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 להעריך מצוקה הורית סובייקטיבית  מטרת הכלי  1

 . ן לושא סוג כלי המחקר   2

 . 30עד  10הורים לילדים עם מוגבלות שכלית בגילאי  אוכלוסיית היעד   3

   עצמי דיווח   אופי הדיווח   4

מצב  לדירוג  פריטיםמ  בנוי  השאלון מבנה הכלי  5 את  למדוד  עם    המיועדים  ההורה,  של  הנפשי  בריאותו 

רגש עם  בהתמודדות  ו ות  התמקדות  ושליליים  לחץ.  בחיוביים  התבקשההמצבי  את  ורים  לדרג  ו 

 ?"( לא יכולתם לישון מרוב דאגותהאם לאחרונה,  : "למשל ) החלץ הנפשי העכשווי שלהם.  מצב

   "תמיד"(  3"אף פעם" ועד  0-תתי סולמות )מ 4בן   ליקרט  סולם  סוג סולם המדידה  6

 שאלות סגורות לדירוג.  סוג הפריטים בכלי  7

   שאלות.    12סה"כ  אורך הכלי   8

 .  Cronbach’s α =0.94ברמה טובה,  מית נמצאה ת הפניהעקיבו   מהימנות  9

 ן לא צוי  תקיפות  10

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

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

   טיהרלבנ  קר המח  את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        
 . יוצרים ות זכוי מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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 שאלון מצוקה הורית סובייקטיבית

Hebrew version (Berg-Warman et al. 2015) of the shortened version of the general health questionnaire 

(GHQ-12) (Goldberg et al. 1997). 

אנו מעוניינים לדעת באופן כללי על המצב הבריאותי שלכם במהלך השבועות האחרונים. אנא קראו את ה הצהרות הבאות  

   .וסמנו אחת מארבע התשובות האפשריות אשר מתארת את מצבכם הבריאותי בצורה הטובה ביותר

 האם לאחרונה:

 אף פעם  האם לאחרונה:

0 

 

1 

 

2 

 תמיד 

3 

  םהיית .1

  יםמסוגל 

להתרכז  

  םבמה שאת

 ? יםעוש

    

  םלא יכולת .2

לישון בגלל  

 ? דאגות

    

  םהרגשת .3

 תםשא

  יםיעיל

 מים? ותור

    

  םהרגשת .4

 םשאת

  יםמסוגל 

להחליט  

 ? החלטות 

    

  םהרגשת .5

תחת   םשאת

 ? לחץ מתמיד

    



 

  םהרגשת .6

לא   םשאת

  יםיכול 

להתגבר על  

הקשיים  

 כם? של

    

  םנהנית .7

מפעילויות  

 יומיות  -יום

    

  םהיית .8

  יםמסוגל 

להתמודד עם  

הבעיות  

 ?  כםשל

    

  םהרגשת .9

 ים? מדוכא 

    

  םהרגשת .10

 םשאת

את   יםמאבד

הביטחון  

 ? העצמי

    

על   םחשבת .11

  כםעצמ

 ? ערך  ריכחס

    

די    םהרגשת .12

 ים? מאושר

    

 


