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    מעורבות משפחתית שאלון:  שם הכלי �

 . )Baker, Blacher, and Pfeiffer, 1996(בייקר ועמיתיה  :על ידי, 1996: בשנתפותח  �

 )2002, צומי(צומי : על ידי,  2002 :תורגם לעברית בשנת �

     כרים נסר: על ידי,  2013: תורגם לערבית בשנת �
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 מטרת הכלי

ינים ואת רמת המעורבות המשפחתית בקרב אוכלוסיית לבדוק את המאפי
לשאלון קיימות . האנשים עם מוגבלות שכלית המתגוררים במעונות פנימייה

 2002, צומי(מחקרים עם אוכלוסייה זו ' בהן נעשה שימוש במס, גרסאות שונות
Araten-Bergman et al., 2012; Schwartz, 2005; Schwartz & Tsumi, 

2003 .(  

ג כלי המחקר סו 2  שאלון 

  משפחות של ילדים הנמצאים במעונות פנימייה  אוכלוסיית היעד 3

 משפחותשל הדיווח עצמי  אופי הדיווח  4

מאפיינים של : שאלות המתייחסות לשלושה נושאים 21השאלון כולל  מבנה הכלי 5
שביעות רצון ההורים ממעורבותם ושביעות רצון כללית , המעורבות המשפחתית

שאלות הקשורות למאפיינים של  11- נעשה שימוש ב, במחקר הנוכחי. השמהמה
.השתתפות בקבלת החלטות ושביעות רצון ממידת המעורבות, מעורבות משפחתית  

הפעמים ' מס. א: שאלות 5לצורך בדיקת מאפייני המעורבות המשפחתית נכללו 
בהן ביקרו הפעמים ' מס. ב; שההורים ביקרו במעון בשלושת החודשים האחרונים

השתתפות . ד; הפעמים שהתקיימו פגישות עם אנשי צוות' מס. ג; הדיירים בבית
  .בפעילויות חברתיות ובאירועים במעון הפנימייה שאליהם הוזמנו ההורים

 4 מעורבות הורים נבחנה על פני סולם ליקרט עם. 1. מורכב מסוגים שונים סוג סולם המדידה 6
=  1, לא=  0(השתתפות בוועד הורים . ה; )כל פעילות( 4- ל) בכלל לא( 1-דרגות הנע מ

).כן  

לצורך בדיקת מידת המעורבות בקבלת החלטות נכללו שלוש שאלות של כן . 2
תכנון עתידי , השתתפות בהחלטות לגבי תכניות אישיות): כן=  1, לא=  0(ולא 

ורבות סכום שלושת הציונים נתן את הציון הכולל של מע. והחלטות כלליות במעון
. בקבלת החלטות  

. א: שאלות לבדיקת שביעות רצון ההורים ממידת מעורבותם 3בנוסף נכללו 
ועד ) נמוכה מאוד( 1-בסולם של חמש דרגות מ, בת/שביעות רצון מרמת הקשר עם הבן

בסולם של חמש , שביעות רצון מרמת הקשר עם אנשי הצוות. ב; )גבוהה מאוד( 5-ל
שביעות רצון ממידת מעורבותם . ג; )גבוהה מאוד( 5- ל ועד) נמוכה מאוד( 1- דרגות מ

שותפות ( 5-ועד ל) בכלל לא( 1-בסולם של חמש דרגות מ, בשירותים הניתנים במעון
ממוצע הציונים של שלוש השאלות נתן את הציון הכולל של שביעות רצון ). מלאה
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:אשר עשו שימוש בכלים "קרן של רשימת מחקרי  

ט"מק שם המחקר  

הגברת מעורבות משפחתית באוכלוסיית אנשים עם מוגבלות שכלית במעונות ). 2013( כרים נסר

 )ר עמליה סער"דו ש"ר דליה זק"ד :מנחות. (אוניברסיטת חיפה. פנימייה בחברה הערבית

. 
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 מהמעורבות

  פריטי דירוג סוג הפריטים בכלי 7

 יםפריט 21 אורך הכלי  8

 מהימנות 9

 

  : )2013, נסר( מהימנות בינונית

  .0.69= אלפא של קרונבך : מעורבות בקבלת החלטות                         

  .0.63= אלפא של קרונבך : שביעות רצון מהמעורבות                         

  . לא קיימים נתונים לגבי מהימנות ותוקףהמקורי לשאלון  תקיפות  10

תרבותי של - ים עברו תרגום לשפה הערבית והתאמה להקשר החברתיהשאלונ
קרי משפחות של אנשים עם מוגבלות שכלית , אוכלוסיית המחקר הספציפית

