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  )ADL(לבדוק את מידת העצמאות בביצוע פעילויות יומיומיות  מטרת הכלי 1

 שאלון  סוג כלי המחקר  2

  תלמידים עם פיגור שכלי הלומדים בחינוך מיוחד אוכלוסיית היעד  3

  אופי הדיווח  4

שש פעילויות . פעילויות יומיומיות 12 -עצמית של רמת תפקוד בהשאלון כולל הערכה  מבנה הכלי 5
שימוש , התפשטות/ לבוש , טיפול עצמי, מעברים –) BADL(יומיומיות בסיסיות 

אמבטיה ושש פעילויות יומיומיות / ניידות בתוך הבית ורחצה במקלחת , בשירותים
, ול ארוחה קלהביש –) IADL(הקשורות לתפעול חפצים ולסביבה , אינסטרומנטאליות
עריכת קניות ושימוש , אחזקת בית, שימוש בתחבורה ציבורית, ניידות מחוץ לבית
  .במוסדות ציבוריים

: על הנבדקים  היה לדרג את רמת תפקודם לגבי כל פעילות על גבי סולם בן חמש דרגות סוג סולם המדידה 6
ייצג הזדקקות ) 2('; ללא מסוג'ייצג תלותיות מוחלטת בעזרה לצורך ביצוע הפעילות ) 1(

ייצג ) 3('; או השגחה/מילולית ו/זקוק לעזרה פיזית 'לעזרה פיזית או מילולית או השגחה 
'; עצמאי בעזרת עזרים או בדרך פיצוי'ביצוע עצמאי של הפעילות בעזרת עזרים או פיצוי 

של ייצג ביצוע עצמאי ) 5('; מבצע עצמאי אך איטי'ייצג ביצוע עצמאי אך איטי ) 4(
הציון הוא ממוצעים . 'ליווי אישי/מבצע באופן עצמאי ללא שימוש באביזרי עזר ' הפעילות 

 .ולכלל השאלון IADL -ו BADL –של חמשת המדרגים לכל תחום 

 פריטים של פעילויות יומיומיות 12 אורך הכלי  7

 ,Sachsעשתה במחקרן של בדיקת מהימנות השאלון לאחר השינויים נ):"2010(יבזורי    ותקיפות מהימנות 8
Schreuer, and Adato-Biram )2008 .( הבדיקות העלו מהימנות גבוהה לכלל השאלון

) = .92 α ( ולחלק של פעילויות יומיומיות אינסטרומנטאליות)α = .88 .( תוצאות דומות
מהימנות פנים של כלל השאלון נמצאה , )2009(נמצאו גם במחקרה של טנא רינדה 

כך גם מהימנות של חלק השאלון שהתייחס לפעילויות יומיומיות , )α 869. =(גבוהה 

גם ). α 781.=(והחלק של פעילויות יומיומיות אינסטרומנטאליות ) α = .811(בסיסיות 

 = α(מהימנות החלק של פעילויות יומיומיות בסיסיות נמצאה בינונית ... במחקר הנוכחי 

 = α(ות אינסטרומנטאליות נמצאה גבוהה מהימנות החלק של פעילויות יומיומי, )63.

ומהימנות כלל השאלון פעילויות יומיומיות בסיסיות ואינסטרומנטאליות נמצאה אף ) 73.

  ).  α = .74(היא גבוהה 
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