
 

 

 

                     

 

               

  :ראיון השלמה עם הפגותשם הכלי- Reaction to Preterm Birth Interview 

  :לא צויין. על ידי:    , לא צוייןפותח בשנת 

 : לא צויין: ידי על   לא צויין תורגם לעברית בשנת 

 

 הנוגעות שאלות כולל איוןהר. המוקדמת הלידה לחוויית האם תגובת את להעריך מטרת הכלי 1

 הלידה בעת ורגשותיה תגובותיה, המוקדמת הלידה מאז שעבר הזמן, הלידה לתהליך

 .מאז בהם ושינויים

  ראיון חצי מובנה סוג כלי המחקר  2

 .אימהות לפגים, חודש לאחר הלידה( 2014במחקר של ירמיה ) אוכלוסיית היעד  3

 ידי צוות המחקר.-על שקלוט וקידוד הריאיון אופי הדיווח  4

 שאלות פתוחות. מבנה הכלי 5

 סווגה אם כל הראיון חומרי סמך על. המחקר צוות י"ע וקודדו שוקלטו הראיונות סוג סולם המדידה 6

  . המוקדמת הלידה עם השלמה חסרת/כבעלת

 שאלות פתוחות. סוג הפריטים בכלי 7

 דקות 10-15 אורך הכלי  8

 לא צויין.  מהימנות  9

 לא צויין. תקיפות 10

 במחקר שמטרתו  של קרן שלם התומכת מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.   

 
  הרלבנטי המחקר את שערך לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         

 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

 גורמי לבדיקת בינקות אורך מחקר: פגים בקרב התפתחותית שכלית מוגבלות(. 2014ירמיה נורית )

 . האוניברסיטה העברית בירושלים.אימהיים ומאפיינים מוקדמים סימנים, סיכון

90 

 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 
 
 
 

 

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/925
http://www.kshalem.org.il/pages/item/925
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28


 

 – המוקדמת הלידה עם השלמה ראיון

Reaction to Preterm Birth Interview 

 מתי לראשונה הבנת ש_______ עתיד להיוולד לפני הזמן? .1

 יוולד לפני הזמן?מה הרגשת כאשר הבנת ש_______ עתיד לה .2

 האם רגשות אלו השתנו עם הזמן? .3

ספרי לי, במדויק, מה קרה כאשר ילדת את ______ לפני הזמן. איפה היית? מי עוד היה שם? מה חשבת והרגשת  .4

 באותו הרגע?

להורים לפעמים יש מחשבות או רעיונות לגבי מדוע ילדם נולד לפני הזמן. האם גם לך יש מחשבות כאלו? מהן?  .5

למשל, ישנם הורים שמרגישים שהם עשו משהו שתרם למצב של הילד, אחרים מאמינים  -הצורך במקרה

 שלאלוהים הייתה סיבה לתת להם את הילד הזה.

 

 

 


