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1 
 מטרת הכלי

בדידות ברשת  –לד בשני מימדים בדידות היעריך את לה מטרת השאלון הייתה 
   .הקשרים עם קבוצת בני הגיל ובדידות ביחסים דיאדים

 שאלון סוג כלי המחקר  2

 ילדים  אוכלוסיית היעד 3

ילדיםשל  דיווח עצמי אופי הדיווח  4  

 : הציון בשאלון מחולק על פי שני סולמות נפרדים מבנה הכלי 5

 8והוא כולל  קבוצת בני הגילהקשרים עם מדד המתייחס לבדידות ברשת   .א
יש ילדים ובני נוער שמרגישים שהם ממש משתלבים עם : "לדוגמא. פריטים

יש ילדים ובני נוער שמרגישים שהם ממש לא משתלבים .. אבל.. ילדים אחרים
  ."עם ילדים אחרים 

יש : "לדוגמא. פריטים 8והוא כולל  לבדידות ביחסים הדיאדיםמדד המתייחס   .ב
יש ילדים ובני .. אבל.. ה/ה קרוב/ער שמקווים שיהיה להם חברילדים ובני נו

  ".נוער שיש להם חבר קרוב

אבל ילדים ... יש ילדים ש) "Harter )1982הדרגות של  4שאלון זה בנוי בעזרת סולם  סוג סולם המדידה 6
 ". אחרים

 דירוג סוג הפריטים בכלי 7

 ההיגדים 16מכיל  אורך הכלי  8

 α. = 87קיבותו הפנימית של מדד הקשרים עם קבוצת בני הגיל במחקרים קודמים ע מהימנות   9
)Hoza et al., 2000 .( עקיבותו הפנימית של מדד לבדידות ביחסים הדיאדים במחקרים

במחקר זה ציון העקיבות ): "2011(טוינה  .α (Hoza et al., 2000). = 85קודמים 
ברשת הקשרים עם קבוצת בני הגיל של מדד הבדידות  בהעברה הראשונההפנימית 

של מדד  בהעברה השנייה. 79α. = ומדד הבדידות ביחסים הדיאדים  91α. = היה 
ומדד הבדידות ביחסים  92α. = הבדידות ברשת הקשרים עם קבוצת בני הגיל היה 

  ".77α. = הדיאדים 

  לא צויינה תקיפות 10
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