
 מדריך: סולם פרנקפורט להערכת אילמות סלקטיבית 

(Frankfurt scale for the assessment of selective mutism; FSSM ) 
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FSSM 3-7 

(.  n=59, ביקורת בריאים n=17, חרדה חברתית n=31ילדי גן )א"ס   n=107נבדק במדגם של  FSSM 3-7 -ה

מורכב מעשר שאלות עם תשובות דיכוטומיות של   )ס"ד, התנהגויות דיבור כלליות( הסולם הדיאגנוסטי

הימנות  כן/לא ומאפשר הערכה של קיומן של התנהגויות דיבור סלקטיביות ללא קשר לחומרת הלקות. המ

השיגו ציון סופי ממוצע   ילדים בריאים בסולם הדיאגנוסטי, . Cronbach ś α = .90הפנימית היא טובה, עם 

אילמות  ( וילדים עם 1.5 = נקודות )ס"ת  4.3 חרדה חברתית (, ילדים עם  1.5נקודות )ס"ת =  1.3של 

 (.  p < .01מובהקים סטטיסטית )ההבדלים בין הקבוצות הינם (. 1.5 =נקודות )ס"ת   8.2 סלקטיבית

מבחינה דיאגנוסטית הרצוי הוא רגישות וספציפיות גבוהות, במיוחד כדי להבחין בין ילדי גן עם אילמות  

לבין ילדי גן עם חרדה חברתית בלבד. הרגישות והספציפיות נקבעו לפיכך לנקודות חתך שונות    סלקטיבית

  94%יש ספציפיות של  של אילמות סלקטיבית לאבחנה   7נקודת חתך של : בROCבאמצעות עקומת 

נקודת חתך  לצורכי סינון, יש להעדיף בלבד. לכן,   84%בהשוואה לחרדה חברתית של הילדות, עם רגישות של 

 בהשוואה לחרדה חברתית(.   77%, ספציפיות של 97%)רגישות  6של 

הוא משמש  דרגות.   5ט בעל שאלות, שהמענה עליהן הוא על גבי סולם ליקר 41כולל  סולם החומרה )ס"ח(

תקשורתיים שונים, תוך התחשבות  -להערכת הלקות הנגרמת על ידי התנהגויות האילמות במצבים חברתיים 

במיקום, בשותפים לתקשורת ובהיבטים של תוכן. ניתן ליצור ערך סופי. סולם החומרה יכול לשמש לצורך  

ררכיית חשיפות, ולניטור ההתקדמות. המהימנות  הערכה של חומרה, זיהוי דפוסי דיבור של היחיד, יצירת הי 

בין הערך הסופי של ס"ח  (  r=.48, p< .01. יש מתאם חיובי ) Cronbach ś α = .98הפנימית היא טובה, עם 

  EKSM-אילמות סלקטיבית באמצעות ה ה במקרים המאובחנים בלבין ההערכה הקלינית של חומר

(Hartmann, 2005 .) (.  20.7)ס"ת =   89.9לילדי גן עם אילמות סלקטיבית היה ממוצע הציונים הסופיים 

 

FSSM 6-11 

FSSM 6-11  נבדק על מדגם שלn=104  ילדי בית ספר )א"סn=32  חרדה חברתית/פוביה חברתית ,

(F93.2, F40.1 )n=27 ( ילדים עם תסמיני הפנמה ,INT )הפרעות חרדה, דיכאון ,n=16  ביקורת בריאים ,

n=29  .) 

מורכב מעשר שאלות עם תשובות דיכוטומיות של כן/לא  הסולם הדיאגנוסטי )ס"ד, התנהגויות דיבור כלליות( 

ומאפשר הערכה של קיומן של התנהגויות דיבור סלקטיביות ללא קשר לחומרת הלקות. המהימנות הפנימית  

  1.2השיגו ציון סופי ממוצע של  ילדים בריאים בסולם הדיאגנוסטי, . Cronbach ś α = .92היא טובה, עם 

  חברתית  פוביה /חרדה (,  ילדים עם 2.2נקודות )ס"ת =  1.6 תסמיני הפנמה(, ילדים עם 2.0נקודות )ס"ת = 

(. ההבדלים בין הקבוצות  1.3 = נקודות )ס"ת  8.7 אילמות סלקטיבית ( וילדים עם  2.3 =נקודות )ס"ת   3.7

 (.  p < .01דים עם תסמיני הפנמה לעומת הביקורת( )הינם מובהקים סטטיסטית )יוצא מן הכלל: יל



עם אילמות  ם  מבחינה דיאגנוסטית הרצוי הוא רגישות וספציפיות גבוהות, במיוחד כדי להבחין בין ילדי

