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בני , מיועד להשוואה בין תרבותית אודות תפיסה של איכות חיים בקרב בוגרים בעלי פיגור שכלי מטרת הכלי 1
תוך התייחסות להיבטים אוניברסאליים ותרבותיים המשפיעים על , משפחותיהם ומטפליהם

  . תפיסות אלו

כלי המחקר  2 ).משפחה ולמטפל- לבן, למשתתף(שאלונים    

האוכלוסיי 3  בוגרים עם פיגור שכלי ומוגבלויות פיזיות קשות 

)כאשר איש מקצוע מתווך בינו לבין המראיין(דיווח עצמי של האדם  אופי הדיווח 4  
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  ). 2009, ראה פירוט במחקרה של גת(אינדיקאטורים  3עבור כל אחד מהמדדים ישנם 

סולם  6
 המדידה

ועד ) 1" (כלל לא חשוב"החל מ : חשיבות. 1: תשובות שמטרתן למדוד שני מימדים 4סקלה של 
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 .דגש וחשיבות: בהתייחס לשני המימדים

 פריטי דירוג סוג הפריטים  7

שאלות בכל אחד מהשאלונים 24 -כ אורך הכלי 8  

  . 0.92-0.95אלפא של קרונבך בטווח  –עקיבות פנימית  מהימנות 9
תוצאות אלו מצביעות על מהימנות טובה של . 0.92ל  0.84הערכים נעו בין  split halfבמבחן 
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  בדפי� הבאי� מצורפי� השאלוני�



 

  CCSQLתרבותי של מדדי איכות חיי� �סקר בי�

  )משתתפת/אלו� למשתת�ש(

(M.A Verdugo, R. Schalock, M. Wehmeyer, C. Caballo & C. Jenaro, 2001)  

  

  )2(נ )  1(ז ) הקיפי בעיגול/אנא הק�(מי� 

  :המשתת�פרטי� אישיי� של 

  ____________________________________________________ש�

  ___________________________________________מספר משתת� 

  ____________________________________________מקו� מגורי� 

  ___________________________________________שנת לידה / גיל 

  

  

  

  )2(מוסד פרטי )   1(מוסד ממשלתי : שוהה ב

) 4(מרכז תעסוקתי ) 3(תעסוקה נתמכת ) 2(תעסוקה מוגנת )  1(עבודה רגילה : עובד ב

  _____________) 5) (פרט(אחר 

(3) דיור מוג�  )2(מגורי� בהוסטל  ) 1(ע� המשפחה : מגורי�

  רקע

אנו רוצי� לדעת אלו דברי� חשובי� ל$ והא� האנשי� שעובדי� במקו� בו אתה נמצא במש$ היו� ובמקו� בו אתה גר  .של$ על דברי� שוני� בחיי� נושתספר ל מעונייני� אנו

.מתחשבי� בדעת$ בנושא



 

  שמונת המדדי� המרכזיי� של איכות חיי� הגדרה של

  

  .י בהגדרות אלו במהל$ מילוי הסקר/אנא התחשב. שמונת המדדי� המרכזיי� של איכות חיי�לפניי$ הגדרות קצרות של כל אחד מ

  

  .או משוחרר מלח( באופ� יחסי/עצמית חיובית ו' בעל תפיסה, )שמח, מסופק(רצו� 'מצב בו האד� חש שביעות: רווחה רגשית

  

חברי� או נותני , משפחה' מבני) קבלת משוב, כלכלית, פיזית, רגשית(או קבלת תמיכה /חברתיות ויחסי� ע� משפחה וחברי� ו תחוויה של  אינטראקציו: אישיי��יחסי� בי�

  ).אנשי מקצוע ורשויות(שירות 

  

  .ומגורי� הולמי�,)עבודה(תעסוקה , מצב כלכלי מספק: רווחה חומרית

  

  ).כולל יצירתיות וביטוי אישי(או ביצוע� /ביטוי של יכולות אישיות ו, ת ההשכלה שהושגהרמ: התפתחות אישית

  

או /ו ;ופעילויות פנאי) אכילה, לבוש,  הליכה(יו� 'ביטוי של תפקודי היו� ;)תזונה, אנרגיה, כושר גופני, כאב, תסמיני מחלות, תפקוד גופני(תחושה של רמת הבריאות : רווחה גופנית

  .רותי בריאותקבלה של שי

  



 

  .עיסוק במטרות וערכי� אישיי� וההזדמנות לבחור, ביטוי של עצמאות ושליטה : הגדרה עצמית

  

  .ביטוי של ערכי� וחוקי� חברתיי� וקבלה של תמיכה חברתית מחברי הקהילה, השתלבות והשתתפות בקהילה: השתייכות חברתית

  

 ). נגישות ותהליכי� נאותי�, אזרחות(וערובה לזכויות משפטיות ) י�ושיוו, כבוד,התחשבות(ביטוי של זכויות האד�  : זכויות



 

  :למשתת�שאלו� 

  )ללא חרדה. 3, עצמית�תפיסה. 2, רצו��שביעות. 1( תחושת נינוחות רגשית

  

  

  4                  3                    2                    1    :להיות שמח ומסופק זה, בשביל$ 1.1

  לא מאוד         מעט            חשוב   לא  חשוב    

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

  ?מנסי� לגרו� ל$ להיות שמח ומסופק) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב 1.2

  )?הא� ה� רוצי� שתהיה שמח ומסופק( 

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  ? עד כמה חשוב ל$ להרגיש בנוח 2.1