ר 'ידי גייסינג-התאמת הכלים התבססה על התהליך המוצע על. בחברה הערבית
)Geisinger, 1994( , וכללה מספר שלבים שמטרתם להבטיח התאמת הכלים

 אוכלוסייה השונה באופן מהותי מזו שהכלים נבנו עבורה במקור לשימוש עם
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  משפחתיתמעורבות  שאלון

  )Baker, Blacher, and Pfeiffer, 1996(בייקר ועמיתיה 

 .2013, נסר: תרגום לערבית,   2002, צומי: תרגום לעברית
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  &)'ا&%$# ا! ��رة
  

�� A# ا&1@?< ;>:5 و;># ا;:5/ (8'ن 7�آ*$# &5 إذا ا! 012 أن -,+*(:$*+,-/ >Bـ!D�&ا EF #<(G�ا;: HI #G 5< و;>:5 و;># ا&1
*Jأ >HI #G ><(Jىا&%ا:  

1 (Nة آ*G زرت >Bـ!D�&ا EF *H7Qث ا@S&ة؟ ا*<JQ45ات_____    ا. 

 ; �<U-�  45ات ______   ;: EF 5 اH7Q* ا&S@ث اJQ>*ة ؟إ/;:X5آG N*ة ا-W)0 ه
 _____ 67 85 9:;<=> ?@ABC5إ ;EFإGHI/إJAK GLHI/6 8ا@MLN:  /مPC>8 ا@MLN7.  

  
� -Zور) 2G%:A/ #$5إ/;:5إ :; ,E[�- 0?'&ا #G N1\؟/آG #$  
  .أآ]X@LRBS X5 4) د(RBS X@I? وX@LRBS    ) ج(RBS TUA X@I? وRBS?    ) ب(RBS TUA?    ) أ( 

  
3 (>Bـ!ّD�(& 5-ر��ء /آG N# ا&'?0 -8*س, A:% ز$a(& #$ا&'?0 -8*سإ/;: 5إ #G Nء/;:5 وآ�a(& #$    N?�bو #$*Jc E&�  أه

�ء آ �;< ا&'?0 ا&fي -�]>\(ا&1�EF #<(G ا&�B!D<؟     I*&ا/g<?% &�  ).(\ kG آj واG %i# هhDء ;
-  85 G]L>إأGHI/ة إ;_> GLHI _______`aBbد.  
    .دaBb`_______ أ<G]L 85 أBf5ت وBIdء X:4cd <_;ة  -
  .دaBb`_______ أ<G]L 85 ا<Gj X@=5Bk ا<_SّiـN? <_;ة  -
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4 (n(o- #$ور/أZ- �G%:A دة�A #$/ #$؟إ/;:5إ>Bّـ!D�&ا EF 5 :;  
<s إ  GLHI إ/GHIإBRدة أ4cج 85 ) د(Gj ا<j4r? ا<_B:p=> ?UUqرات ) ج(nBS Gj? ا<_SiـNّ?  ) ب(lBc ?j4m Gj?  ) أ(

?NSi_>رج اBc.  
  

5 (E-r- �G%:A/ رة�$Z& #$5إ/;:5إ :; ,*[s- jاض؟/ه*uQا v1; 51G #$  
  6) ب(  tkA) أ(
  .___________________ي /4yحإ, tkA wLIBEإذا آuAB إ

  
�د) 6 1G 0)أ j5/ه:;h n;@G 7*اء x(A ؟إ/ة>:B&ل ا@J 5 :;  

  اIP5 GLHI} /أBA 6 أ4Lyي GHI6) أ(
  j GLHI[{ Gj ا<_B|SBHت ا<lBq? إ/أBA أ4Lyي ا<_IP} GHI6) ب(
  اIP5 GLHI} /أBA أ4Lyي GHI6) ج(
  ._____________: ا4c) د(

  
�ت ا& A%- E'ك /هs- j]*ي) 7A�� Ihت وا�+!�� ا&�D!ـBّ<؟ إن ا&�:H<&)jSG :د�<AQا >+!��د G>@د, Ui@ت ;�:<Aأ, 

�ع أو&>�ء أG'رإ� I ,}&ا(  
  <@Bf اKهG>B   إا<_SiـF]7 6 ?Nّم B@>Bk~Iت FR;7 )  أ(
  .N?أBA 6 أ4�n ا<~B@>Bkت ا<F]7 GLم BfI ا<_Siـّ) ب(
  .أBA أX5 �@=b tNb 4�n ا<~B@>Bkت ا<F]7 GLم BfI ا<_SiـNّ?) ج(
  .أBA أBm 4�n<|@? ا<~B@>Bkت ا<F]7 GLم BfI ا<_SiـNّ?)  د(
)�  ( GAFR;7 ?@>Bkj 4 آ��nا BAإأ?NّـSi_>ا Bf@>.  
  
