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Celiac Disease Children's Activities Chart (CD-Chart; Meyer & 

Rosenblum, 2017) 

   שם הכלי 

יאק צל בקרב ילדים עם    פעילויות שאלון להערכת     

 אודותהקשורות באוכל  ויות פנאי  השתתפות פעילעל    צמיעדיווח  שאלון ל

 . יםה עצמית של מאפייני השתתפות שונתפיס

אור  י ת 

 הכלי 

כמדד    הקשורות באוכלאת מידת ההשתתפות של הילד בפעילויות  ון  חלב

   .לתפקוד ובריאות

 טרת השאלון מ 

 ת היעד י אוכלוסי    .צליאקעם  שנים    8-18בני  ילדים ומתבגרים  

  .יאותאנשי מקצועות הבר

פריטים  ברמת ה  בותשותהשל    קלניתוח מעמי  משמעות  נהיש  ,ניםמעבר לציו*  

 . םי נהשו

 שאה להעברה הר 

   גרסאות   אנגליתערבית,  עברית,  

 וקידוד   מילוי זמן     דקות  10דוד:  קי  ;דקות  15מילוי:  

סביבה   .1:  פקטורים  3-מתחלקות לה  הקשורות באוכלפעילויות    9השאלון כולל  

 .(6,9)  וליםסביבת טי  .3,  (1,3)  סביבת משפחתית קרובה  .2,  (2,4,5,7,8)  חברתית

כמות הפעילויות בהן   של  םממדיעל פי    דרגל יבים  שמה   םמתבקשי  דותיהםאו

מבצע כל =5)  (Frequency)  בפעילות השתתפותתדירות ה,  (Activity)  עוסקים

 (Preference)  פעילותהשתתפות במה  המידת ההנא  ,(לא מבצע בכלל=1עד    יום

בהיערכות מוקדמת  צורך  ,  ב(מאוד אוה=10מאוד לא אוהב ועד  =1)

(Preparation)  (אכן/ל), ( מידת המעורבות בהיערכותInvolvement) (5  אני=

מידת  העזרה המתקבלת,  סימון סוג  ,  (לא עושה לבד=אני  1עד    לגמרי  עצמאי

=חשוב לי לעשות לבד ועד  3)  (Self-determination)  הנחישות לביצוע עצמאי 

   .(ף שיבצעו עבורי=עדי1

 הכלי בנה  מ 

ניתוח    באמצעותע  בצתד מהקידו  .סכםבעמוד המתוצאות  הניתן למפות את  

ניתן להשוות לאלו  ובכל פקטור בנפרד.    כללי, באופן  הממדיםהפעילויות על פי  

 .  בפרסוםהמפורטים  

 ופן הקידוד א 

י כל אחד  לפ וכל  בפעילויות א  מיפוי מאפייני ההשתתפות  מאפשרהקידוד  

בפעילויות רבות יותר,  השתתפות    ממוצע גבוה מעיד עלציון    .מהמדדים

ר ורמת  , מידת מעורבות גדולה יות בה יותררהנאה  מידת  ,  יותר  הדירות גבוהבת

 . פוללקביעת מטרות טיעמוד המסכם  ר בזניתן להיע.  נחישות גבוהה יותר

 משמעות הציון 

ניתוח  ,  יןמבח  תוקףעבר תוקף תוכן,  , השאלון  מאד  טובהפנימית  מהימנות  

   .םרמי גו

מדדים  
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