  )?ולהיות בעל דימוי גו� חיובי" שווה"להרגיש שאתה (

  1                    2                    3                  4  

  לא מאוד         מעט            חשוב      לא  חשוב 

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

  ? עוזרי� ל$ להרגיש טוב ע� הגו� של$) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב 2.2

  )?הא� ה� רוצי� שתרגיש כ$? "אי$ שאתה"ע� (

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  4                  3                    2                    1  לדעת מה אתה צרי$ לעשות ושאתה יכול לעשות , לא להרגיש בחרדה או במתח(? הא� חשוב ל$ להרגיש בטוח 3.1



 

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב  )?את זה טוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

  ? מנסי� לעזור ל$ להרגיש בטוח) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב 3.2

  )?י$ לעשות כ$ שתוכל לעשות זאת בצורה טובהלדעת מה אתה צר, לא להרגיש בחרדה או במתח(

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  )תמיכה. 6, יחסי�. 5, אינטראקציות. 4(אישיי� �יחסי� בי�

  

  

  4                  3                    2                    1  ל$ להיות ע� אנשי� אחרי� ולעשות דברי� ע� אנשי� שוני�עד כמה חשוב  4.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד



 

 

ליצור , מנסי� לעזור ל$ להיות ע� אנשי� אחרי�) ות קבלת השירות/קו�מ, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב 4.2

  ?קשרי� ע� אנשי� ולעשות אית� דברי� שוני�

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  4                  3                    2                    1  ?ב ל$ שיהיו ל$ חברי� ומשפחה שתוכל להיות אית� ולבלות אית�הא� חשו 5.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

לפגוש את משפחת$ , מנסי� לעזור ל$ לרכוש חברי�) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב 5.2

  ?הא� ה� מעונייני� שתבלה זמ� ע� חברי� ומשפחה? ולפתח אית� יחסי� טובי�

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  קרובות             לא                    

  4                  3                    2                    1  ?הא� חשוב ל$ שיהיה מישהו שיעזור ל$ כשאתה זקוק לעזרה 6.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

למשל כאינ$ , לדוגמא(? עוזרי� ל$ כשאתה זקוק לעזרה) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(ב הא� 6.2

  ?הא� ה� מספרי� ל$ על דברי� שיוכלו לעזור ל$? )או כשאתה לא מרגיש טוב, יכול לעשות משהו בעצמ$

1                  2                3                  4  

  לעיתי�        תמיד     פע�     לפעמי� 'א�

  לא                                 קרובות



 

  )דיור. 9, תעסוקה. 8, מצב כלכלי. 7(רווחה חומרית 

  

  

  4                  3                    2                    1  ?כדי שתוכל לקנות דברי� שאתה צרי$ או דברי� שאתה רוצה, הא� חשוב ל$ שיהיה ל$ כס�  7.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

הא� רוצי� ? מנסי� לעזור ל$ שיהיה ל$ מספיק כס�) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  7.2

  ? י$ או דברי� שאתה רוצהכדי שתוכל לקנות דברי� שאתה צר, שיהיה ל$ כס�

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות



 

 

  4                  3                    2                    1  ?ושתאהב את המקו� בו אתה עובד, עד כמה חשוב ל$ שתהיה ל$ עבודה שאתה אוהב  8.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

הא� אכפת ? עוזרי� ל$ למצוא עבודה שאתה אוהב) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  8.2

  ?הא� מציעי� ל$ עבודות אחרות שתאהב? שתאהב את העבודה של$לה� 

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  4                  3                    2                    1  ?מרגיש בו שיי$שאתה , עד כמה חשוב ל$ לגור בבית שבו אתה מרגיש נוח ושמח  9.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

שאתה , וא בית שאתה אוהבמנסי� לעזור ל$ למצ) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  9.2

  ?מרגיש בו בנוח

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  )ביצוע. 12, יכולות אישיות. 11, חינו,. 10(התפתחות אישית 

  

  

  4                  3                    2                    1עד כמה חשוב ל$ לקבל תעודה בסיו� ? לחשוב על דברי�, לדעת דברי� מענייני�, ל$ ללמוד עד כמה חשוב  10.1



 

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב  ?הלימודי�

  מאודבכלל                חשוב             חשוב           

הא� הלימודי� של$ ? מקדישי� זמ� ללימודי� של$) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב 10.2

  ?�חשובי� בעיניה

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  4                  3                    2                    1  ?הא� חשוב ל$ לדעת לעשות דברי� בעצמ$? הא� חשוב ל$ לדעת דברי� שוני�  11.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד



 

 

שתלמד אי$ ? חשוב לצוות שתלמד על דברי� שוני�) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(� בהא  11.2

  ?הא� אכפת לה� מנושא זה? הא� ה� מלמדי� אות$ לעשות דברי� שוני�? לעשות דברי�

1                  2                3                  4  

  מידפע�     לפעמי�      לעיתי�        ת'א�

  לא                                 קרובות

לעשות בצורה טובה את הדברי� שאתה ? להצליח בעבודה של$? הא� חשוב ל$ שתצליח בדברי� שאתה עושה  12.1

  ?עושה

1                    2                    3                  4  

  חשובלא  חשוב       לא מאוד         מעט            

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

שתעשה ? רוצי� שתעשה דברי� שוני� בצורה טובה) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  12.2

או מראי� ל$ אי$ לעשות , הא� אומרי� ל$ שאתה עושה את הדברי� בצורה טובה? את העודה של$ בצורה טובה

  ?צורה הנכונהאות� ב

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

שירותי . 15, יו��מיומנויות בפעילויות היו�. 14, בריאות.13: (רווחה גופנית
  )פנאי. 16, בריאות

  

  

