כלי מחקר זה נלקח מתוך מאגר כלי המחקר של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו
שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.
כל המעוניין להשתמש באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי
ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.

 שם הכליDyadic Relationship Scale (DRS) :
 פותח בשנת 2007 :על ידיSebern & Whitlatch :
 תורגם לעברית בשנת  2010 :על ידי :יקוביץ
1

מטרת הכלי

מדד למערכת היחסים בין המטפל העיקרי לבן משפחתו של מקבל הטיפול.

2

סוג כלי המחקר

שאלון.
הורים לילד עם מש"ה.

3
אוכלוסיית היעד

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי

5

מבנה הכלי

הכלי כולל  11היגדים המבטאים אינטראקציות שליליות ואינטראקציות חיוביות (6

6

סוג סולם המדידה

סולם ליקרט בן  4דרגות ,הנעות מ "(-1מאוד לא מסכים") ועד "( -5מסכים מאוד").

7

סוג הפריטים בכלי

היגדים לדירוג -סולם ליקרט.

8

אורך הכלי

 11פריטים

9

מהימנות

מהימנות הכלי נבדקה באמצעות מבחן אלפא של קרונבך שנמצאה גבוהה )ά =.89

10

תקיפות

חיוביות ו 5-שליליות) הנחוות על ידי המטפל העיקרי (לדוגמא "למדתי דברים טובים על
עצמי" -חיובי).

יקוביץ )2010 ,במחקרה של פיין ( ,)2018נמצאה המהימנות הפנימית של הנטל ההורי
(אלפא של קורנבך) . 0.63
לא צוין

רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט

שם המחקר

פיין מעיין ( .)2018הקשר שבין דחק ,נטל טיפול ואמביוולנטיות שחשים הורים מזדקנים המטפלים
642
בילדיהם הבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לבין איכות חייהם של ההורים .מחקר לשם מילוי
למחקר המלא חלקי של הדרישות לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" בהנחיית פרופ' אסתר יקוביץ ,אוניברסיטת בן
גוריון בנגב.

`
למאגר המחקרים של קרן שלם

השאלות הבאות מתייחסות איך את/ה מרגיש/ה כלפי ילדך שהנך מטפל/ת בענייניו .אנא סמן/י את התשובה
המתאימה לכל אחד מהמשפטים הבאים .התחל כל משפט עם המילים:
בשל מתן עזרה לילדי:
בשל מתן עזרה לילדי-

1

אני מרגיש/ה קרוב/ה
אליו/ה יותר מאשר
הרגשתי בעבר.

2

למדתי דברים טובים על
עצמי.

3

אני מרגיש/ה כעס
כלפיו/ה.

4

אני מרגיש/ה מדוכא/ת
כאשר יש לי בעיות בקשר
שלי אתו/ה

5

אני חש/ה טינה כלפיו/ה.

6

יש לי יותר סבלנות
לעומת מה שהיה לי בעבר
כלפיו/ה.

7

למדתי דברים טובים
עליו/ה.

8

אני חש/ה מתוח/ה
אתו/ה.

9

למדתי דברים יפים על
אנשים אחרים.

10

התקשורת ביני לבינו/ה
השתפרה.

11

לבן/ת משפחתי יש יותר
מדי דרישות

מאוד לא
מסכים
1

לא מסכים

מסכים

מסכים מאוד

2

3

4