חברתית בלבד. הרגישות והספציפיות נקבעו לפיכך לנקודות חתך   פוביה/עם חרדה ם סלקטיבית לבין ילדי

  93%יש ספציפיות של   לאבחנה של אילמות סלקטיבית  7ודת חתך של נק: בROCשונות באמצעות עקומת 

 .  94%, עם רגישות של פוביה חברתית/בהשוואה לחרדה חברתית של הילדות

דרגות. הוא משמש    5בעל   שאלות, שהמענה עליהן הוא על גבי סולם ליקרט 42כולל  סולם החומרה )ס"ח(

תקשורתיים שונים, תוך התחשבות  -להערכת הלקות הנגרמת על ידי התנהגויות האילמות במצבים חברתיים 

במיקום, בשותפים לתקשורת ובהיבטים של תוכן. ניתן ליצור ערך סופי. סולם החומרה יכול לשמש לצורך  

רכיית חשיפות, ולניטור ההתקדמות. המהימנות  הערכה של חומרה, זיהוי דפוסי דיבור של היחיד, יצירת היר

( בין הערך הסופי של ס"ח  r=.72, p= .01. יש מתאם חיובי ) Cronbach ś α = .97הפנימית היא טובה, עם 

  EKSM-חומרה במקרים המאובחנים עם אילמות סלקטיבית באמצעות ה ה לבין ההערכה הקלינית של 

(Hartmann, 2005 .) ס"ת =   86.2היה   אילמות סלקטיבית ם  בית ספר ע  לילדיממוצע הציונים הסופיים(

29.6  .) 

 

FSSM 12-18 

FSSM 12-18  נבדק על מדגם שלn=117  מתבגרים )א"סn=28( חרדה חברתית ,F40.1 )n=29  ,

 (.  n=30, ביקורת בריאים n=30, הפרעות חרדה, דיכאון( INTעם תסמיני הפנמה )  מתבגרים

הסולם הדיאגנוסטי )ס"ד, התנהגויות דיבור כלליות( מורכב מעשר שאלות עם תשובות דיכוטומיות של כן/לא  

ומאפשר הערכה של קיומן של התנהגויות דיבור סלקטיביות ללא קשר לחומרת הלקות. המהימנות הפנימית  

  0.5של ציון סופי ממוצע   השיגו  בריאים מתבגרים בסולם הדיאגנוסטי, . Cronbach ś α = .90היא טובה, עם 

  חרדה חברתיתעם  מתבגרים (,  2.0נקודות )ס"ת =  1.6 תסמיני הפנמהעם  מתבגרים(, 0.8נקודות )ס"ת = 

(. ההבדלים בין הקבוצות  1.5 = נקודות )ס"ת  8.2 אילמות סלקטיביתעם    מתבגרים( ו2.5 =נקודות )ס"ת   3.6

 (.  p < .01ילדים עם תסמיני הפנמה לעומת הביקורת( )הינם מובהקים סטטיסטית )יוצא מן הכלל: 

עם אילמות    מתבגריםמבחינה דיאגנוסטית הרצוי הוא רגישות וספציפיות גבוהות, במיוחד כדי להבחין בין 

הרגישות והספציפיות נקבעו לפיכך לנקודות חתך שונות  מתבגרים חרדים חברתית בלבד. סלקטיבית לבין 

  72%יש ספציפיות של  לאבחנה של אילמות סלקטיבית   6ת חתך של נקוד: בROCבאמצעות עקומת 

 .  96%בהשוואה לחרדה חברתית, עם רגישות של 

דרגות. הוא משמש    5בעל   שאלות, שהמענה עליהן הוא על גבי סולם ליקרט 42כולל  סולם החומרה )ס"ח(

תקשורתיים שונים, תוך התחשבות  -להערכת הלקות הנגרמת על ידי התנהגויות האילמות במצבים חברתיים 

במיקום, בשותפים לתקשורת ובהיבטים של תוכן. ניתן ליצור ערך סופי. סולם החומרה יכול לשמש לצורך  

רכיית חשיפות, ולניטור ההתקדמות. המהימנות  הערכה של חומרה, זיהוי דפוסי דיבור של היחיד, יצירת היר

( בין הערך הסופי של ס"ח  r=.53, p= .01. יש מתאם חיובי ) Cronbach ś α = .98הפנימית היא טובה, עם 

  EKSM-חומרה במקרים המאובחנים עם אילמות סלקטיבית באמצעות ה ה לבין ההערכה הקלינית של 

(Hartmann, 2005 .) (.  26.5)ס"ת =   95.6היה   אילמות סלקטיביתעם  מתבגרים לממוצע הציונים הסופיים 