  4                  3                    2                    1  ?שתאכל נכו�, שתרגיש טוב, שלא יכאב ל$, כמה חשוב ל$ שתהיה בריאעד   13.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד



 

, הא� רוצי� שתרגיש טוב? דואגי� לבריאות של$) ות קבלת השירות/מקו�, י�/רכזנקוב בש� המ(הא� ב  13.2

  ?הא� עוזרי� ל$ להרגיש טוב? שלא תהיה חולה, שלא יכאב ל$

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  קרובות   לא                              

  4                  3                    2                    1  ?בעצמ$ �להתלבש או ללכת לשירותי? ללכת בעצמ$, עד כמה חשוב ל$ לזוז? עד כמה חשוב ל$ לאכול טוב  14.1

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  חשוב           מאוד  בכלל                חשוב           

? הא� אכפת לצוות שתעשה את כל הדברי� האלה בעצמ$, )ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(ב   14.2

הא� עוזרי� ל$ כאשר אתה לא יכול לעשות את הדברי� ? הא� רוצי� בכ$? הא� עוזרי� ל$ לעשות אות� בעצמ$

  ?לבד

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

עד ? שיהיו ל$ רופא ואחות שיטפלו ל$ כשאתה צרי$, כלומר, עד כמה חשוב ל$ לקבל שירותי בריאות טובי�  15.1

  ?וחושתרגיש אית� נ, כמה חשוב ל$ לקבל מה� טיפול כשאתה צרי$

1                    2                    3                  4  

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

עוזרי� ל$ כדי הא� ? מספקי� ל$ שרותי בריאות) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  15.2

  ?הא� אכפת לה�, שתקבל טיפול רפואי 

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  4                  3                    2                    1יות ספורט או פעילויות אחרות שאתה למשל פעילו, עד כמה חשוב ל$ לעשות דברי� שאתה אוהב בזמנ$ הפנוי  16.1



 

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב  ?אוהב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

עוזרי� ל$  כדי שתוכל לעשות את הדברי� שאתה ) שירותות קבלת ה/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  16.2

  ?הא� רוצי� שתעשה את הדברי� האלה? אוהב בזמנ$ הפנוי

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  )בחירה. 19, מטרות וערכי� אישיי�. 18, שליטה/עצמאות. 17(הגדרה עצמית 

  

  

מה , מי יהיו החברי� של$, לא� ללכת, אזה בגדי� ללבוש: לדוגמא? עד כמה חשוב ל$ להחליט דברי� בעצמ$  17.1

  ?במה לעבוד וכולי, לאכול

1                    2                    3                  4  

  לא מאוד         מעט            חשובלא  חשוב       

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

הא� ? מאפשרי� ל$ להחליט לגבי הנושאי� האלה) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  17.2

  ?הא� שואלי� אות$ מה אתה רוצה בנושאי� אלו? רוצי� שאתה תבחר

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

הא� חשוב ל$ להשיג לעצמ$ דברי� , הא� חשוב ל$ שיהיו ל$ מטרות אישיות שתרצה להלח� למענ�  18.1

  ?מסוימי�

1                    2                    3                  4  

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד



 

 

הא� מנסי� לעזור ? רוצי� לדעת מה� המטרות של$) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  18.2

  ?הרצונות של$/הא� אכפת לה� מהמשאלות ?ל$ להשיג אות�

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

למשל א� אתה מעדי� (?כ$ שתוכל לבחור מתוכ� מה אתה מעדי�, עד כמה חשוב ל$ שיהיו ל$ כמה אפשרויות  19.1

  )אנשי� שאתה רוצה לאכול אית�, באיזה סרט אתה מעדי� לצפות,ללכת לטיול או לבית קפה

1                    2                    3                  4  

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  מאוד       בכלל                חשוב             חשוב    

הא� שואלי� אות$ ? נותני� ל$ הזדמנויות לבחור) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  19.2

  ?אפשרויות רהא� ה� מרשי� ל$ לבחור מתו$ מספ? בביגוד, לגבי ההעדפות של$ בפעילויות

1                  2                3                  4  

  עמי�      לעיתי�        תמידפע�     לפ'א�

  לא                                 קרובות

תפקיד . 21, השתתפות קהילתית, אינטגרציה. 20(השתייכות חברתית 
  )תמיכה חברתית. 22, בקהילה

  

  

, עללכת לקולנו, למשל(? ולהשתת� בפעילויות שאנשי� אחרי� עושי�, עד כמה חשובי� ל$ מקומות ציבוריי�  20.1

  )להיות חבר במועדו� או בקהילה דתית וכולי, להשתת� במסיבות של הקהילה או השכונה של$

1                    2                    3                  4  

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד



 

עוזרי� ל$ להשתת� בפעילויות ע� אנשי� נוספי� ) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  20.2

  ?הא� עוזרי� ל$ כשצרי$ להגיע למקומות בה� יש פעילות ולהשתת� בה?חו( מהחניכי� או אנשי הצוות

1                  2                3                  4  

  לעיתי�        תמיד      פע�     לפעמי�'א�

  לא                                 קרובות

להיות אד� שעושה דברי� בעלי משמעות וחשיבות למע� , עד כמה חשוב ל$ לשת� פעולה ע� קבוצות אלו  21.1

  ?להיות אד� שעוזר לה� להשיג את מה שה� רוצי�, הקבוצה

1                    2                    3                  4  

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

הא� תומכי� במאמצי� ? אכפת לה� מהנושא הזה) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  21.2

  ?מדי� אות$ מה עלי$ לעשות כדי להיות מועילהא� מל, של$ להיות מועיל בקבוצות אלו

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות



 

 

