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 " כלי הערכה -מזהה   ה תעוד " 

Time Organization and Participation (TOPS; Rosenblum, 2012)   שם הכלי 

    שאלון התארגנות בזמן 

הנועד להעריך את יכולת ההתארגנות בזמן של האדם, לפי  דיווח עצמישאלון ל

 .תפיסתו, בפעילויות יומיומיות בתוך ומחוץ לביתו, וכן בשעות הפנאי

  תיאור 

 י הכל 

במעגל הזמן של הבית והמשפחה כמו גם    האדםלהכיר את ההתנהלות  

ולמקד הפעילויות המאתגרות ולסייע    יבפעילויות שמחוץ לבית ובשעות הפנא

   .תפקודיותבמיקוד ובחירת מטרות טיפול  

 מטרת השאלון 

 אוכלוסיית היעד  .עם חשד לקשיים בהתארגנות עם זמן  מתבגרים ומבוגרים

 . מורשים  יסוקבעאים  ומרפ מרפאות  

ברמת   התשובותמשמעות לניתוח מעמיק של    נה*מעבר לציון הסופי יש  

 הפריטים השונים 

 הרשאה להעברה 

   גרסאות  אנגליתערבית,  עברית,  

 וקידוד   מילוי זמן     דקות  10קידוד:     דקות;  10מילוי:  

ביצוע פעילות ביחס    צבק-Aפקטור  :  פקטורים  3-ל   ותהמחולקשאלות    35

תגובה תדירות ה  -Cפקטור  ,  הפעילות  אופן ביצוע  -B  פקטור,  מהסביבהה  למצופ 

שתי שאלות   כולל  D. חלק  לקושי בביצוע הפעילות בקצב המצופה  רגשית

על שתי    המענה  -יים והסחות על יכולת התארגנות בזמןנוהשפעת שיאודות  

 . מיועד לשימוש קליני ולא מחושב ציון  שאלות אלה

 כלי מבנה ה 

  מספר  חלקי  ריטיםפ   לכל  הציונים  םסכו)  ממוצע  ציון  מחושב  פקטור  ללכ

  C-  2.39  פקטור;   B- 3.11  פקטור ; A-3.18  פקטור:  חתך  ציוני.  (הפריטים

 אופן הקידוד 

 משמעות הציון    .ציון ממוצע גבוה מעיד על תפקוד טוב יותר

מדדים   . מהימנות טובה מאד, השאלון עבר תוקף תוכן, תוקף מבנה ותוקף מבחין
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