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ןואכידו הזוח תכרעהל ןולאש לש תויוטמוניספה המונתה
)(HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale

תירבעל םגרותמה
,1'3לטנמווש דוהא ,2בוילואג תילג ,1ירורד בקעי ,1הירוב ןוריל
 21 3רנקצד ילחר ,2בוילבוק הנילא
ביבא-לת תטיסרבינוא ,רלקאס םש לע האופרל רפסה תיבל ףנוסמה רוביצה תואירבל רפסה תיב1
תואירב תוינידמו היגולוימדיפאה רקחל רנטרג ןוכמ2

ןג-תמר ,רמושה-לת ,אביש םייח םש לע יאופר זכרמ3

,ליגה □ע הלוע ןתוחיכשש ,בל תולחמ ןיב רשק םייק יכ םיארמ םירקחמ :עקר
םה ןכש ,םהב לפטלו ןואכידו הדרח ךירעהל בושח .ןואכידו הדרח יבצמ ןיבל

תולגתסהה לעו הכלהמ לע עיפשהל ףאו בלה תלחמ לשב רימחהל םילולע
אוהש ,תירבעה הפשב ףקתו ןמיהמ ילכ שורד ,ךכ םשל .הילא תיתרבח-תישפנה
.בל ילוח ברקב ןואכידו הדרח תומר תכרעה םשל ,שומישל חונו רצק

תכרעהל ןולאש לש תוירטמוכיספה תונוכתה תא ןוחבל :רקחמה תרטמ

םגרותש )(HADS - Hospital Anxiety and Depression Scaleןואכידו הדרח
.רתוי וא  65ינב םהמ  460/0,91-31ינב בל ילוח ברקב ,תירבעל

םילבוסש ,תירבע ירבוד )םישנ  (280/0םילוח  221וללכנ רקחמב :תוטיש
,בל תקיפס-יא ילב וא םע ,תימתסמ הלחמ ,תילילכ בל תלחמ ללוכ ,בל תלחממ
,אביש יאופרה זכרמב בל םוקיש ןוכמבו בלה ןוכמ לש ץוחה תואפרמב ורקיבש

םייפרגומד-ויצוס םינתשמ ללכש יללכ ןולאש ואלימ םיפתתשמה .רמושה לת
(36-SFישפנהו ינפוגה יתואירבה בצמה תכרעהל ירנג ןולאש ;בלה תלחמ תרמוחו

תכרעהל םיטירפ  14ןב ימצע יולימל ןולאש  HADS,ןולאשו )36 Short Form
תונמיהמהו ףקותה וקדבנ .תויטמוס תולחמב םילוח ברקב ןואכידו הדרח ינימסת

 HADS.ןולאש לש
רובע : 0.86האצמנ ךבנורק לש אפלא ידדמ יפ לע תימינפ תונמיהמ :תואצות

םינולאשה לש רוזחשה תונמיהמ .ןואכיד םלוס-תת רובע -0.89ו הדרח םלוס-תת

םימאתמ התארה םילוח  11ברקב ) (test-retest reliabilityתועובש  8-6רחאל

ןולאשב םימוחתה תאוושהב .ןולאשה ימוחת רובע  0.97-0.95לש םיקהבומ
ןוסריפ םאתמ ימדקמ ואצמנ  36-SFןולאשב תישפנה תואירבה םרוגל HADS

םלוס-תת רובע )-(062.-ו ןואכיד םלוס-תת רובע ) (0.01>069) (p.-םיקהבומ
ןואכידה ינויצ .הדרחו ןואכיד :ימרוג-וד הנבמ הארה םימרוג חותינ .הדרח
םילוחה ראש ןיבל בל תקיפס-יא וא/ו הזח תקועת ילוח ןיב וניחבה הדרחהו

ינימסת לש ההובג המר לע וחוויד ) »65ליג( םירגובמה םילפוטמה .םגדמב
.רתוי םיריעצ בל ילוחל האוושהב ןואכיד

-58-41,2015 41ה"עשת (1),במ הירטאירגו היגולוטנורג
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רנקנד ילחר ,בוילבוק הנילא ,לטנמווש דוהא ,בוילואג תילג ,ירורד בקעי ,הירוב ןוריל

תכרעהל ילככ ףקתו ןמיהמ אצמנ תירבעה הסרגב  HADSןולאש :תונקסמ
ךכיפל .תונחבא ןווגממו םיריעצו םירגובמ בל ילוח ברקב ןואכידו הדרח ינימסת
תואפרמב ,החפשמה תאופרל תואפרמב ,םירקחמב רוקיס ילככ וב שמתשהל ןתינ
םייושע רתוי וא  65םליגש םילוח .לארשיב בל ילוחב יאופרה ךרעמבו בל ילוחל

.ןואכיד ינימסת חתפל רתוי הובג ןוכיסב תויהל

אובמ

תוכיאלו םילוחה לש ישפנה בצמל בל תולחמ ןיב רשק םייק יכ םיארמ םיבר םירקחמ
.םהייח

תילילכ בל תלחמו ןואכיד
רבכ עיפוהל ולחה )כ"למ( םד ילכו בל תולחמל ןואכיד ןיב רשקה לע םינושאר םירקחמ

התומת לש רתוי הובג רועיש אצמנ םירקחמ רפסמב -20.ה האמה לש םישולשה תונשב
ןואכידמ ולבס אלש םילוחל האוושהב ןואכידמ ולבסש םילוח ברקב כ"לממ האצותכ
חור בצמב תנייפואמ ) (major depressionרומח ןואכיד לש הדוזיפא (1937 ,Malzberg).
ךשמנ הז בצמ רשאכ ,ןהשלכ תויוליעפב תוניינעתהב תיתועמשמ הדיריב וא/ו ינואכיד
,ןובאיתב םייוניש :םיאבה םינימסתהמ העבראמ תוחפ אלב הוולמו ,תוחפל םייעובש
,ךרע רסוח וא המשא תושוחת ,תירוטומ-וכיספ הסיסת וא בוכיע ,תופייע ,הניש תוערפה

יכ ואצמ תונורחאה םינשב וכרענש הבקוע ירקחמ .תוינדבוא תובשחמו זוכירב תויעב
םייחכונ םינימסת  (2001 ,Cohen, Madhavan, 81 Alderman),רומח ןואכיד לש הירוטסיה
היילעו ) (1996 ,.Pratt et alינילק ןואכיד לש הנחבא  (2000 ,Ariyo et ah),ןואכיד לש
כ"למ תועראיה םיאבנמ (1996 ,.Wassertheil-Smoller et al),ןמזה םע םיינואכיד םינימסתב

םלצא ןחבואש תעב בל ילוחכ םינחבואמ םניאש םישנא ברקב בל תלחממ התומת וא
.ןואכיד

בל ילוח .בל ילוח ברקב התומתלו תיבבל האולחתל אבנמ םרוג אוה ןואכיד ,ךכל ףסונב

בל ילוח תמועל התומתלו םיפסונ בל יעוריאל רתי ןוכיסב םייוצמ ,ןואכידמ םילבוסש

 (;2001 ,Connerney, Shapiro, McLaughlin, Bagiella, 81 Sloanםיינואכיד םניאש
חיכש בצמ אוה ןואכיד 2010 ,Connerney, Sloan, Shapiro, Bagiella, 8c Seckman).
כ"למ ילוח ברקב ךרעב השולש יפ ההובג רומח ןואכיד תואצמיה .תילילכ בל תלחמב