שתרגיש , $ כשאתה זקוק לכ$ושחברי� אחרי� בקבוצה יעזרו ל, עד כמה חשוב ל$ להיות חבר בקבוצה כזו  22.1

שתרגיש שה� ... שה� יעזרו ל$ לעשות דבר � שאתה לא יודע אי$ לעשות, שאתה יכול לסמו$ עליה� כשיש ל$ בעיה

  ?מקשיבי� ל$ ומביני� אות$

1                    2                    3                  4  

  חשוב לא  חשוב       לא מאוד         מעט           

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

, הא� נותני� ל$ מידע ? אכפת לה� מנושא זה) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  22.2

הא� יש לה� קשר ע� קבוצות אלו והא� ה� מצטרפי� ? הא� מעודדי� אות$ להשתת� בקבוצות אלו, תמיכה

  ?ל הקבוצותלפעילויות ש

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  )זכויות משפטיות. 24, זכויות האד�. 23(זכויות 

  

  

, לדוגמא(? נשי� יכבדו את הזכויות של$ ויתחשבו בה�שא, הא� חשוב ל$ שאנשי� יתייחסו אלי$ כאל שווה  23.1

שלא יפחיתו מערכ$ או ? את הדעות והצרכי� של$, את הרצונות של$, שאנשי� יכבדו את ההחלטות והבחירות של$

  )?שלא יתנהגו אליי$ בצורה לא יפה

1                    2                    3                  4  

  מאוד         מעט            חשוב לא  חשוב       לא

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

הא� שואלי� אות$ ? $מכבדי� אות$ ואת זכויותי) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  23.2

  ?הא� אכפת לה�? והמחשבות של$ ומתייחסי� אליה�, הרצונות, לגבי הבחירות

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  לא                                 קרובות

  4                  3                    2                    1שתרגיש מכובד , כמו כל אחד אחר, שכל מקו� יהיה נגיש עבור$, עד כמה חשוב ל$ להיות ולהרגיש שווה  24.1



 

  לא  חשוב       לא מאוד         מעט            חשוב  ?קפה וכולי'בתי, בארי�, שירותי בריאות, קניוני�, מכולות, בנקי�, לדוגמא, יי� השוני�ושווה בשירותי� הקהילת

  בכלל                חשוב             חשוב           מאוד

הא� ?מתחשבי� בזכויות של$ ומתייחסי� אליה�) ות קבלת השירות/מקו�, י�/נקוב בש� המרכז(הא� ב  24.2

  ?תומכי� ב$ כדי שתהיה בעל זכויות אלו

1                  2                3                  4  

  פע�     לפעמי�      לעיתי�        תמיד'א�

  קרובות   לא                              

  



 

ואנו נסמ� אותו במספר , אתה צרי$ להחליט מה הנושא הכי חשוב, כלומר. לפי סדר החשיבות שאתה נות� לה�, אנו מבקשי� ממ$ לדרג את כל אות� נושאי� שדיברנו עליה�, כעת

  .ג את כל התחומי�עד שנדר, וכ$ הלאה, ואז את הנושא השלישי בחשיבותו, "2"'ואז את הנושא השני הכי חשוב נסמ� ב, "1"

  .כ$ לתת לנו תשובה' ואחר, אתה צרי$ לחשוב על זה. אנחנו נשאל אות$ לגבי כל הדברי� שדיברנו עליה� קוד�

  

    ללא חרדות או מתח, בטחו�, הרגשה של רוגע  רווחה רגשית

    להיות בעל חברי� ולהסתדר ע� אנשי�, להיות בקשר ע� אנשי� שוני�  אישיי��יחסי� בי�

    כ$ שתוכל לקנות מה שאתה רוצה וצרי$, להרוויח מספיק כס�  יתרווחה חומר

    לעשות את הדברי� שאתה רוצה או אוהב לעשות, לקבל מידע, ללמוד דברי� שוני�  התפתחות אישית

    לעשות את הדברי� שאתה רוצה לעשות, להיות מסוגל להתנייד או לנסוע, לא להיות חולה, ללא כאבי�, להיות בריא  רווחה גופנית

את , את העבודה של$, אי$ אתה רוצה את החיי� של$, שיהיו ל$ הזדמנויות לבחור במה שאתה רוצה, להחליט בעצמ$  הגדרה עצמית

  איפה אתה רוצה לגור וע� מי ;סוג מגורי� של$, הזמ� הפנוי של$

  

בפעילויות  �ה או קהילה ולהשתתלהיות בקשר ע� קבוצ, ביקור במקומות ציבוריי� שאנשי� אחרי� הולכי� אליה�  שייכות חברתית

  .שלה�

  

    שיכבדו את דעותי$ ורצונותי$, כאל שווה, שיתייחסו אלי$ בכבוד, להיות בדיוק כמו כל אחד אחר  זכויות

 

 



 

  CCSQLתרבותי של מדדי איכות חיי� �סקר בי�

  )בת המשפחה/שאלו� לב�( 

(M.A Verdugo, R. Schalock, M. Wehmeyer, C. Caballo & C. Jenaro, 2001)  

  

  

  :המשפחה'פרטי� אישיי� של ב�

  ____________________________________________________ש�

  ____________________________________________מקו� מגורי� 

  ___________________________________________שנת לידה / גיל 

  )2(נ )  1(ז ) הקיפי בעיגול/אנא הק�(מי� 

  ____________)פרט(אחר , אחות/אח, א�, אב): 2(המשפחה למטופל  קרבת

  _______________________________________המראיי� ' ש� או מס

  

  

  

  

