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 לבדוק מהן הסיבות האישיות לקיים קשרי נישואין אצל מבוגרים עם מוגבלות שכלית. מטרת הכלי 1

המחקר סוג כלי  2  שאלון 

 מבוגרים עם מוגבלות שכלית קלה עד בינונית. 96 אוכלוסיית היעד  3

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

קטגוריות מרכזיות:  2-היגדים המחולקים ל 10בשאלון המקוצר מופיעה רשימה של  מבנה הכלי 5

בותיהם בנוסף, קיימת שאלה פתוחה הבודקת את סי 'סיבות רגשיות' ו'סיבות פרקטיות'.

 לקיים מערכת יחסים זוגית.

'בכלל לא מסכים'; =  1 -שלוש דרגות בלבד: מ כוללתסקלת הדרגות על פי סולם ליקרט  סוג סולם המדידה 6

. נתקבלו שלושה ציונים. טווח הציונים האפשרי לכל 'מאד מסכים'  3'קצת מסכים';  – 2

  .1-30 אחד מסגנונות ההתקשרות הינו

כליסוג הפריטים ב 7  המסווגים את הסיבות האישיות לקיום מערכת חיים זוגית אצל יחידאים.היגדים  

 10כמות ההיגדים הותאמה לאוכלוסיית המחקר וכוללת והב וחגואל, -ליפשיץ של  ןבמחקר אורך הכלי  8

 פריטים

מקדם  :מקדמים בהתאם לקטגוריות המרכזיות שנינמצאו  והב וחגואל,-במחקר של ליפשיץ מהימנות   9

, מקדם אלפא קרונבך לגורם 'סיבות    .80=אלפא קרונבך לגורם 'סיבות רגשיות' 

 .    .86 =, מקדם אלפא לשאלון כולו  .83  =פרקטיות' 

 לא צוין.  תקיפות 10

 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                         
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 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

 בקרב' יחידאות'ה תופעה(. "2015) ודנטית לתואר שלישיוהב וחגית חגואל סט-פרופ' חפציבה ליפשיץ

/ בחירה) מודרניות תיאוריות(, אינטימיות, התקשרות) פסיכולוגיות תיאוריות: שכלית מוגבלות עם בוגרים

 ".חברתיים רגשיים קשיים או( הזדמנויות היעדר

למחקר  100.1

 המלא

 

                                                  `     

 למאגר המחקרים של קרן שלם  

 למאגר כלי המחקר של קרן שלם 
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 שאלון סיבות לנישואין )שפירא, 1997(

"( )למנחה: אמור לפני כל היגד: "כדאי להתחתן  

 

 מאד מסכים .3 קצת מסכים .2 בכלל לא מסכים .1 

.  כי   אוהבים אחד את השני 1  

 

1 2 3 

היה לך  חבר שתומך.  כדי שי2  

 ועוזר לך

 

1 2 3 

. כי כולם מתחתנים, אז גם אני  3
 רוצה

 

1 2 3 

. כי  לא רוצים להיות לבד4  

 

1 2 3 

.  כדי שיהיה אפשר לגור ביחד5  

 

1 2 3 

.  כי אתה  רוצה   שמישהו ידאג לך6  

 

1 2 3 

.  כי אתה   רוצה  שמישהו יאהב 7
 אותך

 

1 2 3 

נשוי מלהיות  .  כי קל יותר להיות8
 רווק

 

1 2 3 

.  כי רוצים  יחסים אינטימיים 9
 )סקס(

 

1 2 3 

.  כי  רוצים  קשר רגשי חזק10  

 

1 2 3 

 

לא  /  האם היית רוצה להתחתן ? כן  

 למה אנשים מתחתנים ? _____________________________________________


