
 

 

 :מדד תוצאה של התערבות  שאלון שם הכליGoal Attainment Scale (GAS) 

  על ידי:  1968בשנת:  פותחSherman, 1968& Kiresuk,  

 לא צויין על ידי:  לא צויין :בשנת עבריתל תורגם 

 

 

 

 

 

כלי מטרת ה 1 לקוח  ממוקד  של התערבו  ,כלי  תוצאה  כמדד  נקבעות מטרות  ל  ת. המקובל  נבדק  כל 
הוא שימושי  לכן,    סמך היכולות שלו. -רבות אישיות בהתאם למוקד ההתערבות, עלהתע

כלים אחרים לא מספיק רגישים  קרב אוכלוסיות בהן השינוי בהתנהגות מוגבל ו במיוחד ב
 . אלהלשינויים 

 שאלון  סוג כלי המחקר   2

 עם מש"ה דיירים  אוכלוסיית היעד  3

ווח  אופי הדי 4  יירים ד , ביחס למולא על ידי רכזי הדירותהשאלון  

 לא צויין. מבנה הכלי  5

כחי  מייצג את המצב הנו (- 2) הציון +(.2) ועד  (-2)-מ 5מקודד בסקלה של   GAS-ה סוג סולם המדידה 6
יותר מהמצופה  +( 1)מטרה צפויה,  (0)פחות מהמצופה,  (-1)צופה(, )הרבה פחות מהמ

לשיפור  אחת מטרה  הכל משתתף נקבעלמהמצופה.  ד הרבה יותרמייצג תפקו +(2) -ו
תצפית להערכת  "בשתי מדידות של פנאי על סמך ממוצע הציונים תפקודו בתחום ה

   לפני תחילת ההתערבות.שנערכו   "פנאי תתפות בפעילויותהש

 לא צויין  סוג הפריטים בכלי 7

ך הכלי אור 8  לא צויין  

 לא צויין  מהימנות    9

פות תקי 10  לא צויין  

 קרן שלם התומכת במחקר שמטרתומחקרי של   כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך מאגר 
 .שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם

 
 באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטיכל המעוניין להשתמש 

 .ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים
 

 לקרן שלם אין זכויות על הכלים המוזכרים באתר זה. 

https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/research-tool-database/


 רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי: 

 

 

             למאגר המחקרים של קרן שלם

 

  GAS מדד תוצאה של התערבותשאלון   < פנאי<  כות חיים של אנשים עם מש"האיכלי מחקר < 

 
 

 א צורף למחקרהכלי עצמו ל

 מק"ט שם המחקר 

השתתפות בפנאי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית (. 2021) אביבה קלר
 . בהנחיית: פרופ' נעמי וינטראוב.  המתגוררים בדיור בקהילה
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http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%99/?tax=19%3e
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%99/?tax=19%3e