  :מידע אודות קרוב המשפחה ע� פיגור שכלי

  )2(מוסד פרטי )   1(מוסד ממשלתי : שוהה ב

) 4(מרכז תעסוקתי ) 3(תעסוקה נתמכת ) 2(תעסוקה מוגנת )  1(עבודה רגילה : עובד ב

  _____________) 5) (פרט(אחר 

    (3) דיור מוג� בקהילה )   2(מגורי� עצמאיי� )   1(ע� המשפחה : מגורי�

  _____________ ) פרט) (4(אחר 

  ______________ גיל

  )2(נ )  1(ז ) הקיפי בעיגול/אנא הק�( מי�

  



 

  רקע

תחומי� אלו נשאבו מתו$ סקירה . מדדי� מרכזיי� הקשורי� לכל אחד משמונת התחומי� של איכות חיי�המוש� על  דגשמטרת מחקר זה היא לקבוע את החשיבות היחסית וה

מילוי . ה מזמנ$ לצור$ השתתפות במחקר חשוב זה/ה מקדיש/אנו מעריכי� מאוד את העובדה שאת. מקיפה של הספרות הבינלאומית הדנה באיכות חיי� והושלמה לאחרונה

  .תודה רבה. דקות לכל היותר 15השאלו� יאר$ 

  הוראות

תמיכה /בהתייחס לשירות שאתה מקבל או לשירות, אנא ציי� את חשיבותו של כל פריט ועד כמה שמי� עליו דגש בישראל, עבור כל אחד מתחומי איכות החיי� המוזכרי� למטה

  ". עד כמה מדגישי�"עבור  4'1 'ו, "עד כמה חשוב"ר עבו 4'1אנא הק� בכל עמודה את אחד מהמספרי� . שאתה נות� לבוגר ע� הפיגור השכלי 

  ?עד כמה חשוב מדד זה של איכות החיי� עבור אנשי� בעלי פיגור שכלי בישראל

1                      2                    3                    4              

I'''''''''''''''I''''''''''''''I'''''''''''''I                                

              לא חשוב        לא מאוד         מעט            חשוב

                חשוב           מאוד       חשוב            בכלל

  ?עד כמה מדגישי�  מדד זה של איכות החיי� במקו� בו אתה נות� או מקבל שירות

1                      2                    3                    4  

I '''''''''''''''I''''''''''''''I'''''''''''''I  

  לא מודגש     מודגש           מודגש          מודגש

  לעיתי�         מאוד   כלל           מעט מאוד



 

  הגדרה של שמונת המדדי� המרכזיי� של איכות חיי�

  

  .י בהגדרות אלו במהל$ מילוי הסקר/התחשבאנא . שמונת המדדי� המרכזיי� של איכות חיי�לפניי$ הגדרות קצרות של כל אחד מ

  

  .או משוחרר מלח( באופ� יחסי/עצמית חיובית ו' בעל תפיסה, )שמח, מסופק(רצו� 'מצב בו האד� חש שביעות: רווחה רגשית

  

חברי� או נותני , משפחה' מבני) קבלת משוב, כלכלית, פיזית, רגשית(או קבלת תמיכה /חברתיות ויחסי� ע� משפחה וחברי� ו תחוויה של  אינטראקציו: אישיי��יחסי� בי�

  ).אנשי מקצוע ורשויות(שירות 

  

  .ומגורי� הולמי�,)עבודה(תעסוקה , מצב כלכלי מספק: רווחה חומרית

  

  ).כולל יצירתיות וביטוי אישי(או ביצוע� /ביטוי של יכולות אישיות ו, רמת ההשכלה שהושגה: התפתחות אישית

  

או /ו ;ופעילויות פנאי) אכילה, לבוש,  הליכה(יו� 'ביטוי של תפקודי היו� ;)תזונה, אנרגיה, כושר גופני, כאב, תסמיני מחלות, תפקוד גופני(בריאות תחושה של רמת ה: רווחה גופנית

  .קבלה של שירותי בריאות

  



 

  .עיסוק במטרות וערכי� אישיי� וההזדמנות לבחור, ביטוי של עצמאות ושליטה : הגדרה עצמית

  

  .ביטוי של ערכי� וחוקי� חברתיי� וקבלה של תמיכה חברתית מחברי הקהילה, השתלבות והשתתפות בקהילה: יתהשתייכות חברת

  

 ). נגישות ותהליכי� נאותי�, אזרחות(וערובה לזכויות משפטיות ) ושיווי�, כבוד,התחשבות(ביטוי של זכויות האד�  : זכויות



 

  :משפחה�שאלו� לב�

עד כמה מנסי� לקד� את הנושא ועד כמה (אנא ציי� את חשיבותו של כל פריט ועד כמה יש דגש על כל פריט , כות החיי� המוזכרי� למטהעבור כל אחד מתחומי אי : הוראות

עד כמה יש "ור עב 4'1 'ו, "עד כמה חשוב"עבור  4'1אנא הק� בכל עמודה את אחד מהמספרי� . במקו� בו אתה וקרוב המשפחה בעל הפיגור השכלי מקבלי� שרות ) מעריכי� אותו

  ". דגש

  

  ?במקו� קבלת השירות דגשעד כמה יש             ?עד כמה חשוב עבור אנשי� ע� פיגור שכלי

1                      2                    3                    4            1                    2                    3                    4  

I'''''''''''''''I ''''''''''''''I'''''''''''''I                              I'''''''''''''''I''''''''''''''I'''''''''''''I  

  לא מודגש     מודגש           מודגש          מודגש                                   לא חשוב        לא מאוד         מעט            חשוב

    מעט מאוד     לעיתי�           מאוד    כלל            �         תמיד לעיתי   כלל           מעט מאוד