�م؟  إ/;:5إ-Zور /هZ$ jور )8�o !�& 0<+&) أ(            ;: 5 اtkA  6) ب(  
  , "LIBE w"tkAإذا آuAB إ

*[َiة أ*G Nة؟إ;: 5 إ/;:5إت /آ*<JQث ا@S&ا *H7Qا EF 0<+&ا x&   _________45ات.  
  
  

�رة؟إ/;:5إ-��8 /آG N# ا&'?0 $��8$Z&ا %:A 0<+&ا EF 5 :;  
�G7إ/GHIإ) د(:�P� sLn X@5F? أ:Bم   ) ج(<@4cd Gj X@5F اF|SKع   ) ب(R;د X5 ا<BRBNت   ) أ(: 6 GLHI/ G7�<s إ7
  .   |@u أI;اا<
  .___________________ي /4yحإ, "wLIBE"6 إذا آuAB إ
  
9 ( jإه #A #<&وDB�&وا >Bّـ!D�&ا EF #<(G�  ;: EF 5 اH7Q* ا&S@ث اJQ>*ة؟إ/;:5إ I�kG 01 ا&1

  6) ب(    tkA) أ(
  , ات<[Bء_______ آX5 t ه�� ا<=[Bءات آB|_I uABدرة tbB� X5 ا<_SiـNّ? ؟ , "wLIBE"tkA إذا آuAB إ

  .<[Bءات________ وآBfH5 t آB|_I uABدرw7 أuA؟ 
  

10 ( EF ><&��ت ا& <)�8Ghا *F' - jه!D�&ـّا >B#8B$ E &ا/ \<F #8B-5(;: 5 إ/;:5إ& �!�  ).أ�i ;%ا�*ة ا&o'اب ا&�:
 tkA  6 أ4Rف/Gj tfLHI      6 آ� وub :4:;وJAإ/tfHIإ:_F=> XCا<;:X ز:Bرة   .1

    tkA  6 أ4Rف/Bf@>        6 ا<Fا<;:XإFR ا<_SiـF]7 ?Nّم B@>Bk~Iت 7;. 2
 tkA  6 أ4Rف/N  6?ـtfHIّ ا<@Gj ?@5F ا<_Siإ:�Bرك ا<Fا<;:Gj X ا<[4ارات ا<_B@<I ?]=kLة . 3

4 .?NّـSi_>ا Gj ة�qL_>ا<[4ارات ا Gj دةBR X:;>اF>رك اB�: .    6/4فR6 أ  tkA 

5 .I ?]=kL_>ا ?@=|]LN_>4ا�5 ا|=> }@MqL>ا Gj X:;>اF>رك اB�:�tfHI/إ tfLHI  6/4فR6 أ  tkA 

  tkA  6 أ4Rف/B]7    6م Gj ا<_SiـB]> ?Nّءات RB_E@? <�_@8 اBf5Kت وا�BIء. 6
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�رآ 5 ;�� $s%ث EF /آ>� -a%ر) 11�G ى%G #$!D�&ـّا>B                                                                                      ؟  
  . ك أI;اأBA 6 ا4Ly) أ( 
  .Gj G~bF5 ا<_SiـNّ? هB<5 F:;) ب( 
��c و:B5F=k5 GMkت) ج( : X_آ }]j 4كLyأ BAأ                                                                                                .  
  .أو أي �5BR أN 4c?ـّا<_SiرByد X5 5;:4 �أBA أFbم B@>Bk~Iت I ?~=Lq5) د( 
  .N?ـّا<_Bq7Siذ ا<[4ارات Gj اأBA أ4Lyك Gj }@NI �C�I ا<MqL@{ و) �( 
  .N?ـّا<_Bq7Siذ ا<[4ارات Gj اأBA أ4Lyك �C�I آ|@Gj 4 ا<MqL@{ و) و( 
  