ךותמ דחא  (1999 ,Rozanski, Blumenthal, 8c Kaplan).תיללכה הייסולכואב רשאמ
 (1995 ,Carney, Freediand, Rich, 8c Jaffe),רומח ןואכידמ לבוס כ"למ ילוח השימח
ןואכיד ).םש( )ל"שא( בלה רירש םטואמ םימילחמה םילוח ברקב האצמנ המוד תוחיכש
ךכ  (2001 ,.Bush et al).ל''שא ורבעש םילוח ברקב דחוימב יתועמשמ ןוכיס םרוג אוה
םישדוח השיש ךלהמב התומתל ןוכיסה תא העברא יפ לידגמ ירו'גמ ןואכיד יכ ואצמ ,לשמל

.ףירח ל"שא רחאל
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תירבעל םגרותמה ןואכידו הדרח תכרעהל ןולאש לש תוירטמוכיספה תונוכתה

תילילכ בל תלחמו הדרח
הייסולכואב בל יעוריא תוחתפתהל הדרח ןיב רשקה לע תויאר תורבטצמ תונורחאה םינשב
הדרח ןיב קהבומ רשק לע חווד ,םיפתתשמ לש בר רפסמ ברקב וכרענש םירקחממ .תיללכה

יכ ןייצל שי  (1994 ,Kawachi, Sparrow, Vokonas, Sc Weiss).בל תלחממ התומתו
.םישנ ברקב רתוי םיחיכש הדרח ינימסתש ףא ,םישנ וללכ אל הלא םירקחמ
,ךרוצה תדימב ,רשפאתיש ידכ בלה הלוח לש ישפנה ובצמ תא ךירעהל ןכ םא בושח
לעו הכלהמ לע עיפשהל ףאו בלה תלחמ לשב רימחהל םילולעש ,וללה םיטביהב םג לפטל

הפשב םינמיהמו םיפקת םילכ םישורד ךכ םשל .הלוחה לש תיתרבח-תישפנה תולגתסהה
.לפטמה תווצהו םילפוטמה דצמ הבוט תונעיה םע ,תירבעה

תכרעהל ןולאש אוה ) Hospital Anxiety and Depression Scale) HADSןולאש
ןולאשה .תוירטאיכיספ תולחממ תלבוס הניאש הייסולכואב ןואכידו הדרח ינימסת
םינולאש המכ םימייק םנמא .תויטמוס תולחממ םילבוסש םילפוטמ רובע רוקמב חתופ

תירבע תרבוד הייסולכואב שומיש םהב השענש הדרח וא ןואכיד ינימסת תכרעהל

: Beck Depression Inventory, The State-Trait Anxiety Scale, Theןוגכ( לארשיב
Center for Epidemiologic Studies Depression Instrument, The Geriatric Depression

ןואכיד םידדומ םה ,םיכורא םינולאשה :תובר תולבגמ הלא םינולאשל םלוא Scale),

האולחתמ תלבוסש הייסולכואל םייפיצפס םניא םהו ,םהינש תא אל ךא הדרח וא
.תיזיפ

םהמ ,םיטירפ  14ללוכה ימצע יולימל טושפו רצק ןולאש אוה  HADSןולאש
חתופש ,ןולאשה .הדרח ינימסת םידדומש העבשו ןואכיד ינימסת םידדומש העבש

ןואכיד לש םייביטינגוקו םיישגר םינימסת לע שגד םש ,תילגנאה הפשב רוקמב
םיחיכשה ,ןובאיתבו הנישב תוערפה ןוגכ םיינפוג םינימסת ללוכ וניאו הדרחו
םילוח ברקב הדרחו ןואכיד ינימסת רותיאל םיאתמ ילכה ךכיפל .תובר תויזיפ תולחמב
ההובג תוחיכשב תנייפואמה תרגובמה הייסולכואה ברקבו תויטמוס תולחממ םילבוסש
.תיזיפ האולחת לש
 (,Bjelland, Dahl, Haug, Sc Neckelmannתירוקמה ותסרגב ןמיהמו ףקת אצמנ ילכה
).םש( םילוח לש תונוש תוצובקבו תונוש תופשב תובוט תוירטמוכיספ תונוכת לעבו )2002
לש תינושאר הכרעהל ילככ תירבעל םגרותמה  HADSןולאשב שמתשהל רשפא היהיש ידכ

תוירטמוכיספה ויתונוכת לש הכרעה עצבל שי ,לארשיב בל ילוחב הדרחו ןואכיד ינימסת
.ירבעה ומוגרתב

םינולאש ףקותו תונמיהמ
ןולאש .ולש תוכיאהו קוידה תדימ תא םיקדובש םידדמ םה ןולאש לש ףקותו תונמיהמ
אוהש המ תא דדומ ןכא ןולאשה םא קדוב ןולאש ףקות .תואצותה תויבקע לע הארמ ןמיהמ
.דודמל דעונ

תירבעל םגרתש  hadsןולאש לש תוירטמוכיספה תונוכתה לע חוודמ יחכונה רקחמה
,הלעמו  65ינב םהמ , 4696בל תולחמב םילוח  221ופתתשה רקחמב .ל"ז ירורד בקעי 'פורפ
43
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רנקנד ילחר ,בוילבוק הנילא ,לטנמווש דוהא ,בוילואג תילג ,ירורד בקעי ,הירוב ןוריל

לידבמ ףקות קדב רקחמה .רמושה לת ,אביש ש"ע םילוחה תיבב ץוח תואפרמב םילפוטמה

 (-criterionןיחבת-יולת ףקותו ) (construct validityינבמ ףקות (discriminative validity),
ידכ ).תימינפ תויבקע תונמיהמו רוזחש תונמיהמ( תונמיהמ ינייפאמ ינשו )related validity

 ^36-.SFונשמתשה ןיחבת-יולת ףקות ןוחבל

רקחמה תוטיש
ורקיבש תירבע ירבוד םילוח  221וב וללכנ  (cross-sectional).ךתח רקחמ ונה רקחמה
,רמושה לת ,אביש ש"ע יאופרה זכרמב בל םוקיש ןוכמבו בלה ןוכמ לש ץוחה תואפרמב

וא/ו תילילכ בל תלחממ םילבוסה םילוח םה םיפתתשמה .רקחמב ףתתשהל ומיכסהשו

ואלימ אפורה תקידבל הנתמהה ןמזב .בל תקיפס-יא ילב וא םע ,תימתסמ בל תלחמ
,התרמוחו בלה תלחמ גוס ,דומיל תונש רפסמ ,ןימ ,ליג ינתשמ ובו יללכ ןולאש םיפתתשמה

 36-hads^ SF.םינולאשה תא ואלימ ןכו
-8-6כ תפסונ םעפ ןולאשה תא ואלימ רקחמה יפתתשמ ללכמ םילוח רשע-דחא
 (test-retestתרזוח הקידבב תונושה תא קודבל ידכ ןושארה יולימה דעומ רחאל תועובש

 14.0 SPSS.תנכות תועצמאב ועצוב םייטסיטטס םידוביע variability).

רקחמה ילכ

 hadsןולאש
ברקב ןואכידו הדרח ינימסת ךירעהל דעונו תילגנאה הפשב חתופש ימצע חוויד ןולאש