  

  

עד כמה חשוב בישראל עבור אנשי�   פריט   תחו�

  ע� פיגור שכלי בישראל

  עד כמה יש דגש

  במקו� קבלת השירות 

  רווחה רגשית

  

  4  3  2  1  4  3  2  1  שמח, מסופק, רצו�' לחוש שבע :שביעות רצו�. 1



 

  

  

  4  3  2  1  4  3  2  1  עצמי' בעל תחושת ער$, גו� חיובי–בעל דימוי  להיות :תפיסה עצמית. 2

, בטוחה, מראש הניתנת לצפיי/לחיות בתו$ סביבה יציבה :ללא העדר מתחי�. 3  

  .לדעת מה הוא צרי$ לעשות ולחוש שהוא מסוגל לעשות זאת, לא לחוש חרדה

1  2  3  4  1  2  3  4  

  יחסי� 

  אישיי��בי� 

  4  3  2  1  4  3  2  1  להיות בעל רשת חברתית, רת אנשי� שוני�הימצאות בחב :אינטראקציות. 4

  יחסי� 

  אישיי��בי� 

להיות בעל , להיות חלק ממשפחה, רצו�–להיות בעל יחסי� משביעי : יחסי�. 5

  .אית�" להסתדר"חברי� ו

1  2  3  4  1  2  3  4  

  )כלכלית וקבלת משוב, גופנית, רגשית(תמיכה . 6  

  

1  2  3  4  1  2  3  4  

להיות בעל הכנסה המאפשרת לקנות כל מה שהוא צרי$ או (: סטטוס כלכלי. 7  רווחה חומרית

  .רוצה

1  2  3  4  1  2  3  4  

  להיות בעל עבודה בעלת משמעות וסביבת עבודה מתאימה: תעסוקה. 8  

   

1  2  3  4  1  2  3  4  

  להרגיש נח בביתו, להיות בעל מגורי� נוחי�: מגורי�. 9  

  

1  2  3  4  1  2  3  4  



 

התפתחות 

  אישית

ללמוד (תואר /נגישות ללימודי תעודה, זמינות של השכלה נדרשת: השכלה. 10

  )דברי� מועילי� ומענייני�

1  2  3  4  1  2  3  4  

בתחומי� שוני� המאפשרי�  תלהיות בעל ידע ומיומנויו: יכולות אישיות. 11  

  הפנאי וחיי החברה שלו , העבודה, יו�' לאד� ניהול עצמאי של חיי היו�

1  2  3  4  1  2  3  4  

  .להיות יצרני ויצירתי, להצליח בפעילויות שונות: ביצוע. 12  

  

1  2  3  4  1  2  3  4  

  רווחה גופנית

  

  4  3  2  1  4  3  2  1  ללא תסמיני מחלות, ניזו� כראוי, להיות בעל בריאות טובה: בריאות. 13

, טיפול עצמי כגו� טיפוח, מעברי�,  עצמאות בניידות: יו��פעילויות יו�. 14  

  וכדומה, לבוש

1  2  3  4  1  2  3  4  

  4  3  2  1  4  3  2  1  נגישות לשרותי בריאות יעילי� ומשביעי רצו�: שירותי בריאות. 15  

כ$ שמצבו , להיות מסוגל להשתת� בפעילויות פנאי ותחביבי�: פנאי. 16  

  הבריאותי לא ימנע ממנו זאת

1  2  3  4  1  2  3  4  

ייו שלו בצורה עצמאית לקבל הזדמנויות לבחור לגבי ח: שליטה/עצמאות. 17  הגדרה עצמית

  ואחראית

1  2  3  4  1  2  3  4  

  4  3  2  1  4  3  2  1  ציפיות ורצונות המכווני� את העשייה, להיות בעל ערכי� : מטרות וערכי�. 18  

כאשר הבחירה מתבצעת בצורה , אפשרויות שונות של בחירה: בחירה. 19  

בגדי�  אילו, היכ� לעבוד, היכ� לגור: לדוגמא. עצמאית ובהתא� להעדפותיו

1  2  3  4  1  2  3  4  



 

  .מיה� חבריו, מה לעשות בזמנו הפנוי, ללבוש

השתייכות 

  חברתית

, נגישות לפעילויות קהילתיות בכל מקו�: השתתפות ומעורבות קהילתית. 20

  .ויכולת להשתת� בה� באותה מידה כמו אד� ללא מוגבלות

1  2  3  4  1  2  3  4  

במעגלי� שוני� בקהילה בה�  להיות אד� תור� ובעל ער$: תפקיד בקהילה. 21  

להיות בעל סגנו� חיי� דומה לזה של חברי הקהילה שאינ� בעלי . הוא שות�

  .מוגבלות

1  2  3  4  1  2  3  4  

נגישות לתמיכה של רשת חברתית , כאשר יש צור$ בכ$ : תמיכה חברתית. 22  

  .חברתיי� �ושירותי

1  2  3  4  1  2  3  4  

ללא הפליה על רקע , זכויות האד� ידע ויישו� של :זכויות האד�. 23  זכויות

  .המוגבלויות

1  2  3  4  1  2  3  4  

להיות בעל זכויות משפטיות ככל אזרח ובעל נגישות : זכויות משפטיות. 24  

  .מנת להג� על יישו� זכויות אלו' להליכי� משפטיי� על

1  2  3  4  1  2  3  4  

  

  

  . מייצג את המדד הכי פחות חשוב בשירותי� הניתני� באר( לאנשי� בעלי פיגור שכלי" 8"' חשוב ביותר ומייצג את המדד ה" 1"כאשר , 8עד  1' מ י את המדדי�/אנא דרג, לסיו�

