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  .צרכים מיוחדיםברתית שמקבלים הורים לילד עם תמיכה החמידת הסוג ואת לבדוק  מטרת הכלי 1

 שאלון סוג כלי המחקר  2

  ים מיוחדיםצרכילדים עם להורים   אוכלוסיית היעד 3

 הורים דיווח עצמי של  אופי הדיווח  4

סיוע בטיפול בילד , תמיכה הורית, תמיכה רגשית, קשרים חברתיים: תחומים 5 מבנה הכלי 5
  . ת רצון מהתמיכה שהם מקבליםושביעו, ובמשימות הבית

חברים ומכרים בהם רואים לעיתים  4בשאלון מתבקשים ההורים לכתוב רשימה של  סוג סולם המדידה 6
על פני , תומכים ומסייעים, קרובות ולדרג את המידה שבה היחסים עמם הם אישיים

  . ציון גבוה משקף תמיכה רבה. דרגות 10סולם בין 

  פריטי דירוגוב לר סוג הפריטים בכלי 7

 שאלות 15 -כ אורך הכלי  8

 מהימנות 9

  לא צויינה

 תקיפות  10

  לא צויינה
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   SNFתמיכה חברתית  שאלון   

Social Network Form (SNF) 

Weinraub & Wolf, 1983  

  _________:ID______      :תארי�________   :ש� הילד________   :ש� הא�

 

. בשאלו� זה נבקש ממ� לספר לנו על האנשי� הקרובי� אלי�  

 

אליה� את פונה בתכיפות הרבה ביותר , )הזוג�ב�/ מלבד הבעל (מחבריי� או קרוביי�  4ה את שמותיה� של צייני בבקש. 1

.בבקשות עצה או תמיכה  

________________________________.א  

________________________________.ב  

________________________________.ג  

________________________________.ד  

 

:ד שרשמת לעיל,ג,ב,שאלות הבאות עוסקות באנשי� אה  

, א�, אב: כגו�. או קרוב משפחה, צייני עבור כל אחד הא� הוא חבר? מהו סוג הקשר של� ע� כל אחד מהאנשי� הללו. 2

.'ה וכד/גיס, ה/דוד, ות/אח  

_______________________________.א  

_______________________________.ב  

_______________________________.ג  

_______________________________.ד  

 

כלל =1כאשר , 10עד  1השתמשי בסול� של (? עד כמה את מעריכה את עמדותיו ודעותיו של כל אחד מה� בנוגע להורות. 3

).מעריכה ביותר=10 �ו, לא  

.10עד  1בסול� של ______ .א  

.10עד  1בסול� של ______ .ב  

.10עד  1ל בסול� ש______ .ג  
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.10עד  1בסול� של ______ .ד  

 

4. כמה תמיכה בנושאי� הקשורי� להורות את מקבלת מכל אחד מאנשי� אלו? (השתמשי בסול� של 1 עד 10, כאשר 

).תמיכה מקסימלית בנושאי� הקשורי� להורות=10 �ו, כלל לא מקבלת תמיכה בנושאי� הקשורי� להורות=1  

.10עד  1בסול� של ______ .א  

.10עד  1בסול� של _____ _.ב  

.10עד  1בסול� של ______ .ג  

.10עד  1בסול� של ______ .ד  

.בחרי באפשרות אחת בלבד? הא� את חשה שאת מקבלת את העזרה והתמיכה לה את נזקקת כהורה. 5  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

לעול� אינני =1כאשר , 10עד  1השתמשי בסול� של (? באיזו דרגה את משתפת ברגשותיי� כל אחד מאנשי� אלו. 6

).תמיד משתפת=10 �ו, משתפת  

.10עד  1בסול� של ______ .א  

.10עד  1בסול� של ______ .ב  

.10עד  1בסול� של _____ _.ג  

.10עד  1בסול� של ______ .ד  

 

7. מהי מידת התמיכה הרגשית שאת חשה שאת מקבלת מכל אחד מאנשי� אלו? (השתמשי בסול� של 1 עד 10, כאשר 

).תמיכה רגשית מקסימלית=10 �ו, כלל לא מקבלת תמיכה רגשית=1  

.10עד  1בסול� של ______ .א  

.10עד  1בסול� של ______ .ב  

.10עד  1בסול� של ______ .ג  

.10עד  1בסול� של ______ .ד  

 

 8. הא� את מרגישה שאת מקבלת את התמיכה הרגשית והעזרה לה את זקוקה? (בחרי באפשרות אחת בלבד).