דעותמ ןולאשב שומישה  (1983 ,Zigmond 8c Snaith).תוירטאיכיספ אל תולחמב םילוח
הבוט הרוצב ךירעמ  hadsןולאש יכ קיסהל ןתינ םתריקסמ רשא םירקחמ -700מ רתויב
 (,.Bjelland et aiתיללכה הייסולכואבו םילוחב ןואכידו הדרח ינימסת לש םתרמוח תא
,המצעלשכ ןואכיד תלחמ ןוחבאל ירקחמ ילככ תוחפ ליעי הז ןולאש ,תאז םע 2002).
— תולאש -14מ בכרומ  hadsןולאש  (1994 ,Silverstone).תרחא הלחמל הרושק הניאש
.ןולאשה יולימל םדקש עובשל סחייתמו — ןואכיד אשונב עבשו הדרח אשונב עבש

ינשמ דחא לכל  21אוה יברמה דוקינה -3.ל  0ןיב דוקינ ןתינ תולאשהמ תחא לכל
ןולאשב שומישל תורפסב תוסחייתה שי .תודוקנה ךס יפל דדמנ ישפנה בצמה .םימוחתה

תויהל םייושעש הדרחו ןואכיד ינימסתמ םילבוסה םילפוטמ רותיאל ןוניס ילככ הז

םילפוטמ יוהיזל ףס ךרעכ  8ןויצל םחייתהל לבוקמ .תינילק הניחבמ םייתועמשמ
.ירו'גמ ןואכיד תואצמיהל רוטקידניא אצמנ הז ףס ךרע ןכש ,תפסונ הכרעהל םימיאתמש
דמלמ  10-8ןויצ ,הדרח/ןואכיד אלל ילמרונ בצמ למסמ  7-0ןויצ ,תלבוקמה הנחבהה יפל

הדרח/ןואכיד תואצמיה לע דיעמ הלעמו  11ןויצו הדרח/ןואכיד לש ילובג בצמ לע
).(Zigmond 8c Snaith, 1983

ןולאש  hadsתירוקמה ותסרגב הבוט תונעיה לעב אוה );Bjelland et al., 2002
 (Mykletun, Stordal, 8c Dahl, 2001וענש ךבנורק לש אפלא יכרע םע ןמיהמו ףקת אצמנו
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םגרות ןולאשה .ןואכיד םרוגה רובע -0.90ל  0.81ןיבו הדרח םרוגה רובע -0.93ל  0.80ןיב
בור יכ הלוע םירחאו דנל.יב וכרעש תורפס תריקסמ .תונידמ םירשעמ רתויב תובר תופשל
ןואכידל םיאתמש ,ןולאשה לש ימרוג-וד הנבמב םיכמות םימרוג חותינ ועציבש םירקחמה

'פורפ השעש תירבעל םוגרתה לע ססבתה יחכונה רקחמה  (2002 ,.Bjelland et al).הדרחו
.הנושארל ןאכ גצומ ופוקיתו ,ל"ז ירורד בקעי

) (SF-36) (short formתרצוקמ הסרגב  36ןולאש
הרושקה םייח תוכיא תכרעהל ירנג ןולאש אוה ) 36-Ware Sherbourne, 1992) sfןולאש
 (,Lewin-Epstein, Sagiv-Schifter, shabtai, <fc Shmueiiתירבעב ףקות אוהו תואירבל
,יללכה יתואירבה בצמה תא תולאש  36תועצמאב רקוס ימצע יולימל ןולאשה 1998).

ללוכ  36-SFןולאש .ןולאשה יולימל םדקש שדוחב ישפנה בצמהו ינפוגה בצמה
— ) (role-physicalינפוג דיקפת ;) (physical functioningינפוג דוקפת :םימרוג הנומש
תואירב ;)(bodily painינפוג באכ :תוימוימויה תויוליעפה עוציב לע ינפוגה בצמה תעפשה

;) (social functioningיתרבח דוקפת ;) (energy/vitalityתויח ;) (general healthתיללכ

:תוימוימויה תויוליעפה לע ישגרה בצמה תעפשה — ) (role-emotionalישגר דיקפת

:םיירקיע םימוחת ינשל םיסנכתמ הלא םימרוג  (mental health).תישפנ תואירבו
םינושארה םימרוגה תעברא  (1992 ,Ware 8c Sherbourne).תישפנ תואירבו תיזיפ תואירב

תנומשמ דחא לכ .ישפנה םוחתה תא םינורחאה תעבראו יזיפה םוחתה תא םיביכרמ
 100רשאכ -100,ל  0ןיב דוקינ ןתינ הלאש לכל .תולאש  10-2יפל דדמנ ןולאשב םימרוגה

דחא לכ רובע .רתוי הבוט האצות רמולכ ,רתויב ההובגה דוקפתה תמר תא גציימ
ךסמ זוחאכ גצומ עצוממה .וב תורבטצמה תודוקנל עצוממה בשוחמ םימרוגה תנומשמ
תואצות לע םידיעמ םיהובג םיזוחא .תומרהמ תחא לכב גישהל ןתינש יברמה תודוקנה
.רתוי תובוט

םייטסיטטס םידוביע

נתשמל  3 t-x2ןחבמב שומיש השענו םיעצוממו תויוחיכש ובשוח םגדמה רואיתל
.המאתהב ,םיפיצרו םיירוגטק

ןחבמב( תילמרונ םיגלפתמ םניא  hadsןולאש ינויצ יכ אצמנ תוגלפתה תקידבב

פלכ )(skewnessהייטנ שי רשאכ ),םוחת לכ רובע  0.001 >pיכ אצמנ בונרימס-בורוגומלוק
.םימוחתה ינשב םיכומנ םיכרע

ןיחבמ ףקות בושיחל .רוזיפו זכרמ ידדמ ידי לע הבשוח ןולאשב דוקינה תוגלפתה

ונוש תוצובק-תת ןיב תואצותב םילדבהה תקידבל  Mann-Whitneyןחבמב ונשמתשה

במה ףקותה תכרעהל  Varimax rotationתטישב ) (factor analysisםימרוג חותינ עצוב

נורק לש אפלא יכרע ודדמנ ,ןולאשה תונמיהמ תא ןוחבל ידכ  hads.ןולאש לש

 (test-retestרוזחש תונמיהמ תכרעהל ןוסריפ םאתמ יכרעו תימינפ תונמיהמ תכרעהל
םימאתמ וקדבנ ,ךכל ףסונב .תונוש ןמז תודוקנ יתשב םינולאשה ינויצ ןיב )reliability

 36-.SFןולאש ימוחתל  hadsןולאש ימוחת
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םיאצממ

ליגה עצוממ .םינש  90-31םיליגה חווטב ) (289frםישנ -62ו םירבג  159וללכנ רקחמב
עצוממ .הלעמו  65ינב םהמ  4696רשאכ  12.0,ןקת תייטס  62.3,היה םגדמה ללכ ברקב
תוחפ וא תינוכית הלכשה ילעב ויה  6496רשאכ  3.3,ןקת תייטס  12.5,היה דומילה תונש
םטוא תודלות רועישו  869fr,היה ימצע חוויד יפ לע ילופיט רותנצ רועיש ).םינש  12דע(
יפ לע םיפקעמ חותינ תודלותל רשאב ואצמנ רתוי םיכומנ םירועיש  669fr.היה בל רירש
,םיפתתשמ  221ךותמ  (179fr).בל תקיפס-יאו ) (319frםויכ הזח תקועת (339fr),ימצע חוויד

