המעבדה לתפקוד אנושי מורכב והשתתפות
(Complex Human Activity and Participation –(CHAP
החוג לריפוי בעיסוק ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
אוניברסיטת חיפה
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)Time Organization and Participation (TOPS; Rosenblum, 2012
שאלון התארגנות בזמן

תיאור
הכלי
מטרת השאלון

שאלון לדיווח עצמי הנועד להעריך את יכולת ההתארגנות בזמן של האדם ,לפי
תפיסתו ,בפעילויות יומיומיות בתוך ומחוץ לביתו ,וכן בשעות הפנאי.
להכיר את ההתנהלות האדם במעגל הזמן של הבית והמשפחה כמו גם
בפעילויות שמחוץ לבית ובשעות הפנאי ולמקד הפעילויות המאתגרות ולסייע
במיקוד ובחירת מטרות טיפול תפקודיות.
מתבגרים ומבוגרים עם חשד לקשיים בהתארגנות עם זמן.
מרפאות ומרפאים בעיסוק מורשים.
*מעבר לציון הסופי ישנה משמעות לניתוח מעמיק של התשובות ברמת
הפריטים השונים
עברית ,ערבית ,אנגלית
מילוי 10 :דקות; קידוד 10 :דקות
 35שאלות המחולקות ל 3-פקטורים :פקטור -Aקצב ביצוע פעילות ביחס
למצופה מהסביבה ,פקטור  -Bאופן ביצוע הפעילות ,פקטור  -Cתדירות התגובה
רגשית לקושי בביצוע הפעילות בקצב המצופה .חלק  Dכולל שתי שאלות
אודות השפעת שינויים והסחות על יכולת התארגנות בזמן -המענה על שתי
שאלות אלה מיועד לשימוש קליני ולא מחושב ציון.
לכל פקטור מחושב ציון ממוצע (סכום הציונים לכל פריטים חלקי מספר
הפריטים) .ציוני חתך :פקטור  ; 3.18-Aפקטור  ; 3.11 -Bפקטור 2.39 -C
ציון ממוצע גבוה מעיד על תפקוד טוב יותר.
מהימנות טובה מאד ,השאלון עבר תוקף תוכן ,תוקף מבנה ותוקף מבחין.
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