
 

 

 

                     

             

  :אישיים בין יחסים שאלוןשם הכלי 

  :על ידי:1958פותח בשנת ,  Shutz 
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אישיים שהפרט מקיים תוך הדגשת אספקטים -לבדוק את טיב היחסים הבין מטרת הכלי 1

 התנהגותיים.

 שאלון סוג כלי המחקר  2

 מבוגרים עם מוגבלות שכלית קלה עד בינונית. 96 אוכלוסיית היעד  3

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

בודק את התנהגות הפרט כלפי אחרים  ,היהשאלון המקוצר והמותאם לאוכלוסי מבנה הכלי 5

 'לתת'(, ואת ציפיותיו להתנהגות אחרים כלפיו )התנהגות רצויה   )התנהגות מבוטאת

.  ככל Control –; ב. שליטה Affection –אישיים: א. חיבה -היבטים בין'לקבל'( בשני 

 אישית בהיבט הנבדק גבוהה יותר.-שהציון גבוה יותר, איכות ההתנהגות הבין

'אף  – 1 -מסולם המדידה בן שלוש דרגות:  ,(2015) והב וחגואל-במחקרן של ליפשיץ סוג סולם המדידה 6

 .1-36ם האפשרי הינו טווח הציוני '.'תמיד-3פעם' ועד 

 מערכות יחסים אותן הפרט מקיים. היגדים המאפיינים סוג הפריטים בכלי 7

 12והב וחגואל, כמות ההיגדים הותאמה לאוכלוסיית המחקר וכוללת -ליפשיץ במחקרן של  אורך הכלי  8

 .פריטים

-נערך בהתאם ל נבךמנות אלפא קרו(, מקדם מהי2015) והב וחגואל-במחקרן של ליפשיץ מהימנות   9

 'חיבה רצויה' הגורם השני מקדם . =  62.'חיבה מבוטאת'   מקדם: הגורמים המרכזיים 4

.60  =. 60. הגורם השלישי  'שליטה מבוטאת'  מקדם  =. הגורם הרביעי  מקדם 

 . =   63.'שליטה רצויה'

 לא צוין.  תקיפות 10

 רן שלם התומכת במחקר שמטרתו של ק מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

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

 
  הרלבנטי המחקר את שערך לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
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 בכלי:אשר עשו שימוש ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

 בקרב' יחידאות'ה תופעה(. "2015) והב וחגית חגואל סטודנטית לתואר שלישי-פרופ' חפציבה ליפשיץ

/ בחירה) מודרניות תיאוריות(, אינטימיות, התקשרות) פסיכולוגיות תיאוריות: שכלית מוגבלות עם בוגרים

 ".חברתיים רגשיים קשיים או( הזדמנויות היעדר

100.1 למחקר 

 המלא

 

                                                  `     

 למאגר המחקרים של קרן שלם                  

 למאגר כלי המחקר של קרן שלם 
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 שאלון יחסים בין אישיים

Fundamental Interpersonal Orientation Behavior.- FIRO-B Shutz, 1958 

ייך תיאורי התנהגויות. אמור עד כמה ההתנהגות מתאימה לך: לפניך/לפנ  

 )כאשר מרואיינת אישה יש לשנות את ההיגדים ללשון נקבה(.

 

 

. אף פעם 1  . לפעמים 2  . תמיד 3   

 אתה משתדל להיות בקשרים טובים עם אחרים .1
 

   

 אתה  רוצה שאנשים יהיו קרובים אליך  .2
 

   

 חרים אתה משתדל להיות זה שמחליט עם א .3
 

   

כשאתה  עם אנשים אחרים אתה תמיד מנהל את  .4
 העניינים 

 

   

 אתה נותן לאחרים להחליט מה לעשות .5
 

   

 אתה נותן לאחרים לשלוט במעשייך  .6
 

   

 אתה  נותן לאחרים לנהל את העניינים  .7
 

   

 אתה משתדל להתקרב אל אנשים אחרים  .8
 

   

 אתה  משתדל להיות ידידותי לאחרים  .9
 

   

 ה  משתדל שאחרים יעשו את מה שאתה אומר את .10
 

   

 אתה  מעדיף שאנשים יתייחסו אליך  בידידות .11
 

   

 אתה  מעדיף שאנשים יתייחסו אליך באופן אישי  .12
 

   

 


