
 

 

 

                     

 

               

  :שאלון רמת ההכרותשם הכלי  The Level of Familiarity Scale (LOF) 

  :על ידי:    , 1999פותח בשנתHolmes, Corrigan, Williams, Canar & Kubiak 

 : אברג'ל: ידי על   2014 תורגם לעברית בשנת 

 להם שיש אנשים עם ההכרות מידת את למדוד נועד והוא באנגלית נכתב זה שאלון מטרת הכלי 1

 .נפשית מוגבלות

 שאלון סוג כלי המחקר  2

 )ללא מש"ה( 18אנשים בוגרים מעל גיל  אוכלוסיית היעד  3

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

 עם לאנשים וקירבה הכרות של שונות רמות המתארים היגדים 12 -מ מורכב השאלון מבנה הכלי 5

 שהייתי אדם ראיתי לא מעולם)" הכרות של מינימלית מידה בין הנעות, נפשית מוגבלות

 התעסוקה במקום)" הכרות של בינונית למידה"( חמורה נפש מחלת לו שיש לכך מודע

 גבוהה ואינטימיות הכרות למידת ועד"( חמורה נפש מחלת יש שלו אדם עם עבדתי שלי

 "(.חמורה נפש מחלת יש לי)"

דהסוג סולם המדי 6  עם שלהם ההכרות את נכונה המתארים ההיגדים כל את לסמן נתבקשו המשתתפים 

 ביותר האינטימי המצב של הדירוג ציון הוא משתתף לכל שניתן הציון. זו אוכלוסייה

 .9 הציון את קיבל, 9-ו, 7, 4 ההיגדים את שסימן משתתף, למשל. שסימן

 . עם אנשים שיש להם מוגבלות שכליתהיגדים המתארים מידת היכרות  סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים 11 אורך הכלי  8

 -1 -מומחים בתחום זה דירגו את הסיטואציות המובאות בשאלון לפי רמת ההכרות מ  מהימנות  9

כך שציון גבוה יותר מעיד על רמת הכרות גבוהה יותר. המהימנות הפנימית של  12

 . 0.83הדירוג השונים ועומדת על  השאלון נבדקה על ידי מיצוע המתאמים בין סדרי

 נוסף ואדם החוקרת ידי על לעברית תורגם זה כלי, (2014של אברג'ל ) המחקר לצורך

. התרגום אמינות לוודא מנת על למקוריים הושוו המתורגמים ההיגדים. אנגלית הדובר

 שהמונח כך, שכלית מוגבלות יש שלהם אנשים עם ההכרות מידת לבחינת הותאם הכלי

   . השאלון לגרסת בהתאם", שכלי פיגור" או" שכלית מוגבלות" במונח הומר" נפש לתמח"

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  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                         

 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

 המונח שינוי של תרומתו בחינת -שכלית מוגבלות עם אנשים כלפי הציבור עמדות (.2014אברג'ל מורן )

. תואר שני. האוניברסיטה העברית. מנחה: ד"ר שירלי ורנר "שכלית מוגבלות"ל" שכלי פיגור"  
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 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 
 
 
 

 

 

 לא צויין תקיפות 10
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 ההכרות רמת שאלון

  The Level of Familiarity Scale (LOF) 

Holmes et al. (1999) 

 כל אחד מהמשפטים הבאים.  /יאנא קרא

 וי ליד המשפטים אשר נכונים לגביך )ניתן לסמן יותר ממשפט אחד( /יסמן

   

      .מוגבלות שכליתה סרט או תכנית טלוויזיה שבה לאחת הדמויות הי יראית . 1☐

 

          .תמוגבלות שכלי תן שירותים או טיפול לאנשים עםכוללת מ י. העבודה של2☐

 

      .מוגבלות שכלית /השיש לו יבאדם שחשבתכבדרך אגב  נתיהבחש יל קרה. 3 ☐ 

 

     .לעיתים קרובות מוגבלות שכליתאנשים עם קרה שראיתי . 4 ☐

 

      .יש לי מוגבלות שכלית. 5 ☐

 

    .מוגבלות שכלית /העם אדם שהיה לו י. עבדת6 ☐

 

  .מוגבלות שכלית /ההיה לו ישלמיטב ידיעתלראות אדם   י. מעולם לא יצא ל7 ☐

  

      .מוגבלות שכליתיש  משפחתישל  /ה. לידיד8 ☐

 

     .מוגבלות שכלית /המשפחה שיש לו /תקרוב ייש ל .9 ☐

 

     .מוגבלות שכליתסרט תיעודי בטלוויזיה על  י. ראית10 ☐

 

     .מוגבלות שכלית /החי עם אדם שיש לו אני. 11 ☐