.הדרחו ןואכיד ןויצ בושיח ורשפאש  hadsןולאשב םיאלמ םינותנ ויה )-188 (859frל
-5.6ו ןואכיד רובע ) 4.95ןקת תייטס( : 5.8ויה םגדמה ברקב ולבקתהש דוקינה יעצוממ
רקחמה םגדמ ברקב ןואכידהו הדרחה יבצמ תוגלפתה תקידב .הדרח רובע ) 4.3ןקת תייטס(

אלל רדגומה חווטב ואצמנ םיפתתשמהמ  659frיכ הלעמ ןולאשב ןתינש דוקינה יפ לע
רדגומה חווטב  (7-0).הדרח אלל רדגומה חווטב ואצמנ םילוחהמ -669frו )(7-0ןואכיד
.המאתהב ,םיפתתשמהמ -219frו  199frואצמנ ) (10-8הדרחו ןואכיד לש ילובג בצמכ
ואצמנ )הלעמו  11ןויצ רמולכ( הדרחו ןואכיד תואצמיהל ההובג תוריבס לע דיעמה חווטב

םישנאה זוחאב הדרחל ןואכיד ןיב הלבקה שי יכ ,ןייצל יואר .המאתהב -0'139,ו 179fr
.תומרהמ תחא לכב םיאצמנה
-21.69frל  1.חולב םיאבומ ןימ יפל םגדמה לש םיינילקו םייפרגומד-ויצוס םינותנ
םישנהמ -0'25.59ל ,ןואכיד ינימסת ןולאשב  11+ןויצ היה םירבגהמ ^14.6ש-לו םישנהמ

,ךכל ףסונב ).ק= (0.11ןואכיד ינימסתב ) (10-8ילובג ןויצ היה םירבגהמ -0^16.1לו
םישנהמ -0^31.4ל .הדרח ינימסתב  11+ןויצ היה םירבגהמ -<)11.99לו םישנהמ -0'15.79ל
ינימסתש ןאכמ ).ק =  (0.05הדרח ינימסתב ) (10-8ילובג ןויצ היה םירבגהמ -0'17.09לו
.םירבג ברקב רשאמ בל תולחמב תולוחה םישנ ברקב יתועמשמ ןפואב רתוי םיחיכש הדרח

ל יכ אצמנ  2),חול( םילפוטמה ראש ןיבל הלעמו  65ינב םילפוטמ ןיב האוושהב
.םיריעצהמ  12.79frתמועל ,ןואכיד ינימסת ןולאשב  11+ןויצ היה הלעמו  65ינבמ 20.99fr

-12.79frל האוושהב תאזו ,ןואכיד ינימסתב )(10-8ילובג ןויצ היה םירגובמהמ -<)25.69ל
ינימסת ןולאשב  11+ןויצ היה םירגובמהמ -<?15.79ל ,ךכל ףסונב ).ק =  (0.01םיריעצהמ
ינימסתב )(10-8ילובג ןויצ היה םירגובמהמ -0^21.7ל .םיריעצהמ  10.79frתמועל ,הדרח
םיחיכש ןואכיד ינימסתש ןאכמ ).ק =  (0.55םיריעצהמ -20.49frל האוושהב תאזו ,הדרח
תמרב תוצובקה ןיב לדבההש דועב ,םיריעצל האוושהב םירגובמ בל ילוח ברקב רתוי
.תיטסיטטס קהבומ וניא הדרחה ינימסת

ינימסת ןולאשב  11+ןויצ היה הלעמו  65ינב םילפוטמהמ -18.89frל ,םירבגה ברקב
,םיריעצהמ -<!7.49ו  10.39frתמועל  (10-8),ילובג ןויצ היה םיפסונ -0'24.69לו ןואכיד
ינימסת לש רתוי ההובג תוחיכש לע ךכיפל םיעיבצמ םיאצממה ).ק =  (0.003המאתהב
.םיריעצל האוושהב םירגובמ םיפתתשמ ברקב ןואכיד

ןואכיד ינימסת ןולאשב  11+ןויצ היה הלעמו  65תונבמ -29.49frל ,םישנ ברקב
המאתהב ,תוריעצהמ  1 17.69fr"23.59frתמועל (10-8),ילובג ןויצ היה תופסונ -<)29.49לו
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רקחמה םגדמב םישנו םירבג ברקב םייאופרו םייפדגומד-ויצוס םינתשמ תוגלפתה  1 :חול
םישנ

םירבג

תוקהבומ ?ישנ םירבג

/ת"ס+עצוממ(
עצוממ(
)/ (P Valueת"ס±
/ת"ס+עצוממ(
עצוממ(
/ת"ס±
)היצרופורפ )היצרופורפ

(719) 159

) (96םיקדבנ רפסמ

12.0
63.0112.0
63.0±

)םינשב( ליג

(28.1) 62
60.2
60.2112.1
±12.1

0.12

-96) -655ב(ליג

50.3

64.5

65

49.7

35.5

12.613.3
12.6±3.3

3.1
12.113.1
± 12.1

0.39

(69.2) 110

(54.8) 34

0.04

) — 96) nםיפקעמ חותינ תודלות

(40.3) 64

(25.8) 16

0.04

) — 96) nילופיט רותניצ תודלות

(86.2) 137

(85.5) 53

0.90

) — 96) nםויכ הזח תקועת

(30.8) 49

(30.6) 19

0.96

) — 96) nםויכ בל תקיפס-יא

*(10.7) 17

**(11.3) 7

0.97

דומיל תונש רפסמ

) — 96) nבלה רירש םדוא תודלות

רפסמ
םינשה רפסמ
תלחמלםינשה
תלחמל
בלה
בלה

10.9
12.0110.9
12.0±

10.8
10.818.9
±8.9

 7-0ןויצ

69.3

52.9

 10-8ןויצ

16.1

25.5

 11+ןויצ

14.6

21.6

0.06

0.42
0.11

)(96ןואכיד ינימסת

0.05

) (96הדרח ינימסת
52.9

 7-0ןויצ

71.1

 10-8ןויצ

17.0

31.4

ןויצ
 11ןויצ
111±

11.9

15.7

הלאשה לע ונעש םירבג  98ךותמ *

הלאשה לע ונעש םישנ  41ךותמ **

תורגובמ תופתתשמ ברקב ןואכיד ינימסת תוחיכשב יטסיטטס לדבה ןיא ,םלוא (0.46=p).