12 ('[A 0)أ jه/ EF E&�  6) ب(tkA    ) أ(      ؟ا&�B!D<ة o& EF:< اQه
13 ('[A 0)أ j1>< /ه�I EF ة"N<ك؟" أآ�8�ن !8:G EF    )) أtkA    6) ب(  

 '[A 0)أ j1>< /ه�I EF ة"N<؟" أآ>G�  6) ب(tkA    ) أ(    ا&1
 '[A 0)أ jى؟/ه*Jأ >$*<J ><1�I EF أ(    ة (tkA    )6) ب  
  ._________________: ا<_B_�Hت/ا<BE4ء ذآ4 أB_Sء ه�� ا<�_B@kت" wLIBE"tkA إذا آuAB إ 
  

  -�EF �8 ا&�D!ـBّ<؟/$��8 ا& E /;: 5  ا&fيإ/;:5إة x&/ kG 5 ?@A #G أي G%ى أ(0 را�Eإ) 14
  I;رE ?=@=b ?E;ا) �(I;رb ?E=@=?    ) د(I;رMSFL5 ?E?  ) ج(I;رBR ?E<@?  ) ب(I;رE ?@>BR ?E;ا   ) أ(
  

�?N ا&1�EF #<(G ا&�D!ـBّ< ؟/&x أي G%ى أ(0 را�Eإ) 15b kG 5 ?@A #G ة  
  I;رE ?=@=b ?E;ا) �(I     ?=@=b;رE?) د(I;رMSFL5 ?E?  ) ج(I;رBR ?E<@?  ) ب(I;رE ?@>BR ?E;ا   ) أ(
  

� $s%ث x&/ kG أي G%ى أ(0 را�Eإ) 16G x(A *<�r &ا x(A 5-ر%? #G ؟إ/;:5إة>Bّـ!D�&ا EF 5 :;  
  I;رE ?=@=b ?E;ا) �(I;رb ?E=@=?    ) د(I;رMSFL5 ?E?  ) ج(I;رBR ?E<@?  ) ب(I;رE ?@>BR ?E;ا   ) أ(
  

  ;: 5 دا��� EF ا&�D!ـBّ<؟إ/;:5إ هj ه:�ك F*د أG *J# أF*اد ا&1��)< $Zور) 17
  .______________FC7ن /أآFC: X5 �Lن, "wLIBE"tkA إذا آuAB إ

� k<2 B- hإ/;:5إG# ;*أk<2 B$ 5$ ز$�رة G%:A 5 :;/ أ(0 ذ&5؟ #$ ___________________.  
  
  

18 (�H:8B$ E &ا >Bّـ!D�&�� /هj -*ى ;H:8B-؟إ/;:5إNن !8# دا��  6) ب(tkA    ) أ(  ;: 5 آ�8
#�- jإ/;:5إ$# أن /هk<2 B$ 5 :;/ ل�a )hا k<2 B-؟ إ><&@a !ا *S21>\ أآ$ *Jن أ�8G x& )أ (    tkA)6) ب  

*J7,� أ kG '�'ع�ا ا&fه #A 0�%s- jأ(  ه (tkA  )6) ب  
  .______________أآwLIBE"tkA" , X5 85 �L إذا آuAB إ
  

� رأ5$) 19Bs; , ا&+>0 &' أن EF N8-�<i إآ>� -8'نN8:;/8#إB$ N8 :;/؟N81G #8B-  
  أCI ��j]@4) �(أ��j   ) د(  A~} ا<�Gء) ج(  أIFkl �b?) ب(  أآ]IFkl 4?) أ(
  
  

  ;: 5؟إ/;:5إة x&/ j+a BG #G أي G%ى أ(G 0 ,'فإ) 20
b|� وkI; (HI TaBc~} ا<;رE? ) ج.    (ا<_SiـNّ?إ<s أآ]kI 4; دJ>Fc ) ب(  .أGj XC: t> F> B_5 �b ا<_SiـNّ?) أ(

J>Fcا /د?NّـSi_>ا.(  
  

21 ( kG 5 ?@A j5إ/;:5إه :;:  
  .هB ا<_SiـNّ?/أFSأ B_5 آb uAB|� دJ>Fc) ب.  (هB ا<_SiـNّ?/أB_5 4@[CI XNn آb uAB|� دJ>Fc) أ(
  ).هB ا<_Siـb/?Nّ|� وkI; دJ>Fc(E@;ة HI~} ا<_FLNى ) ج(


