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 מטרת הכלי

צב לבדוק  את תחושת הלחץ של ההורה בשלושה תחומי תפקוד: זוגיות, הורות ומ
 כלכלי.

 שאלון סוג כלי המחקר  2

המשתתפים במחקר הורים אוכלוסיית היעד  3  

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

ת על ההנאות והבעיות שיש לך עם \ה חושב\בנושא הזוגיות ההורה נשאל "כאשר את מבנה הכלי 5
-1ין ת אותן?" להורה מוצגים מספר היגדים שיש לדרג ב\בת הזוג, כיצד היית מתאר\בן
ת ועוד. בנושא ההורות, ההורה נשאל \ת, מתוסכל\ת, מוטרד\, לדוגמה: לא מאושר8

ה?" דוגמאות להיגדים: \ה מרגיש\ת על ניסיונך כהורה, איך את\ה חושב\"כאשר את
ה בעצמי. בנושא הלחץ הכלכלי ההורה נשאל \ת נפשית, לא בטוח\ת, מותש\מתוסכל

ה?" דוגמאות להיגדים: \ה מרגיש\את ת על מצבך הכלכלי, איך\ה חושב\"כאשר את
 ה, מרוצה ועוד.\ת, מתוח\מודאג

( ועד במידה רבה 8ונעים על רצף של כלל לא ) 1-8-הפריטים מדורגים בסולם ליקרט מ סוג סולם המדידה 6
(1 .) 

 דירוג סוג הפריטים בכלי 7

פריטים  41 אורך הכלי  8  

עבוד -לושת התחומים במחקרה של יעקב המהימנות הפנימית שנמצאה עבור ש  מהימנות  9
.α.=79, לחץ כלכלי α.=70, לחץ הורי α.=74(: לחץ זוגי 4004)  

 לא צויין תקיפות 11

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  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

עם לקות הורים דרוזים למתבגרים  בין השוואההורות למתבגר עם לקות אינטלקטואלית בעדה הדרוזית: 

טיות נלחץ, תחושת קוהרבמדדים  ללא לקות אינטלקטואלית הורים דרוזים למתבגרים לבין אינטלקטואלית

 לפריט המלא  .ותקווה

 .חוג לחינוך מיוחד, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפהה, 4102, מהא נאטור

616 

מיוחדים המטופלים במחלקות ערביות לילדים עם צרכים  תאימהודחק, תמיכה חברתית ורווחה אישית של 

 לפריט המלא  .לשירותים חברתיים בצפון

בית הספר לעבודה סוציאלית, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, , 4114, עבוד–שאדן יעקב

            .        אוניברסיטת חיפה

515 
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 למאגר המחקרים של קרן שלם 

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן 
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 ESהורים של  הדחקשאלון תפיסת 

(Pearlin & Schooler, 1978) Emotional Stress  

 ת,\הורה נכבד

י בבקשה את התשובה המתאימה ביותר עבור כל \בחלק זה הנך מתבקש לענות על מספר שאלות, סמן

 פריט.

ת \בת הזוג, כיצד היית מתאר\ת על ההנאות והבעיות שיש לך עם בן\ה חושב\כאשר את .1

 ?ןאות

 כלל לא במידה מועטה במידה בינונית במידה רבה 
     ת\לא מאושר

     ת\מוטרד
     ת\מתוסכל

     ה\מתוח
     ת\מודאג
     ת\מוזנח

     ה(\ה )נינוח\רגוע
     ת\משועמם

     מרוצה
 ה?\ה מרגיש\ת על ניסיונך כהורה, איך את\ה חושב\כאשר את .2

 כלל לא ה מועטהבמיד במידה בינונית במידה רבה 
     ת\מתוסכל

     ה\מתוח
     ת\מודאג
     ת\מוטרד

     ת\לא מאושר
     ת נפשית\מותש

ה \לא בטוח
 בעצמי

    

 ה?\ה מרגיש\ת על מצבך הכלכלי, איך את\ה חושב\כאשר את .3

 כלל לא במידה מועטה במידה בינונית במידה רבה 
     ת\מודאג
     ת\מוטרד

     ת\לא מאושר
     ה\מתוח

     ת\מתוסכל
     ת ביטחון\חסר
     ה(\ה )נינוח\רגוע

     מרוצה
                     



 

 

 

 Emotional Stres (Pearlin & Schooler, 1978) النفسياستمارة إدراك األهل للضغط 

 .ىل اإلجابة األنسب لك يف كل بندأشريي إ\ي على عدد من االسئلة, أشر\نطلب منك يف هذا اجلزء من االستمارة أن جتيب

 ين(?\تصفينها )كيف تشعر\زوجتك, كيف كنت تصفها\تجدينها مع زوجك\ين بالمتع وفي المشاكل التي تجدها\حين تفكر

 قطعاً ال بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة أشعر بأنني
     ة\لست سعيد

     ة\منزعج
     ة\محبط
     ة\متوتر
     ة\قلق

     ة\مهمل
     ة\مرتاح
     ة\ضجر
     ة\راضي
 

 ين?\ة كيف تشعر\ين في خبرتك كوالد\حين تفكر

 قطعاً ال بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة أشعر بأنني
     ة\محبط
     ة\متوتر
     ة\قلق

     ة\منزعج
     ة\لست سعيد

     ة نفسياً \منهك
     ة بنفسي\لست واثق

 

 ين?\كيف تشعر وضعك االقتصادي ين في\حين تفكر

 قطعاً ال بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة أشعر بأنني
     ة\قلق

     ة\منزعج
     ة\لست سعيد

     ة\متوتر



 

 

     ة\محبط
     فاقد األمان

     ة\مرتاح
     ة\راضي

                            

 

 

 


