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  .)העצמי
ארבעה פריטים מודדים את ההיבט הפיזיולוגי וחמישה פריטים את (מצב נפשי . 2

ששת הפריטים הראשונים מודדים תחושות שליליות ושלושת . ההיבט הפסיכולוגי
  )תחושות חיוביות –האחרים 

התשובות ניתנות בסולם ליקרט בן שלוש דרגות ממסכים עד לא : סולם דימוי עצמי סוג סולם המדידה 6
  .ציון הדימוי העצמי מושג בעזרת חישוב ממוצע הפריטים. מסכים
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וככל שהינו , הציון במשתנה זה הינו ממוצע הפריטים המרכיבים אותו. והמצב הנפשי

 . מצבו הרגשי של הנחקר טוב יותר, גבוה יותר

  דירוג סוג הפריטים בכלי 7
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=  0.83לסולם הדימוי העצמי ו  α= 0.69היא ) 2000(העקיבות הפנימית על פי פריזנט   מהימנות  9
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  )SELFמתו� שאלו	 ה (שאלו	 מצב רגשי 

Linn & Linn, 1984  

  דימוי עצמי

  .	 על פי מידת הסכמת� י וענה על המשפטי	 הבאי/הקשב
  
  לא מסכי	  די מסכי	  מסכי	       

ה שיש לי מספר דברי	 בה	 אני /אני מרגיש .1
  .טוב

  

1  2  3  

  .בדר� כלל אני מרוצה מעצמי .2

  

1  2  3  

  .אני זוכה לכבוד מאחרי	 .3

  

1  2  3  

  .לתרו	/ ה שיש לי עדיי  מה לתת/אני מרגיש .4

  

1  2  3  

  .אני זוכה להערכה .5

  

1  2  3  

ת ללמוד דברי	 /ני מסוגלת שא/אני חושב .6
  .חדשי	

  

1  2  3  

  

  מצב נפשי 

  ?בחודש האחרו ה את הדברי	 הבאי	 /ה  באיזו מידה הרגש/י ועני/הקשב
  

  3  2  1  ה/בחודש האחרו  אני מרגיש

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .עצבנות או חוסר מנוחה פנימי .1

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .איטיות או ירידה במר$ .2

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .תתחושת בדידו .3

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .הרגשה של חוסר אוני	 .4

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .תחושת עצבות .5

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .חוסר תקווה לגבי העתיד .6

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .הרגשת אושר .7

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא  .שלחיי	 יש משמעות עבורי .8

ה שהדברי	 שאני עושה /אני מרגיש .9
  .מענייני	 אותי

  די הרבה  לא הרבה  בכלל לא

  
 