יתועמשמ ןואכידמ ולבס תורגובמה םישנה תיברמ יכ ןייצל יואר ,תאז תורמל .תוריעצו
).ןואכיד םלוס-תתב  8+ןויצ(
ןולאשב  11+ןויצ היה הלעמו  65ינבמ -10.696ל ,םירבגה ברקב יכ תוארל רשפא דוע

-13.096ו  13.096תמועל  (10-8),ילובג ןויצ היה םיפסונ -21.296לו הדרח ינימסת
 11 +ןויצ היה הלעמו  65תונבמ -35.396ל ,םישנ ברקב ).ק =  (0.44המאתהב ,םיריעצהמ
-35.396ו  5.996תמועל (10-8),ילובג ןויצ היה תופסונ -23.596לו הדרח ינימסת ןולאשב

הדרח ינימסתמ םג ולבס תורגובמה םישנה תיברמ ).ק =  (0.03המאתהב ,תוריעצהמ
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ינימסת לש רתוי ההובג תוחיכש האצמנש ןאכמ ).הדרח םלוס-תתב  8+ןויצ( תיתועמשמ
םירגובמ םירבג ןיב לדבה אצמנ אל ךא ,תוריעצ םישנל האוושהב תורגובמ םישנב הדרח

.תונטק תוצובק-תתב רבודמ יכ רוכזל ךירצ ,תאז םע .הדרחה ינימסת תמרב םיריעצל

) (188 =nליג תוצובק יפל  hadsןולאשב הדרחו ןואכיד ינימסת תוגלפתה  2:חול
 < 65ליג
96

 s- 65ליג

תוקהבומ

96

)(P Value

(54.3) 102

(45.7) 86

 7-0ןויצ

74.5

53.5

 10-8ןויצ

12.7

25.6

 11 +ןויצ

12.7

20.9

) 96) nםיקדבנה רפסמ

0.01
O.Ol

ינימסת
ינימסת
ןואכיד
ןואכיד
יללכ — יללכ —

0.003

םירבג — ןואכיד ינימסת

 7-0ןויצ

82.4

56.5

 10-8ןויצ

7.4

24.6

10.4

18.8

 7-0ןויצ

58.8

41.2

 10-8ןויצ

23.5

29.4

17.6

29.4

 7-0ןויצ

68.9

62.7

 10-8ןויצ

20.4

21.7

 11 +ןויצ

10.7

15.7

 7-0ןויצ

73.9

68.2

 10-8ןויצ

13.0

21.2

 11+ןויצ

13.0

10.6

 7-0ןויצ

58.8

41.2

 10-8ןויצ

35.3

23.5

5.9

35.3

 11 +ןויצ

0.46

םישנ — ןואכיד ינימסת

 11 +ןויצ
יללכ — הדרח ינימסת

0.55

0.44

םירבג — הדרח ינימסת

0.03

םישנ — הדרח ינימסת

 11 +ןויצ
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ינויצ לש האוושה הכרענ ,םילוח לש תוצובק-תת ןיב ןיחבמ ןולאשה םא קודבל ידכ
האוושהב .םילוחה ראש ןיבל הזח תקועת וא/ו בל תקיפס-יא םע םילוח ןיב הדרחו קאכיד

)(0.05 > Pתיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ואצמנ  Mann-Whitney,ןחבמ תועצמאב הכרענש
רשאכ ,םגדמב םילוחה ראש ןיבל הזח תקועת וא/ו בל תקיפס-יא םע םגדמב םילוחה ןיב
תייטס (7.58,ןואכיד רובע ןה םילוחה ראש תמועל רתוי הובג היה וז הצובק ברקב דוקינה

תמועל  4.26,ןקת תייטס  (6.67,הדרח רובע ןהו ) 4.43ןקת תייטס  4.55,תמועל  5.29,ןקת
הדרחו ןואכיד לש רתוי תוהובג תומר לע תודיעמ ולא תואצות  3.67).ןקת תייטס 4.33,
.הזח תקועת וא/ו בל תקיפס-יא ילוח ברקב
תונמיהמ תכרעהל ךבנורק לש אפלא יכרע ודדמנ ,ןולאשה תונמיהמ תא ןוחבל ידכ
םיהובג ויה ואצמנש אפלא ידדמ .רוזחש תונמיהמ תכרעהל ןוסריפ םאתמ יכרעו תימינפ
ההובג תימינפ תונמיהמ לע םידיעמ םהו ),המאתהב -0.86ו  (0.89הדרח רובעו ןואכיד רובע

ןיב ההובג היצלרוק האצמנ .םיפתתשמ  11ברקב הכרעוה רוזחש תונמיהמ .ןולאשה לש
םאתמה )השולש-מייעובש לש שרפהב( ןמז תודוקנ יתשב ודדמנש הדרחו ןואכיד דוקינ
).ק >  0.97 (0.01היה הדרח רובע םאתמהו  0.95היה ןואכיד רובע
.םימרוג ינשמ בכרומה ןולאש הז הרקמב ,ןולאשה הנבמ תא קודבל דעונ םימרוג חותינ

ךרע השגדהב חולב עיפומ הלאש לכ רובע  3.חולב תואבומ םימרוגה חותינ תואצות

ינשמ דחאל התוא ךיישמו הרובע אצמנש רתויב הובגה ) (factor loadingתוניעטה
םימרוגה ינשמ דחא לכ ריבסמש תונושה זוחא עיפומ ןכ ומכ .הדרחו ןואכיד :םימרוגה
).הדרחו ןואכיד( ןולאשה לש האצותה הנתשמב

 Varimax rotationתטישב ) (factor analysisםימרוג חותינ  3 :חול

 hadsןולאשב תולאשה לכ לש

תונ,עטה ירע

ךרע
תוניעטה
הלאש

 2םרוג  1םרוג

1

0.40

0.63

2

0.74

0.27

3

0.34

♦0.7
0.74

4

0.81

0.30

5

0.13

0.77

6

0.73

0.34

7

0.39

0.56

8

0.70

0.28

9

0.39

0.66

10

0.74

0.13

11

0.02

0.64

12

0.79

0.12

13

0.38

0.71

14

0.57

0.33

תרבסומ תונוש זוחא

32.00

26.40
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 2םרוגו ןולאשב ןואכידה םוחתל ליבקמ  1םרוג יכ ןמתסמ תואצותה יפ לע
ןואכידה םוחתל תוכיישש  2, 4, 6, 8, 10, 12, 14תולאש .הדרחה םוחתל ליבקמ
תועיפומ  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13תולאשו  1,םרוגב ההובג תוניעט םע תועיפומ ,ןולאשב

דחא לכ רובע עיפומ ןכ ומכ .הדרחה םוחתל םיאתמה  2םרוגב ההובג תוניעט םע
:ןולאשה לש האצותה הנתשמב םהמ דחא לכ ריבסמש ,תונושה זוחא םימרוגה ינשמ
.ןואכידו הדרח

 (0.01 > P),קהבומ ןוסריפ םאתמ םדקמ אצמנ הדרחל ןואכיד ןיב םאתמה תקידבב
 0.66 = r.וכרעש

ואצמנש םימאתמה  36-SF.ןולאשל  HADSןולאש ןיב םימאתמ ודדמנ ,ךכל ףסונב
ןואכיד ינימסת לש דוקינה ןיב ודדמנש ןוסריפ םאתמ ימדקמ  4.חולב םיאבומ רקחמב
)ישפנו ינפוג( םימרוגהש םימוחתה ינשו םימרוגה תנומשב דוקינל  HADSןולאשב הדרחו

-(0.80-).ל )(0.48-ןיב וענו )ק> (0.01םיקהבומ ויה  36-sf,ןולאשב םהילא םידכלתמ
רובע רתוי הובג דוקינהש לככ ,רמולכ .תילילש היצלרוק לע םיעיבצמ םיילילשה םימאתמה

תת ןיב םאתמה  36-SF.ןולאשב םייח תוכיא רובע רתוי ךומנ דוקינה ךכ ,הדרחו ןואכיד

םאתמה  (0.79-).היה  36-sfןולאשב ישפנה םוחתה ןיבל  fiadsןולאשב ןואכיד םלוס
םאתמה  (0.64-).רתוי ךומנ טעמ היה  36-SFןולאשב ישפנה םוחתהו הדרח םלוס-תת ןיב
היה  36-SFןולאשב תישפנה תואירבה םרוג ןיבל הדרח םלוס-תתו ןואכיד םלוס-תת ןיב

