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)Rosenblum, 2017
שאלון להערכת פעילויות בקרב ילדים עם צליאק
שאלון לדיווח עצמי על השתתפות פעילויות פנאי הקשורות באוכל אודות
תפיסה עצמית של מאפייני השתתפות שונים.
לבחון את מידת ההשתתפות של הילד בפעילויות הקשורות באוכל כמדד
לתפקוד ובריאות.
ילדים ומתבגרים בני  8-18שנים עם צליאק.
אנשי מקצועות הבריאות.
*מעבר לציונים ,ישנה משמעות לניתוח מעמיק של התשובות ברמת הפריטים
השונים.
עברית ,ערבית ,אנגלית
מילוי 15 :דקות; קידוד 10 :דקות
השאלון כולל  9פעילויות הקשורות באוכל המתחלקות ל 3-פקטורים .1 :סביבה
חברתית ( .2 ,)2,4,5,7,8סביבת משפחתית קרובה ( .3 ,)1,3סביבת טיולים (.)6,9
אודותיהם מתבקשים המשיבים לדרג על פי ממדים של כמות הפעילויות בהן
עוסקים ( ,)Activityתדירות ההשתתפות בפעילות (=5( )Frequencyמבצע כל
יום עד =1לא מבצע בכלל) ,מידת ההנאה מההשתתפות בפעילות ()Preference
(=1מאוד לא אוהב ועד =10מאוד אוהב) ,צורך בהיערכות מוקדמת
(( )Preparationכן/לא) ,מידת המעורבות בהיערכות (=5( )Involvementאני
עצמאי לגמרי עד =1אני לא עושה לבד) ,סימון סוג העזרה המתקבלת ,מידת
הנחישות לביצוע עצמאי (=3( )Self-determinationחשוב לי לעשות לבד ועד
=1עדיף שיבצעו עבורי).
ניתן למפות את התוצאות בעמוד המסכם .הקידוד מתבצע באמצעות ניתוח
הפעילויות על פי הממדים ,באופן כללי ובכל פקטור בנפרד .ניתן להשוות לאלו
המפורטים בפרסום.
הקידוד מאפשר מיפוי מאפייני ההשתתפות בפעילויות אוכל לפי כל אחד
מהמדדים .ציון ממוצע גבוה מעיד על השתתפות בפעילויות רבות יותר,
בתדירות גבוהה יותר ,מידת הנאה רבה יותר ,מידת מעורבות גדולה יותר ורמת
נחישות גבוהה יותר .ניתן להיעזר בעמוד המסכם לקביעת מטרות טיפול.
מהימנות פנימית טובה מאד ,השאלון עבר תוקף תוכן ,תוקף מבחין ,ניתוח
גורמים.
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