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 ועיים שירותים מקצעזרה בפועל של   כוונות לחיפוש למדוד  מטרת הכלי  1

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

 .  ה ופסיכופתולוגיה גרים ובוגרים עם מש"ה או אבחנה כפולה של מש"ב למתהורים  אוכלוסיית היעד   3

   עצמי דיווח   אופי הדיווח   4

עזרה,  מבוסס   מבנה הכלי  5 לחיפוש  הכללי  השאלון  אותה    כילומGHSQ  (Wilson et al., 2005  )על  את 

של  המופיעיםקצמ   שירותים   רשימה  עזרה.  גם    ועיים  לחיפוש  כוונות  למדידת    ההורים בכלי 

שירותים השתמשו בפועל עבור האדם עם המוגבלות השכלית )כן/לא(.  לסמן באלו מן ה   קשובהת

השירותים וחיבורם יחד    32-הציון הסופי נבנה מתוך סיכום של כלל התשובות בנוגע לכל אחד מ

 ל ואלה שלא.  לכדי כלל השירותים שבהם השתמשו בפוע

 שאלות "כן/לא"  סוג סולם המדידה  6

 שאלות סגורות.  סוג הפריטים בכלי  7

     טיםפרי 32סה"כ  אורך הכלי   8

של  רמת המהימנות   (2020של שטרן )ובמחקר  α=0.86רמת המהימנות של הכלי המקורי הייתה    מהימנות  9

 .  α=0.72הכלי הייתה 

 לא צוין.  תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    חקרמאגר כלי המך  כלי  מחקר זה נלקח מתו 

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.    

   טיהרלבנ  המחקר   את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        
 . יוצרים ות זכוי מבחינת בכלי  השימוש   וראיש את   ולוודא                         
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 Actual Help Seeking Questionnaire (2005et al., Wilson )חיפוש עזרה 

 

 שימוש בשירותים 

השירותים בהם עשיתם שימוש,  לגבי כל אחד מ  האדם עם המוגבלות השכלית.  עבורבפועל  שימוש    םהבאים עשית  השירותיםבאלו מאנא סמנו  

 הוא עזר לכם.המידה בה  את  אנא ציינו

 שימוש     

 כן   לא       

   ילדים  \רופא משפחה .1

   נוירולוג  .2

   פסיכיאטר  .3

   לבריאות הנפש בקהילה  מרפאה  .4

   ת חולים יבבת אשפוז פסיכיאטרי מחלק .5

   טיפול תרופתי פסיכיאטרי   .6

   פיזיותראפיה טיפולים פרא רפואיים: ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת,  .7

   סומכת  .8

   מרכז התפתחות הילד  .9

   תחנת טיפת חלב  .10

   חדר מיון .11

   רגיל ת ספריב .12

   ת ספר לחינוך מיוחדיב .13

   פעוטון  \ילדים ןג .14

   לחינוך מיוחד המור .15

   פסיכולוג בית ספרי  \ץיוע .16

   אקי"ם  .17

   שכלית התפתחותית מרכז אבחון וטיפול לאנשים עם מוגבלות  .18

   לשירותים חברתיים )מחלקת רווחה( המחלק  .19

   לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה ףאגה  .20

   תה"ש(/)בבית איזי שפירא, בי"ח שניידר יחידה לטיפול באבחנה כפולה .21

   עובדת סוציאלית  .22

   המוסד לביטוח לאומי  .23



 

 שימוש     

 כן   לא       

   מגורים, דיור מוגן, הוסטל מסגרת  .24

   וקה מוגנת תעס .25

   שירות ייעוץ לאזרח )שי"ל( .26

   קו תמיכה טלפוני )לדוגמא ער"ן(  .27

   ןנופשו .28

   בית כנסת \רב .29

   ה \קרוב \חבר  .30

   הורה או בן משפחה אחר .31

   בת זוג \בן  .32

 

 

 