.ק>, 0.01המאתהב -(0.62-),ו )(0.69-
םימוחתהמ דחא לכ דובע )(Pearson's correlationןוסדיפ םאתמ ימדקמ  4:חול
 36-SFןולאשב םימוחתה ינשו םימרוגה תנומש תמועל  HADSןולאשב
םאתמ ימדקמ
HADS

SF-36

ינפוג דוקפת
ינפוג דיקפת
ינפוג באכ

ןואכיד

הדרח

-0.73

-0.52

-0.63

-0.48

-0.75

-0.54

-0.78

-0.60

יזיפה םוחתה

-0.80

-0.59

היגרנא/תויח

-0.77

-0.58

-0.76

-0.57

ישגר דיקפת

-0.57

-0.48

תישפנ תואירב

-0.69

-0.62

ישפנה םוחתה

-0.79

-0.64

תיללכ תואירב

יתרבח דוקפת
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ןויד
תובוט תוירטמוכיספ תונוכת תירבעה הסרגב  HADSןולאשל יכ םיארמ רקחמה יאצממ
.בל ילוח לש תונוש תוצובק ברקב
לע םידיעמ )ןואכיד רובע -0.89ו הדרח רובע (0.86ואצמנש ךבנורק לש אפלא ידדמ

םיצלמומה ףסה יכרעמ םיהובג ףא הלא םידדמ .הז ןולאש לש ההובג תימינפ תונמיהמ
 (Scientific Advisory Committee of the Medicalםינולאש לש ) (0.7 = aהבוט תונמיהמל

םיעיבצמ הדרח םלוס-תתו ןואכיד םלוס-תת תא םיביכרמש םיטירפה 2002 ,Outcomes).

םילוח ברקב  hadsןולאש ףוקיתב וקסעש םינוש םירקחמ .תימינפ תויבקע לע ןכ םא
ותסרגב ,לשמל ךכ .הז רקחמב ואצמנש הלאל םימוד אפלא יכרע ואצמ ,תוינורכ תולחמב

הדרח רובע  0.93-0.76לש אפלא יכרע םינוש םירקחמב ואצמנ ןולאשה לש תילגנאה
םיכרע ואצמנ תירגנוהה הסרגה ףוקיתב (2002 ,.Bjeliand et al).ןואכיד רובע -0.90-0.72ו
לש רוזחשה תונמיהמ (2006 ,.Muszbek et al).ןואכיד רובעו -0.83ו הדרח רובע  0.82לש
םעפב ןולאשה יולימ רחאל תועובש הנומש דע השישכ הנחבנש  (test-retest),ןולאשה

.הדרח רובעו ןואכיד רובע םיהובגו םיקהבומ םימאתמ םע ,הבוט התייה ,הנושארה
.הדרחלו ןואכידל םיהובגו םיקהבומ םימאתמ רוזחש ןחבמב ואצמנ םינוש םירקחמב
רובעו הדרח רובע -0.80מ םיהובג םימאתמ ואצמנ תינמרגה הפשב לודג רקחמב ,המגודל

ינימסת לש דוקינה ןיב ודדמנש ןוסריפ םאתמ ימדקמ  (2002 ,.Bjeliand et al).ןואכיד
ינפוג( םימרוגהש םימוחתה ינשו םימרוגה תנומשב דוקינל  hadsןולאשב הדרחו ןואכיד
םלוס-תת ןיב םאתמה  (p<0.0l).םיקהבומ ויה  36-SF,ןולאשב םהילא םידכלתמ )ישפנו
תת ןיב םאתמה (0.79-).היה  36-SFןולאשב ישפנה םוחתה ןיבל  HADSןולאשב ןואכיד
ןיב םאתמה  (0.64-).רתוי ךומנ טעמ היה  36-SFןולאשב ישפנה םוחתה ןיבל הדרח םלוס

היה  36-SFןולאשב תישפנה תואירבה םרוג ןיבל הדרח םלוס-תתו ןואכיד םלוס-תת
.ק>, 0.01המאתהב -(0.62-),ו )(0.69-
הדרח םלוס-תתל  36-SFןולאש ימרוג ןיב םימאתמה יכ אצמנ ועצובש םיחותינה לכב

ןתינ .ןואכיד םלוס-תת רובע ואצמנש םימאתמל האוושהב םיכומנ ויה  hadsןולאשב
רשאמ ןואכיד אשונב רתוי םידקמתמ  36-SFןולאשב םיטירפהש ךכב הז אצממ ריבסהל
םירקחמב .םיבוט םימאתמל םיבשחנו -0.5מ םיהובג ויה םימאתמה ,תאז םע .הדרחב
תכרעהל םינולאש דגנכ  hadsןולאש לש תוירטמוכיספה תונוכתה תא ונחבש םימדוק

 (90-Symptoms (SCLוא  (Beck Depression Inventory (BDIןוגכ הדרחו ןואכיד
יכ ןייצל יואר םלוא  0.80-).דע -0.60-מ( םימוד םימאתמ אוצמל ןתינ 90-Chekiist,
רקחמה לש הלבגמ אוה  hadsןולאש ףקות תכרעהל ןיחבתכ  36-SFןולאשב שומישה
ןולאש םא יכ ,הדרח וא/ו ןואכיד תכרעהל יפיצפס ןולאש וניא  36-SFןולאש .יחכונה
ןואכיד ינימסת לע תולאשמ בכרומה תישפנ תואירב לש םרוג ללוכש םייח תוכיא תכרעהל

םירושקה םיפסונ םינייפאמ ונקדב  hadsןולאש לש ףקותה תניחבב ,תאז םע .הדרחו
םינייפאמ השולש ךותמ דחא אוה  36-SFןולאשל ןולאשה תאוושהו ,ןולאשה ףקותל
.ףקות לע םידיעמה
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וא םתמר תא דדומ םא יכ ,הדרחו ןואכיד ןחבאמ וניא  HADSןולאש ,ךכל ףסונב
ןוניס ילככ הז ןולאשב שומישל תורפסב תוסחייתה שי .הדרחו ןואכיד ינימסת לש םתרמוח

הניחבמ םייתועמשמ תויהל םייושעש הדרחו ןואכיד ינימסתמ םילבוסה םילפוטמ רותיאל
הכרעהל םימיאתמש םילפוטמ יוהיזל ףס ךרעכ  8ןויצל סחייתהל לבוקמ תורפסב .תינילק

ונניא הז רקחמב .ירו'גמ ןואכיד תואצמיהל רוטקידניאכ אצמנ הז ףס ךרע ןכש ,תפסונ
תא ןוחבל איה רמאמה תנווכ .תירבע תרבוד הייסולכואב ץלמומה ףסה ךרע תא םיקדוב

לע שגד םע ,בל תולחממ םילבוסש םילפוטמ ברקב ילכה לש תוירטמוכיספה תונוכתה
המוד רקחמ םסרופ םרט ,ונתעידי בטימל .םגדמהמ תיצחמכ הווהמה תרגובמה הייסולכואה

םילוח תוצובקב םיצלמומ ףס יכרע יוהיזל ףסונ רקחמ שורד .תירבע תרבוד הייסולכואב
.תונוש

עיבצמ םימרוגה חותינ  HADS.ןולאשב ינבמ ףקות לע תודיעמ םימרוגה חותינ תואצות

תקולחל ההז םהיניב ןולאשה יטירפ תקולח רשאכ ,ןולאשה תא םיביכרמש םימרוג ינש לע
תודכלתמ תולאש עבש :םהמ הפוצמה יפל "םיגהנתמ" םיטירפה .ירוקמה ןולאשב תולאשה