  ________________________רווחה רגשית   

  _____________________אישיי� �יחסי� בי�

  ________________________רווחה חומרית 



 

  ______________________התפתחות אישית 

  _________________________ת רווחה גופני

  ________________________הגדרה עצמית 

  ____________________השתייכות חברתית 

  ______________________________זכויות 

  

  .בי� תרבותי של מדדי איכות חיי� מאוד על השתתפות$ בסקר $אנו מודי� ל

  .לחוקר באמצעות המעטפה המצורפתאנא החזר את הטופס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CCSQLתרבותי של מדדי איכות חיי� �סקר בי�

  )מטפלת/שאלו� למטפל( 

(M.A Verdugo, R. Schalock, M. Wehmeyer, C. Caballo & C. Jenaro, 2001)  

  

  :של המטפלפרטי� אישיי� 

  ____________________________________________________ש�

  ________________________________________________. ז.ת' מס

  ____________________________________________מקו� מגורי� 

  ___________________________________________שנת לידה / גיל 

  )2(נ )  1(ז ) הקיפי בעיגול/אנא הק�(מי� 

  _____________________________________________ש� המראיי� 

  

  

  

  

  

  )י בעיגולפ/אנא הק�( תפקיד

  )3) (משגיח, מטפל, מנהל, מורה(איש צוות 

  )4) (ראדמיניסטראטו(מנהל�  

  _________________________________________אנא פרט ) 5(אחר 

  ) 2(פרטי )      1( ציבורי      )פי בעיגול/אנא הק�(מקו� העבודה 

  תיאור מקו� העבודה

)  4) ('ספורט וכדו, פנאי(שירותי� קהילתיי� , ) 3(דיור , )2(חינו$ ,  ) 1(מרכז תעסוקה 

  _______________פרט ) 5(אחר 

  )פי בעיגול/אנא הק�(? ת ע� אנשי� בעלי פיגור שכלי/ה עובד/כמה זמ� את

  )4(שני�  10'למעלה מ)   3(שני�  10'5)   2(שני�  5'1)   1(משנה אחת  פחות



 

  רקע

שמונת תחומי� אלו ועשרי� וארבעת . מת הדגש על מדדי� מרכזיי� הקשורי� לכל אחד משמונת התחומי� של איכות חיי�מטרת מחקר זה היא לקבוע את החשיבות היחסית ושי

ה מזמנ$ לצור$ /ה מקדיש/אנו מעריכי� מאוד את העובדה שאת. האינדיקטורי� נשאבו מתו$ סקירה מקיפה של הספרות הבינלאומית הדנה באיכות חיי� והושלמה לאחרונה

  .תודה רבה. דקות לכל היותר 15מילוי השאלו� יאר$ . חקר חשוב זההשתתפות במ

  הוראות

תמיכה /בהתייחס לשירות שאתה מקבל או לשירות, אנא ציי� את חשיבותו של כל פריט ועד כמה שמי� עליו דגש בישראל, עבור כל אחד מתחומי איכות החיי� המוזכרי� למטה

  ". עד כמה מדגישי�"עבור  4'1 'ו, "עד כמה חשוב"עבור  4'1בכל עמודה את אחד מהמספרי�  אנא הק�. שאתה נות� לבוגר ע� הפיגור השכלי 

  ?עד כמה חשוב מדד זה של איכות החיי� עבור אנשי� בעלי פיגור שכלי בישראל

1                      2                    3                    4              

I'''''''''''''''I''''''''''''''I'''''''''''''I                                

              לא חשוב        לא מאוד         מעט            חשוב

                חשוב           מאוד       חשוב            בכלל

  ?עד כמה מדגישי�  מדד זה של איכות החיי� במקו� בו אתה נות� או מקבל שירות

1                      2                    3                    4  

I'''''''''''''''I''''''''''''''I'''''''''''''I  

  לא מודגש     מודגש           מודגש          מודגש

  לעיתי�         מאוד   כלל           מעט מאוד



 

  הגדרה של שמונת המדדי� המרכזיי� של איכות חיי�

  

  .י בהגדרות אלו במהל$ מילוי הסקר/אנא התחשב. המדדי� המרכזיי� של איכות חיי�שמונת לפניי$ הגדרות קצרות של כל אחד מ

  

  .או משוחרר מלח( באופ� יחסי/עצמית חיובית ו' בעל תפיסה, )שמח, מסופק(רצו� 'מצב בו האד� חש שביעות: רווחה רגשית

  

חברי� או נותני , משפחה' מבני) קבלת משוב, כלכלית, פיזית, רגשית(קבלת תמיכה  או/חברתיות ויחסי� ע� משפחה וחברי� ו תחוויה של  אינטראקציו: אישיי��יחסי� בי�

  ).אנשי מקצוע ורשויות(שירות 

  

  .ומגורי� הולמי�,)עבודה(תעסוקה , מצב כלכלי מספק: רווחה חומרית

  

  ).ישיכולל יצירתיות וביטוי א(או ביצוע� /ביטוי של יכולות אישיות ו, רמת ההשכלה שהושגה: התפתחות אישית

  

או /ו ;ופעילויות פנאי) אכילה, לבוש,  הליכה(יו� 'ביטוי של תפקודי היו� ;)תזונה, אנרגיה, כושר גופני, כאב, תסמיני מחלות, תפקוד גופני(תחושה של רמת הבריאות : רווחה גופנית

  .קבלה של שירותי בריאות

  



 

