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1 
 מטרת הכלי

את תפיסת ההורים ביחס להשפעה של ילד עם צרכים מיוחדים על לבדוק 
 . משפחה/ההורים

 שאלון סוג כלי המחקר  2

  צרכים מיוחדיםילדים עם הורים ל  אוכלוסיית היעד 3

 דיווח עצמי של הורים אופי הדיווח  4

רגשות . 2, השפעה שלילית על מערכת היחסים החברתית. 1: בוחן חמישה היבטים מבנה הכלי 5
. 5, השפעה על חיי הנישואין. 4, רגשות חיוביים ביחס להורות. 3, שליליים ביחס להורות

  .   אחיות/השפעה על אחים

ציון גבוה משקף .  הרבה מאוד=  4ל , בכלל לא=  0מ , דרגות 4בן , סולם ליקרט סוג סולם המדידה 6
  . ים בכליציון נחקר מורכב מממוצע כלל הפריט. השפעה שלילית רבה

  פריטי דירוג סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים 50 אורך הכלי  8

 מהימנות 9
  לא צויינה

 תקיפות  10
  לא צויינה
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   שפעה על המשפחה ה שאלון

Family Impact Questionnaire (FIQ)  

Donenberg & Baker, 1993  

 

  )R-FIQ(שאלו� אמהות 

      _____:ID_______                :תאריך________ :שם הילד_______       :שם האם

אנו רוצי� להבי� איזו . ולילדי� יש השפעות שונות על המשפחה, הורה זה לעיתי� משימה לא קלה להיות

השאלות הבאות מנסות להבי� את ההשפעה שיש לילד� על תחומי� משפחתיי� . השפעה יש לילד� על המשפחה

תייחס בכל שורה במשבצת המתארת בצורה הטובה ביותר את המצב במשפחת� בה  Xבבקשה סמני . שוני�

  .לילד� אשר משתת� במחקר

  

 רגשותייך ועמדותייך לגבי בנך

 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאד

          .ילדי הוא לחו . 1

          .אני נהנית מהזמ� שאני מבלה ע� בני. 2

          .ילדי גור� לי תחושות של כעס ותסכול. 3

          .ילדי מעורר בי תחושות של שמחה וגאווה. 4

כאשר אני ע� בני אני לא מרגישה יעילה . 5

  .וקומפוטנטית כהורה

        

          .קל לי לשחק ולהנות ע� בני. 6

          .ההתנהגות של ילדי מפריעה לי. 7

          .בני גור� לי להרגיש אהובה. 8

אני מרגישה שאני עובדת לבדי בנסיו� . 9

  .להתמודד ע� הבעיות של בני

        

          .ש מלאת מר ילדי גור� לי להרגי. 10

        אני מרגישה שאני יכולה להיות הורה טוב . 11



3 

 

  .עבור בני

          .ילדי גור� לי להרגיש מלאת בטחו� בהורותי. 12

אני מרגישה שהיתה צריכה להיות לי שליטה . 13

  .טובה בהתנהגות של בני

        

ילדי עושה רוב הזמ� מה שאני אומרת לו . 14

  .לעשות

        

כיצד , רוב הזמ�, אני מרגישה שאני יודעת. 15

  . להתמודד ע� התנהגות בני

  

        

 השפעת ילדך על חיי החברה שלך

 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאד

          .ההתנהגות של בני מביישת אותי בציבור. 16

: כגו�(משפחתי נמענת מפעילויות חברתית . 17

בגלל ההתנהגות  )אירועי� ציבוריי�, מסעדות

  .של בני

        

          .קשה למצוא עבור בני בייביסיטר. 18

משפחתי מבקרת חברי� וקרובי משפחה . 19

בתדירות נמוכה ממה שהייתי רוצה בגלל 

  .ההתנהגות של בני

        

ילדי פוגע בהזדמנויות שיש לי לבלות זמ� ע� . 20

  .חברי�

        

אני מרגישה מתוחה כאשר משפחתי יוצאת . 21

מפני שאני מודאגת מההתנהגות של , מ� הבית

  .בני

        

אני צריכה להסביר את ההתנהגות של בני . 22

  .לאחרי�

        

אני משתתפת פחות ממה שהייתי רוצה . 23

  .בפעילויות קהילתיות בגלל ההתנהגות של בני
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אני מארחת בביתי פחות ממה שהייתי . 24

  .בגלל ההתנהגות של בני, רוצה

        

          .איני נוטה לקחת את בני לקניות וסידורי� .25

 השפעת ילדך על יחסי הנישואין שלך

 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאד

בעלי ואני לא מסכימי� , לעיתי� קרובות. 26

  .לגבי כיצד יש לגדל את הילד

        

בעלי תומ� בדר� בה אני מתמודדת ע� . 27

  .התנהגות הילד

        

י מביא לכ� שבעלי ואני עומדי� אחד ילד. 28

  . כנגד השני

        

גידול ילדי הביא להתקרבות רבה ביני לבי� . 29

  .בעלי

        

          .ילדי גור� לויכוחי� בי� בעלי לביני.  30

בעלי אינו תומ� בדר� בה אני מתמודדת ע� . 31

  .התנהגות הילד

        

גידול ילדי הביא להתרחקות רבה ביני לבי� . 32

  .יבעל

        

השפעת ילדך על אחיו ואחיותיו   

 

במידה  כלל לא
 מעטה

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאד

הילדי� האחרי� במשפחה עוזרי�  בטיפול . 33

  .בילדי

        

ילדי מונע מאחיו להשתת� בפעילויות . 34

  .שונות

        

הילדי� האחרי� במשפחה מתלונני�  על . 35

  .התנהגותו של ילדי

        

חרי� במשפחה מרגישי�  הילדי� הא. 36

  .נבוכי� בעקבות התנהגותו
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          .ידי אחיו, ילדי נדחה על. 37

הילדי� האחרי� במשפחה אינ� נוטי� . 38

  .להזמי� חברי� הביתה בגלל התנהגותו

        

הילדי� האחרי� במשפחה נהני� לבלות . 39

  .איתו זמ�

        

ילדי נוטה להשתמש בצעצועי� של אחיו . 40

  .רשות מה�ללא קבלת 

        

ילדי נוטה לאבד או לשבור את הצעצועי� . 41

  .של אחיו

        

  

 שאלות כלליות

  :רמת הקושי של החיי� ע� ילדי הנה, באופ� כללי. 42

לא קלה ולא  מעט קלה  קלה  קלה מאד

 קשה

 קשה מאד קשה מעט קשה

              

  

  :ההשפעה שלו על משפחתנו הנה, באופ� כללי. 43

לא חיובית   מעט חיובית  יתחיוב  חיובית מאד

  ולא שלילית

  שלילית מאד  שלילית  מעט שלילית

              

  