הקולחה םירקמהמ דחא לכבו ,ינש םרוג ביבס תודכלתמ תופסונ עבשו ,דחא םרוג ביבס
 (,Zigmond 8c Snaithםירבחמה ידי לע תראותמש הקולחל ההז יחכונה רקחמב הלבקתהש

הזל המוד רועיש  4%.ss,אוה דחי םימרוגה ינשמ אצמנש תרבסומה תונושה זוחא 1983).
חותינ םהב עצובש םירקחמה בורב  (Herrmann, 1997) (5W0).תילגנאה הסרגב אצמנש

םוחת לש הנבמל דואמ בורק היהש םימרוג ינש לש הנבמ אצמנ  HADS,ןולאשל םימרוג
ואצמ םירחא םירקחמ  (2002 ,.Bjelland et ai).ירוקמה ןולאשב הדרחה םוחתו ןואכידה
(,Leung, Hoןולאשה לש תיניס הסרגב ךרענש רקחמב לשמל .םימרוג השולש לש הנבמ

ינש יניסה רקחמב ,תאז םע .םימרוג השולש לש הנבמ אצמנ 1993 ,Kan, Hung, <fe Chen),

 (,Herrmannתילגנאה הסרגב ואצמנש םימרוגל דואמ םימוד ויה םינושארה םימרוגה
יתועמשמ ךרע תולעב ויה תולאש יתש קרש דועב ,םימרוג ינש לש הנבמ דעות הב 1997),
.אצמנש ישילשה םרוגב

אוה ףא ךמות הזכ םאתמ .הדרחל ןואכיד ןיב ןותמו קהבומ םאתמ אצמנ הז רקחמב
םירקחמב .דואמ קזח אל ךא ,רשק םהיניב םייקש םימרוג ינש לעבכ ןולאשה לש הנבמב
םילוח תוצובק ברקב ןולאשב הדרחה םוחתל ןואכידה םוחת ןיב םאתמה תא וקדבש םינוש

םירקוח ןיב תורפסב חוכיו םייק יכ ןייצל שי  0.64-0.40.לש חווטב םימאתמ ואצמנ ,תונוש

 (81 Burnsןוסלדייאו סנרב וכרעש רקחמב .הדרחל ןואכיד ןיב םימאתמה יבגל םינוש

םירומא הדרחו ןואכיד לש םינמיהמו םיפקת םידדמ ןיב יכ םירבחמה ונעט )1998 ,Eideison

.יתביס םרוג ללגב אלא ,םיפתושמ םינימסת ללגב אל  0.70,תוחפל לש םימאתמ תויהל
ףקותל ןמיס םה הדרחל ןואכיד ןיב םיכומנ םימאתמ יכ םירחא םירקוח ונעט םתמועל
(1991 ,Clark 8c Watson).ידממ-וד ילכב בוט ןיחבמ
ןואכידה תמרב םילוח לש תונוש תוצובק ןיב לידבמ ןולאשה יכ רקחמהמ הלוע דוע

יא םע םילוח ברקב ןואכידו הדרח לש רתוי תוהובג תומר ואצמנ יחכונה רקחמב .הדרחהו

יכ םיארמ םימדוק םירקחמ .םגדמב םילוחה ראשל האוושהב הזח תקועת וא/ו בל תקיפס
בל ילוח תמועל ןואכיד לש רתוי תוהובג תומר לע םיחוודמ בל תקיפס-יאמ םילבוסש םילוח
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םינימסת לע םיחוודמ בל תקיפס-יאמ םילבוסה םילוח .הקיפס-יאמ םילבוס םניאש םירחא
ישפנה ובצמב הערהל םירושק הלא םינימסת .םיינפוג םייונישו תופייע ,המישנ רצוק לש

יושע רבדה ,תיתרבחה ותוליעפ תא תיחפהל הטונ הלוחה רשאכ .הלוחה לש יתרבחהו
תועפשה תויהל תויושע ןכ ומכ .דועו הניש תוערפה ,הדרח ,ןואכיד ינימסתל םורתל
ליבקמב רשאכ ,דובעל תלוכיב הדיריו ינימה דוקפתב הדירי ,הליכאה ילגרה לע תוילילש

 (1999 ,Berry <fe McMurray).םירחאב תולתב היילע שי ךכל

םישנ ברקב רתוי םיחיכש ויה הדרח ינימסת יכ אצמנ יחכונה רקחמב ,ךכל ףסונב
ראשל האוושהב הלעמו  65ינב ברקב רתוי םיחיכש ויה ןואכיד ינימסתו ,םירבגל האוושהב

היה ןואכיד םלוס-תתב הלעמו  8םנויצש םיפתתשמה רועיש השעמל .רקחמה יפתתשמ
ההובג תוחיכש האצמנ ןכ ומכ  70> 46.5.לע דמעו םירגובמה ברקב טעמכ םיינש יפ הובג
אצמנ אל יכ םא .םיריעצ םירבגל האוושהב םירגובמ םירבג ברקב ןואכיד ינימסת לש רתוי
יואר ,תוריעצ תמועל תורגובמ תופתתשמ ברקב ןואכידה ינימסת תוחיכשב יטסיטטס לדבה

יתועמשמכ רדגומה ןואכיד ינימסתמ ולבס ) (58.896תורגובמה םישנה תיברמ יכ ןייצל
הדרח ינימסת לש רתוי ההובג תוחיכש האצמנ ,ןכ ומכ ).ןואכיד םלוס-תתב  8+ןויצ(
םיריעצל םירגובמ םירבג ןיב לדבה אצמנ אל ךא ,תוריעצ םישנל האוושהב תורגובמ םישנב

םירחאו רזומ המגודל .םימוד םיאצממ לע םיחוודמ םימדוק םירקחמ .הדרחה ינימסת תמרב

הדרחו ) (6396-5396ןואכיד ינימסת לש רתוי ההובג וא המוד תוחיכש לע וחוויד
לע םיעיבצמ םירקחמ  (2010 ,.Moser et al).הלעמו  60ינב בל ילוח ברקב )(4496-3796
םילבוס םניאש בל ילוחל האוושהב הדרחו ןואכידמ םילבוסה בל ילוחב םיילילש םיאצות

םייח תוכיאבו התומת לש םיהובג םירועישב ראשה ןיב אטבתמ רבדה .תיוולנ האולחתמ
 (Dickens, Cherrington, <fc McGowan, 2012; Connerney et al., 2010; Connerneyהדורי

רותיא לש תובישחה תא םישיגדמ הלא םיאצממ 2013 ,.et al., 2001; Watkins et al).
.טרפב םירגובמ בל ילוח ברקבו ללכב בל ילוח ברקב םהב לופיטהו הדרחו ןואכיד ינימסת

ןואכיד ינימסת תכרעהל ילככ  hadsןולאש לש םיברה ויתונורתי תא ןייצל יואר
רצק ונה ,תויטמוס תולחממ םילבוסש םילפוטמ רובע רוקמב חתופש ןולאשה .הדרחו
תושרל דמועש ןמזה הב ,הסומע תינילק הביבסב יתועמשמ אוה הז ןורתי .יולימל טושפו
לובסל היושע רשא תרגובמה הייסולכואה רובע םג ןורתי והז .לבגומ ונה לפטמה תווצה
םינימסת לע שגד םש  HADSןולאש ,ךכל ףסונב .םייביטינגוק םינימסתמו תיוולנ האולחתמ

