
 

 

 

                     

 

 :או הנפשי של הילד  תפיסת ההורים את מצבו הרגשי, ההתנהגותי שאלון   שם הכלי 
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 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

"ט קמ שם המחקר   

  חיפוש עזרה וצמיחה אישית בקרב הורים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. (. 2020) עירא שטרן 

בבית הספר לעבודה    ילוסופיה", לפטור "דוקזו מוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר גמר עבודת  
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 חקר המלא למ
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    ר המחקרים של קרן שלםלמאג 

       

            

 

 של הילד  י הפסיכיאטרלבחון את תפיסת ההורים לגביי מצבם הרגשי, ההתנהגותי או  מטרת הכלי  1

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

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

   עצמי דיווח   אופי הדיווח   4

את   מבנה הכלי  5 לדרג  התבקשו  ההורים  בו  קצר  השאלון  שאלת סכמתמידת  לגביי    את הורית  ה יסה  תפה  ם 

על   מצביע  גבוה  כשציון  הילד  של  הרגשי  ביותר.  מצבו  הקשה  ההורים    המצב  הנוסף,  בפריט 

הסכמתם   מידת  את  לדרג  צריך    לכך   הצהרה עם  מתבקשים  בשילדם  מקצועי  בעיות  טיפול  של 

 .  תפסיכיאטריורגשיות, התנהגותיות או 

)  5בן    ליקרט  סולם  סוג סולם המדידה  6 ובפריט    -5"גרוע מאוד" עד    1-בפריט הראשון: מ   תתי סולמות  "טוב מאוד" 

 "כלל לא מסכים"(  5-"מסכים במידה רבה מאוד" ל  1-מ  השני:

 שאלות סגורות לדירוג.  סוג הפריטים בכלי  7

   שאלות.    2סה"כ  אורך הכלי   8

 . (r=.424, p=< .001)פריטי השאלון   2נמצא קשר מתון בין    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                         

 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c/
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

  et alDouma. (2006a) ההורים את מצבו הרגשי, התנהגותי או נפשי של הילד.יסות תפ

חצי  ב  האדם עם המוגבלות השכליתפסיכיאטרי של או את מצבו הרגשי, התנהגותי,  יםמגדיר  ם, כיצד הייתכםפי תפיסתעל   .1

 שנה האחרונה?ה

   גרוע מאוד   גרוע  לא גרוע ולא טוב      טוב     טוב מאוד 

  בעיות רגשיות,בשל טיפול מקצועי : "האדם עם המוגבלות השכלית זקוק לההבאעם ההצהרה  ציינו את מידת הסכמתכם אנא .2

 ? "פסיכיאטריות או   התנהגותיות

  ד  במידה רבה מאו מסכים  במידה רבה  מסכים  מסכים    במידה מועטה מאוד   מסכים      כלל לא מסכים  

 


