד"ר רינת פניגר 

 והחוג לתאטרון, אוניברסיטת חיפה.   ת אומנויויפול באמצעות לט

2018-68-890 

 למחקר המלא 

   `     

 למאגר המחקרים של קרן שלם

 תפיסת המשחקיות אצל הורים לילדים עם מש"הלהעריך את   מטרת הכלי  1

 שאלון  סוג כלי המחקר   2

3 
 אוכלוסיית היעד  

עם מש"ה  ילדים הורים ל(, 2019שאל ופרופ' עתי ציטרון )-ד"ר רינת פניגר  ם של רבמחק

 . 3-7בגילאי 

 דיווח עצמי.  אופי הדיווח   4

יתר השאלות נוגעות לחשיבות  שאלות שנוגעות לתפיסת המשחקיות אצל ההורים. בין ה מבנה הכלי  5

המשחקית עם   הלאינטראקציהמשחק בתפיסת ההורים, ולמחשבות ורגשות שמתלווים 

 ילדם/ילדתם.    

 (. עם הנאמר   מאוד מה חזקה כמציין הס 5)   5עד   )בכלל לא(  1-מ  ליקרט  סולם  סוג סולם המדידה  6

 . לדירוג  שאלות סוג הפריטים בכלי  7

 לא צוין.  אורך הכלי   8

  המהימנותנבחנה (, 2019שאל ופרופ' עתי ציטרון )-ד"ר רינת פניגרשל ם במחקר   מהימנות  9

 α= .77, αמנות חזקה )ין הפריטים ונמצא ששבע מהשאלות מתכנסות למהימית בהפני

= .84 respectivelyהאם היית רוצה לשחק יותר זמן עם  -(.   בעוד שתיים  )שנוגעות ל

כמה את מרגישה שמשחק חופשי הוא חשוב עבור ילדים עם צרכים מיוחדים( כפי  -ילדך ו

יצרו  לכל פריט בנפרד,   להתייחסותסף בנו לכן,הנראה עוסקות בנושאים מעט אחרים  

 ך על שבעת הפריטים.  ציון אגרגט כללי שמסתמ החוקרים

 לא צוין  תקיפות  10

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

 . החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם ת  שיפור איכו   

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

 . יוצרים זכויות  מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/2000
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 משחקיות להורים תפיסת  שאלון 

 

 להורה  שאלון

 שם ההורה:___________________________

 שם הילד:____________________________

 תאריך:______________________________

 מראיין:______________________________

 :___________________________מספר נבדק

 

במידה  בכלל לא  

 מועטה

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה

 מאוד

      . כמה את נהנית לשחק עם ילדך/תך 1

. כמה את מצליחה להיות איתו/ה 2

 משחקית. הבאינטראקצי

     

      . כמה ילדך/תך משחק ביחד איתך3

. כמה את מרגישה שאת מצליחה להגיע 4

 אליו/יה ולהיות איתו/ה בקשר

     

.כמה את חושבת שמשחק חופשי חשוב 5

 עבור ילדים עם צרכים מיוחדים

     

      . כמה קל לך לשחק באופן כללי6

      . כמה את אוהבת לשחק באופן כללי7



 

עד כמה את מרגישה שהקשיים   .8

תך מהווים קושי ההתפתחותיים של ילדך/

 עבורך לשחק עם הילד

 

     

האם היית רוצה לבלות יותר זמן במשך  .9

 היום עם ילדך/תך

 

     

( שעות עבודה רבות /ילדים אחרים 1אם כן, מה מונע ממך לבלות יותר שעות עם ילדך/תך  .10

 לי להיות איתו( קשה 2בבית/עיסוקים אחרים בבית 

 ________________________( אחר____________________________3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