  .יי� וההזדמנות לבחורעיסוק במטרות וערכי� איש, ביטוי של עצמאות ושליטה : הגדרה עצמית

  

  .ביטוי של ערכי� וחוקי� חברתיי� וקבלה של תמיכה חברתית מחברי הקהילה, השתלבות והשתתפות בקהילה: השתייכות חברתית

  

 ). נגישות ותהליכי� נאותי�, אזרחות(וערובה לזכויות משפטיות ) ושיווי�, כבוד,התחשבות(ביטוי של זכויות האד�  : זכויות



 

  :למטפלשאלו� 

עד כמה מנסי� לקד� את הנושא (אנא ציי� את חשיבותו של כל פריט ועד כמה יש דגש על כל פריט , עבור כל אחד מתחומי איכות החיי� המוזכרי� למטה : הוראות

  ". עד כמה יש דגש" עבור 4'1 'ו, "עד כמה חשוב"עבור  4'1אנא הק� בכל עמודה את אחד מהמספרי� . במקו� בו אתה נות� שרות) ועד כמה מעריכי� אותו

  

  ?במקו� קבלת השירות דגשעד כמה יש             ?עד כמה חשוב עבור אנשי� ע� פיגור שכלי

1                      2                    3                    4            1                    2                    3                    4  

I'''''''''''''''I''''''''''''''I'''''''''''''I                              I'''''''''''''''I''''''''''''''I'''''''''''''I  

  לא מודגש     מודגש           מודגש          מודגש                                   לא חשוב        לא מאוד         מעט            חשוב

    מעט מאוד     לעיתי�           מאוד    כלל            תמיד         לעיתי�    כלל           מעט מאוד

  

  

עד כמה חשוב בישראל עבור אנשי�   פריט   תחו�

  ע� פיגור שכלי בישראל

  עד כמה יש דגש

  במקו� קבלת השירות 

  רווחה רגשית

  

  4  3  2  1  4  3  2  1  שמח, מסופק, רצו�' לחוש שבע :שביעות רצו�. 1

  4  3  2  1  4  3  2  1  עצמי' בעל תחושת ער$, גו� חיובי–על דימוי להיות ב :תפיסה עצמית. 2  



 

  

, בטוחה, מראש הניתנת לצפיי/לחיות בתו$ סביבה יציבה :ללא העדר מתחי�. 3  

  .לדעת מה הוא צרי$ לעשות ולחוש שהוא מסוגל לעשות זאת, לא לחוש חרדה

1  2  3  4  1  2  3  4  

  יחסי� 

  אישיי��בי� 

  4  3  2  1  4  3  2  1  להיות בעל רשת חברתית, אנשי� שוני� הימצאות בחברת :אינטראקציות. 4



 

 

  יחסי� 

  אישיי��בי� 

להיות בעל , להיות חלק ממשפחה, רצו�–להיות בעל יחסי� משביעי : יחסי�. 5

  .אית�" להסתדר"חברי� ו

1  2  3  4  1  2  3  4  

  )כלכלית וקבלת משוב, גופנית, רגשית(תמיכה . 6  

  

1  2  3  4  1  2  3  4  

להיות בעל הכנסה המאפשרת לקנות כל מה שהוא צרי$ או (: סטטוס כלכלי. 7  רווחה חומרית

  .רוצה

1  2  3  4  1  2  3  4  

  להיות בעל עבודה בעלת משמעות וסביבת עבודה מתאימה: תעסוקה. 8  

   

1  2  3  4  1  2  3  4  

  להרגיש נח בביתו, להיות בעל מגורי� נוחי�: מגורי�. 9  

  

1  2  3  4  1  2  3  4  

התפתחות 

  אישית

ללמוד (תואר /נגישות ללימודי תעודה, זמינות של השכלה נדרשת: השכלה. 10

  )דברי� מועילי� ומענייני�

1  2  3  4  1  2  3  4  

בתחומי� שוני� המאפשרי�  תלהיות בעל ידע ומיומנויו: יכולות אישיות. 11  

  הפנאי וחיי החברה שלו , העבודה, יו�' לאד� ניהול עצמאי של חיי היו�

1  2  3  4  1  2  3  4  

  .להיות יצרני ויצירתי, להצליח בפעילויות שונות: ביצוע. 12  

  

1  2  3  4  1  2  3  4  



 

  רווחה גופנית

  

  4  3  2  1  4  3  2  1  ללא תסמיני מחלות, ניזו� כראוי, להיות בעל בריאות טובה: בריאות. 13

, טיפול עצמי כגו� טיפוח, מעברי�,  עצמאות בניידות: יו��פעילויות יו�. 14  

  וכדומה, לבוש

1  2  3  4  1  2  3  4  

  4  3  2  1  4  3  2  1  נגישות לשרותי בריאות יעילי� ומשביעי רצו�: שירותי בריאות. 15  

כ$ שמצבו , להיות מסוגל להשתת� בפעילויות פנאי ותחביבי�: פנאי. 16  

  הבריאותי לא ימנע ממנו זאת

1  2  3  4  1  2  3  4  

ייו שלו בצורה עצמאית לקבל הזדמנויות לבחור לגבי ח: שליטה/עצמאות. 17  הגדרה עצמית

  ואחראית

1  2  3  4  1  2  3  4  

  4  3  2  1  4  3  2  1  ציפיות ורצונות המכווני� את העשייה, להיות בעל ערכי� : מטרות וערכי�. 18  

כאשר הבחירה מתבצעת בצורה , אפשרויות שונות של בחירה: בחירה. 19  

בגדי�  אילו, היכ� לעבוד, היכ� לגור: לדוגמא. עצמאית ובהתא� להעדפותיו
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