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 כהון פסיכולוגי  התקווה מידת להעריך את  מטרת הכלי  1

 שאלון  סוג כלי המחקר   2

   מול מבוגרים עם התפתחות תקינה וללא תסמונת דאון מבוגרים עם מש"ה  אוכלוסיית היעד   3

   מי דיווח עצ אופי הדיווח   4

תקווה. כיצד המשתתף   -הפסיכולוגימתייחסים למרכיב ההון  לדירוג בכלי זה, ההיגדים  מבנה הכלי  5

כשיש לי בעיה, אני יכולה למצוא דרכים  " - 4מתמודד עם אתגרי המציאות )למשל: היגד 
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ציון גבוה בשאלון מורה על רמת תקווה  . (" לפתור בעיות גם כשאחרים רוצים לוותר

 . 6 -, ציון המינימום בשאלון זה הינו18 -גבוהה יותר. ציון המקסימום בשאלון זה הינו

 . "( מסכים מאוד )" 3 -ל  ועד "( כיםלא מסבכלל  )"   1סולם ליקרט בין  סוג סולם המדידה  6

 היגדים לדירוג.  סוג הפריטים בכלי  7

 פריטים.  6סה"כ  אורך הכלי   8

על    (2019)  צמח  -מלכהיעל  במחקרה של     מהימנות  9 ברמה עקיבות פנימית אלפא קרונבאך  דווח 

 .α =0.77גבוהה, 

 לא צוין  תקיפות  10

 מחקר שמטרתו  של קרן שלם התומכת ב   קרמאגר כלי המח ר זה נלקח מתוך  כלי  מחק  

 . התפתחותית והסובבים אותם   מוגבלות שכלית  םאנשים עלהחיים  ת  שיפור איכו   

   הרלבנטי המחקר   תא  שערך   קרלחו   פנותל  מתבקש ר מחק מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל         
 . םיוצרי ת זכויו מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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 שאלון תקווה 

(Snyder et al., 1996 ) 

 
בכלל לא  

 מסכים
מסכיםקצת   מסכים מאד  

 אני חושב שבאופן כללי אני מצליח  .1
1 2 3 

אני יכול לחשוב על דרכים רבות להשיג את   .2

 המטרות שלי 

1 2 3 

 אני מצליח להגשים את מרבית המטרות שלי   .3
1 2 3 

ול למצוא דרכים רבות כשיש לי בעיה, אני יכ .4

 לפתור אותה

1 2 3 

לעזור  פעם יכולים אני חושב שדברים שעשיתי  .5

 לי

1 2 3 

 אני יכול לפתור בעיות גם כשאחרים רוצים לוותר  .6
1 2 3 

 

 


