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toward Psychological Services Inventory (Turner 2012)    את לדרג  ההורים התבקשו   .

ילדם עם מש"ה.  שירותים עבור  צהרות הנוגעות לשימוש בעזרה מקצועית ו מידת הסכמתם עם ה

 הציון מתקבל מחישוב ממוצע הפריטים.  למשל "חיפוש אחר עזרה מקצועית היא סימן לחולשה". 
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   שאלות.    8סה"כ  אורך הכלי   8

)   מהימנות  9 שטרן  של  גבוהה  (,  2020במחקרה  פנימית  מהימנות  סבירה  נמצאה   Cronbach’s)ברמה 

α=0.72) במחקרה של .Turner  (2012 ) ,Cronbach’s α=0.77 . 

 ן לא צוי  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   וקרלח  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        
 . יוצרים ות זכוי מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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 ות כלפי חיפוש עזרהיסתפ

help-seeking attitudes subscale of the Parental Attitudes toward Psychological Services Inventory 

(Turner 2012). 

 כםאת מידת הסכמת  ואנא ציינ.  האדם עם המוגבלות השכליתכלפי חיפוש עזרה מקצועית עבור  ם  הבאות מתייחסות לדעותיכהצהרות  ה

 ההצהרות הבאות: עם 

 כלל לא 

 ם מסכי 

1 

 לא

 ם מסכי 

2 

 נייטרלי 

 

3 

 ם מסכי 

 

4 

 םמסכי 

 מאוד 

5 

 חיפוש עזרה מקצועית הינו סימן לחולשה.      .1
     

אנשים צריכים לפתור את בעיותיהם בעצמם במקום לפנות לעזרה   .2

 מקצועית.
     

ה הורים עם כוח רצון חזק יכולים להתמודד עם בעיות בלי עזר .3

 מקצועית.
     

 בעיות רגשיות, התנהגותית או פסיכיאטריות נוטות להיפטר מעצמן.  .4
     

ת,  ואנשים בעלי כוח רצון יכולים להתמודד עם בעיות רגשי .5

 התנהגותיות או פסיכיאטריות מבלי להזדקק לעזרה מקצועית. 
     

נע מלחשוב על סוק בפעילויות אחרות הינו פיתרון יעיל בכדי להמיע .6

 .האדם עם המוגבלות השכליתהבעיה של 
     

ישנו משהו ראוי להערצה בגישה של אנשים אשר מוכנים להתמודד  .7

 עם הבעיות והחששות שלהם מבלי לחפש עזרה מקצועית.
     

 אדבר עם אף אחד.ישנם דברים שקורים במשפחה שלי עליהם לא  .8
     

 