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      לעיתי� רחוקות       מעול� לא

 

?הא� את משתייכת לקבוצת הורי� או ארגו� כלשהו) א. (9  

לא. 2כ�        . 1          
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______2______ 1? מהי ש� הקבוצה, א� כ�) ב. (9  

 

).בחרי באפשרות אחת(? הא� את חשה שקבוצה זו מספקת ל� תמיכה כהורה) ג. (9  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

אפשרות אחת בחרי ב(? הא� את חשה שקבוצה זו מספקת ל� תמיכה רגשית בנושאי� שאינ� קשורי� להורות) ד. (9

).בלבד  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

).'פוליטית וכד, דתית, קבוצה חברתית(? ות מאורגנת אחרת/הא� את שייכת לקבוצה) א. (10  

לא. 2כ�            . 1        

 

________________1?   באילו קבוצות או ארגוני�, א� כ�) ב. (10  

       2________________  

       3________________  

 

).בחרי באפשרות אחת(? ניקה ל� תמיכה כהורהות זו מע/הא� את חשה שקבוצה) ג. (10  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

).בחרי באפשרות אחת(? כה בנושאי� שאינ� קשורי� להורותות זו מספקת ל� תמי/הא� את חשה שקבוצה) ד. (10  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

?בעבודות הבית) לקבל יותר עזרה(יותר הא� את חשה שהיית יכולה להעזר . 11  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  
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  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

?בטיפול בילדי�) עזרהלקבל יותר (הא� את חשה שהיית יכולה להעזר יותר . 12  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

כדי לעשות משהו שאת , ואחריות תעסוקתית עבודות הבית, כמה שעות בשבוע את מתפנה מעיסוקי ההורות, להערכת�. 13

?אישית מוצאת כמהנה  

.שעות בשבוע_________               

 

?בלי כס1 בסו1 החודש" חנוקה"עד כמה את מוצאת עצמ� ) א. (14  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      לא     לעיתי� רחוקות   מעול�

?הא� היית יכולה להשיג אותו מחבר או ממשפחה, לו נזקקת לכס1) ב. (14  

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�        מעול� לא     לעיתי� רחוקות

 

באיזו תכיפות את חשה : כלומר. דרגי את המידה שבה החלטות הנוגעות לגידול ילד� מושפעות משיקולי� כלכליי�) ג. (14

?מוגבלות בשל חוסר כס1, )'טיפולי� וכד, אוכל, הסעות, שמרטפות, לבוש, ג�/ס"בנוגע לבי(שהאפשרויות של�   

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10  

  תמיד  לעיתי� קרובות        לפעמי�      מעול� לא     לעיתי� רחוקות  

 

.י הקפה בעיגול של המספר המתאי�"ע, דרגי את יכולת ההתמודדות של� בנושאי� הרשומי� מטה. 15  

  ק הביתמשימות מש  .א

            1      2                 3      4                5      6                7      8                  9     10  

  לעיתי� קרובות      רוב הזמ�      רוב הזמ� לא    לעיתי� קרובות      לעיתי�         

  בשליטה     שליטה           בשליטה         ב    בשליטה           לא בשליטה                

 

  טיפול בילד  .ב
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            1      2                 3      4                5      6                7      8                  9     10  

  לעיתי� קרובות      רוב הזמ�      רוב הזמ� לא    לעיתי� קרובות      לעיתי�         

  בשליטה     בשליטה           בשליטה             בשליטה           לא בשליטה                

 

  כספי�  .ג

            1      2                 3      4                5      6                7      8                  9     10  

  לעיתי� קרובות      רוב הזמ�      לעיתי�     רוב הזמ� לא    לעיתי� קרובות          

  בשליטה     בשליטה           בשליטה             בשליטה           לא בשליטה                

 

  תחושת רווחה אישית  .ד

            1      2                 3      4                5      6                7      8                  9     10  

  לעיתי� קרובות      רוב הזמ�      רוב הזמ� לא    לעיתי� קרובות      לעיתי�         

      בשליטה     בשליטה           בשליטה             בשליטה           לא בשליטה                

 

 יכולת שליטה כללית בסיטואציות שונות בחיי�  .ה

 

            1      2                 3      4                5      6                7      8                  9     10  

  לעיתי� קרובות      רוב הזמ�      רוב הזמ� לא    לעיתי� קרובות      לעיתי�         

  בשליטה     בשליטה           בשליטה             בשליטה           לא בשליטה        

  