תולחמב םיחיכשה םיינפוג םינימסת ללוכ וניאו הדרחו ןואכיד לש םיביטינגוקו םיישגר
הייסולכואלו תוינפוג תולחממ םילבוסש םילוחל דחוימב םיאתמ ילכה ךכיפל .תובר תויזיפ

.תיזיפ האולחת לש ההובג תוחיכשב תנייפואמה תרגובמה

םוכיס
תכרעה ,בל תולחמ ןיבל הדרחו ןואכיד ןיב רשקה לע תוקצומה תויעדמה תויודעה ףא לע

רקחמב .לארשיב בל הלוח לש תינושארה הקידבב תללכנ הניא הלוחה לש ישפנה ובצמ

תונוכת לעב אוה הדרחו ןואכיד ינימסת תכרעהל  hadsןולאש יכ אצמנ יחכונה
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בל ילוח לש םגדמב תירבעה ותסרגב תובוט תוירטמוכיספ. ילכ שמשל םיאתמ ןולאשה
לארשיב בל תולחמב םילוח ברקב הדרחו ןואכיד ינימסת לש הכרעה, תינילק הביבסב ןה
תירקחמ הביבסב ןהו. לפטמה תווצה ידי לע דוקינלו יולימל טושפו רצק ןולאשה. ובוליש
לפוטמה לש ישפנה ובצמ תא דומאל לפטמה תווצל עייסל יושע הקיטקרפב. בושח הז אשונ
וכיספ ןוכיס ימרוג ןיב רשקה חכונל-תולחמב םילוח לש הזונגורפו האולחת ןיבל םיילאיצוס
בל.
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הדרחו ןואכיד תכרעהל  hadsןולאש  1 :חפסנ
לע עד" ולש אפורה םא .תולחמה בחב בושח דיקפת םיאלממ תושגרש ךכל םיעדומ םיאפור
.רתוי הבו 0הרוצב ךל רוזעל לכוי אוה ,ךלצא הלא תושגר לש םמויק

םירפסמהמ םלעתה אנא .שיגרמ התא ךיא תעדל ךלש אפורל עייסל דעונ הז ןולאש
.תולאשל לאמשמ םיספדומה
.ןורחאה עובשב ךיתושגרל רתויב הבורקה הבושתה תא וקב שגדהו טירפ לכ ןויעב ארק

תקיודמ יאדוול בורק היהת סירפ לכל תידימה ךתבוגת ,ויתובושתל ידמ בר ןמז שידקת לא

.הבר הבשחמ הל תשדקהש הבושתמ רתוי
ץיפקכ ךורד וא חותמ שיגרמ ינא

A

רתוי □אל לעופ ינאש שיגרמ ינא

3

ןמזה בור

3

ןמזה לכ □עמכ

2

ןמזהמ לודג קלח

D

2

דואמ תובורק םיתעל

םימעפל

1

םימעפל

1

אל ללכ

0

אל ללכ

0

D

רבעב םהמ יתינהנש םירבדה ןמ הנהנ ןיידע ינא
הדימ התואב □לחהב

הדימ התואב שממ אל

A

ןסבב "םירפרפ" ומכ הדיחפמ השוחת ןימ יל שי

0

אל ללכ

0

1

םימעפל

1

תצקמב קר

2

תובורק 'ד םיתעל

2

אלש □עמכ

3

דואמ תובורק םיתעל

3

תורקל דמוע ארונ והשמש הדיחפמ השוחת ןימ 'ל שי

A

השק 'ד הרוצבו □לחהב

'תוא גיאדמ אל הז לבא ,תצקמב

2

ךירצ יתייהש יפכ יתעפוה לע דיפקמ ינניא

2

1

יתדפקהש יפכ שממ דיפקמ ינניאש ןכת"

1

דימת יתלוכיש יפכ

הדימ התואב שממ אל תעכ

אל ללכ

ןמזה תיברמב

ידמ תובורק םיתעל אל ךא םעפל םעפמ

A

A

0

דואמ הבר הדימב

3

1

הברה 'ד

2

3

ןמזהמ רכינ קלחב

העונתב תויהל בייח ינא וליאכ החונמ רסוח שיגרמ ינא

2

תעכ הדימ התואב שממ אל סלחהב

0

דימת יתדפקהש יפכ קוידב דיפקמ ינא

D

םירבדה לש עשעשמה דצה תא תוארלו קוחצל לגוסמ ינא

'חומב תורבוע תוגיאדמ תובשחמ

3

□לחהב

0

אל ללכ

םימעפל קר

ילש תינוציחה העפוהב ןיינע לכ יתדביא

3

השק הכ הרוצב אל ךא ,ןכ

D

ו

הברה ךכ לכ אל

0

אל ללכ

D

םירבדל האנהב הפצמ ינא

3

דימת יתגהנש הדימב

0

2

דימת יתגהנש יסכמ תוחפש הארנ

1

1

0

2

דימת יתגהנש יפכמ תוחפ □לחהב

3

אלש □עמכ

—ךשמה
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התמש שיגרמ ינא

אל ללכ

D

הלהב לס םיימואתפ תושגרב ףקתנ ינא

3

דואמ תובורק םיתעל

2

תובורק םיתעל אל
םימעפל

1

ןמזה תיברמב

0

עוגר שיגרהלו תוחונב תבשל לוכי ינא
דימת

1

ללכ ךרדב

תובורק םיתעל אל
אל ללכ

3
2

תובורק 'ד םיתעל

1

דואמ תובורק םיתעל אל

0

אל ללכ

A
0

A

היזיולס וא וידר תינכותמ ,בוס רפסמ תונהיל לוכי ינא

D
0

תובורק םיתעל

1

םימעפל

2

תובורק םיתעל אל

2

3

דואמ תוקוחר םיתעל

3

)D (8-10

A (8-10).

םינולאש ףוקיתב םיחנומ  2:חפסנ
.שורדה עדימה תא קפסת הלאשה םאה  (face validity):הארנ ףקות
?ונל שורדה עדימה לכ תא הפיקמ הלאשה םאה  (content validity):ןכות ףקות
עדימ קפסמש 'סרואת הנבמ גציימ קדבנה ןולאשהש הדימה  (construct validity):ינבמ ףקות
.דמלנה אשונה לע

תונוש תוצובק ןיב תוניחבמ ןולאשה תואצותש הדימה  (discriminative validity):ןיחבמ ףקות
.םילוח לש

רפסמ תא קודבל ידכ עצובמ חותינה .ןולאשה הנבמ לע דיעמ  (factor analysis):םימרוג חותינ
.ןולאשה תא םיביכרמה םימרוגה

לע הארמש ,ןולאשב תימינפה תויבקעה תקידבל דדמ - (Cronbach's a):ןבנורק לש אפלא
.ןולאשב םוחתה ותואל תוכיישש תולאש ןיב המאתהה תדימ

םירזוח רשאכ ,ןולאשה תונמיהמ תקידב םשל עצובמה ןחבמ  (test retest):רוזחש ןחבמ
.תוחפל םייעובש לש ןמז קרפ רחאל תפסונ םעפ ותוא םיאלממו

58

This content downloaded from 132.64.28.35 on Sun, 23 Dec 2018 08:44:34 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

