
 

 

 

                     

 

               

  :שאלון יחסי אחים שם הכליSRQ (Sibling Relations Questionnaire) 

  :על ידי:    , 1985פותח בשנתFurman & Buhrmester 

 : זק: ידי על   1976 תורגם לעברית בשנת 

על ידי קבלה/אי  השאלון נועד לבדוק את מידת ההערכה העצמית הכללית של הילד מטרת הכלי 1

 .קבלה של ה"עצמי"

 שאלון  סוג כלי המחקר  2

 אחים לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית אוכלוסיית היעד  3

 דיווח עצמי  אופי הדיווח  4

גורמים: חום וקירבה, מעמד וסמכות,  4-ממדים מרכזיים של יחסי אחאים נחלקים ל 16 מבנה הכלי 5

 קונפליקט, ויריבות.

ג סולם המדידהסו 6 ( הנבדקים התבקשו לציין עד כמה הם מסכימים עם ההיגדים 2006במחקר של ורדי ) 

)"לא מסכים בכלל"(. ציון  5)"מסכים מאוד"( לבין  1המוצגים בסולם ליקרט הנע בין 

ההערכה העצמית הכללית חושב על ידי מיצוע היגדי השאלון. ציון גבוה יותר מצביע על 

 .1-4( השתמשה בסולם 2004דורפינקל )-והה יותר. קינגרמת הערכה עצמית גב

, דרגות חמש בין ליקרט סולם על נמדדים ההיגדים כל( 2014במחקר של יחזקאלי )

 העוסקים בהיגדים". מאד הרבה"-5  ועד" ולא כמעט"-1: בין נעות הדרגות רוב כאשר

-5 ועד" ותרי טוב יחס מקבל תמיד כמעט אחי"-1: בין נעות הדרגות, הורית בהעדפה

 ".יותר טוב יחס מקבל תמיד כמעט אני"

 פריטי דירוג סוג הפריטים בכלי 7

 39-( נעשה שימוש ב2014פריטים. במחקר של יחזקאלי ) 48אורך הכלי המקורי  אורך הכלי  8

 פריטים בלבד.

)פרט  0.70המדדים עולות על  16מהימנות הגרסא המקורית, עקבית פנימית לכל   מהימנות  9

ימים הייתה גבוהה:  10(. מהימנות מבחן חוזר בהפרש של 0.63סולם תחרותיות ל

r=0.71למדדים השונים  0.75( נמצאו מהימנויות מעל 2009לוי )-. במחקר של חנוכה

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

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

 
  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

עם (. איכות הלמידה המתווכת באינטראקציה בין אחאים בוגרים ואחאים צעירים 2009לוי דקלה )-חנוכה

אילן. תואר שלישי. מנחה: פרופ' צוריאל -או בלי פיגור שכלי: השפעות תיווך האם ויחסי אחאים. אונ' בר

 דוד.

551 

 למחקר המלא

 -קינהאחאות לילדים עם וגבלות שכלית התפתחותית ולילדים עם התפתחות ת(. 2014) יחזקאלי מירי

. אונ' הבדלים במאפייני הקשר בין האחים ובהסתגלות הנפשית )באמצעות כלים מילוליים ולא מילוליים(

ד"ר רגב דפנה.מנחה: . תואר שני. חיפה  

613 

 למחקר המלא

 

                                                  `     

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 
 
 
 

 

( ומהימנויות גבוהות גם 0.64)פרט לשלושה סולמות בהם נמצאה מהימנות סביב 

 לארבעת הגורמים )פירוט במחקר עצמו(. 

 מימדים 4-ל המתייחסים היגדים 39-מ מורכב הכלי (2014יחזקאלי )במחקר של 

, חברתית-פרו התנהגות, אינטימיות: המודדים היגדים 15) קירבה/חום.1: מרכזיים

 בשאלון זה מדד של( קרונבך אלפא) הפנימית העקביות(. וחיבה הערצה,  דמיון, חברות

 בין והתחשבות דומיננטיות, חטיפו: המודדים היגדים 12) כוח/סטטוס.2. 0.91 הנוכחי

. 0.73 הנוכחי בשאלון זה מדד של( קרונבך אלפא) הפנימית העקביות(. האחים

 הפנימית העקביות(. ותחרותיות אנטגוניזם, וכחנות: המודדים היגדים 6) קונפליקט.3

: המודדים היגדים 6) יריבות.4. 0.87 הנוכחי בשאלון זה מדד של( קרונבך אלפא)

( קרונבך אלפא) הפנימית העקביות(. השני פני על אחד ילד של הורית העדפה תחושת

 .0.89 הנוכחי בשאלון זה מדד של

 לא צויין. תקיפות 10

http://www.kshalem.org.il/pages/item/463
http://www.kshalem.org.il/pages/item/937
http://www.kshalem.org.il/
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28


 

 

אחים יחסי שאלון  

 SRQ (Sibling Relations Questionnaire) 

Furman & Buhrmester (1985) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


