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 הכלי :שאלון הערכת קשרי ידידות
 פותח בשנת ,1993 :על ידיParker & Asher :
 תורגם לעברית בשנת ,1996 :על ידי :מרגלית.
1

מטרת הכלי

לבדוק את איכות קשרי החברות של הנבדק בקרב ילדים ובני נוער.

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

 96מבוגרים עם מוגבלות שכלית קלה עד בינונית.

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי

5

מבנה הכלי

בשאלון המקוצר מופיעה רשימה  10היגדים המאפיינים את איכות הקשרים החברתיים

6

סוג סולם המדידה

7

סוג הפריטים בכלי

היגדים המאפיינים איכויות הנמדדות במערכות יחסים חבריות.

8

אורך הכלי

במחקרן של ליפשיץ-והב וחגואל ,כמות ההיגדים הותאמה לאוכלוסיית המחקר וכוללת 10

9

מהימנות

10

תקיפות

אותם מקיים הנבדק .ההיגדים חולקו ל 3-מערכות מרכזיות' :תמיכה והערכה'' ,עימותים
והתפייסויות' ,ו'בילוי משותף'.
במחקרן של ליפשיץ-והב וחגואל ( ,)2015סולם המדידה בן שלוש דרגות :מ' – 1 -בכלל
לא נכון' ועד '-3נכון מאוד' .טווח הציונים האפשרי הינו  .1-30היגדים  1,5הינם היגדים
הפוכים ,ולכן עברו היפוך סולם בניתוח התוצאות.

פריטים.
במחקרן של ליפשיץ-והב וחגואל ( ,)2015מקדם מהימנות אלפא קרונבך נערך בהתאם ל-
 3הקבוצות המרכזיות :מקדם 'תמיכה והערכה'  , = .60 מקדם 'עימותים והתפייסות'
 . = .41 הגורם השלישי 'בילוי משותף' מקדם אלפא לגורם זה . = .72
לא צוין.

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

שם המחקר

 100.1למחקר
המלא

פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב וחגית חגואל סטודנטית לתואר שלישי (" .)2015תופעה ה'יחידאות' בקרב
בוגרים עם מוגבלות שכלית :תיאוריות פסיכולוגיות (התקשרות ,אינטימיות) ,תיאוריות מודרניות (בחירה/
היעדר הזדמנויות) או קשיים רגשיים חברתיים".

`


למאגר המחקרים של קרן שלם



למאגר כלי המחקר של קרן שלם

 Friendship Qualityשאלון הערכת קשרי ידידות
Parker & Asher, 1993
תחשוב על הקשר שלך עם חבר קרוב
אקריא לך משפטים .אמור עד כמה כל משפט נכון לגביך

 – 1בכלל לא נכון

 – 2נכון במידה בינונית

 – 3נכון מאד

 .1בכלל לא נכון

 .2נכון במידה
בינונית

 .3נכון מאד

 .1אתה והחבר שלך מתעצבנים אחד על השני
לעתים קרובות

1

2

3

 .2החבר שלך ואתה גורמים זה לזה להרגיש
מיוחדים וחשובים

1

2

3

 .3כשצריך לבחור חברים ,אתם תמיד
בוחרים אחד את השני

1

2

3

 .4אם החבר שלך פוגע ומעליב אותך ,אחר כך
הוא מתנצל

1

2

3

 .5פעם החבר שלך אמר עליך דברים מרגיזים
ולא טובים.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 .8כשקשה לך אתה בדרך כלל מבקש עזרה
או עצה מהחבר שלך

1

2

3

 .9אחרי שאתם רבים ,אתם תמיד משלימים
בקלות

1

2

3

 .10אתה והחבר שלך נהנים ומוצאים דברים
לעשות ביחד

1

2

3

 .6אתה והחבר שלך עוזרים מאד אחד לשני
 .7אתה והחבר שלך מבלים ביחד בשעות
הפנאי

