
 

 

 

                     

             

 

  :הזוג בת/בבן רצויות תכונות שאלוןשם הכלי 

  :שחר , על ידי:1998פותח בשנת 

  :שפת מקור בעבריתעל ידי:  שפת מקור בעבריתתורגם לעברית בשנת 

 

 

 

 

 

 לבדוק מהן התכונות המשמעותיות לאדם בבחירת בן/בת הזוג מטרת הכלי 1

 שאלון סוג כלי המחקר  2

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

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

קטגוריות מרכזיות:  2-ל תכונות המחולקות 13בשאלון המקוצר מופיעה רשימה של  מבנה הכלי 5

שאלות פתוחות המבקשות התייחסות  2בנוסף,  פרקטיות'.'תכונות חברתיות' ו'תכונות 

 ם לקיים מערכת יחסים זוגית עם אדם מוגבל ואדם בעל אורח חיים דתיהיחידאי

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

3  נתקבלו שלושה ציונים. טווח הציונים האפשרי לכל אחד מסגנונות ''חשוב מאד .

  .1-36 ההתקשרות הינו

 התכונות הרצויות בעת בחירת בן/בת הזוג אצל יחידאים.המסווגים את היגדים  סוג הפריטים בכלי 7

 שאלות פתוחות 2

 13כמות ההיגדים הותאמה לאוכלוסיית המחקר וכוללת והב וחגואל, -ליפשיץ של  ןבמחקר אורך הכלי  8

 שאלות פתוחות. 2ובנוסף  פריטים

 :המרכזיות לקבוצת התכונותמקדמים בהתאם  שנינמצאו  וחגואל,והב -במחקר של ליפשיץ מהימנות   9

, ומקדם אלפא קרונבך לגורם  =  81.קרונבך לגורם 'תכונות פרקטיות'מקדם אלפא 

 .=   82.'תכונות חברתיות' 

 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 ןהמעוניי 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) והב וחגית חגואל סטודנטית לתואר שלישי-שיץפרופ' חפציבה ליפ

/ 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 תכונות רצויות בבן/בת הזוג

 qualitative)1988 ,שחר(  

 לפניך רשימה של תכונות, אמור )תגיד( כמה חשוב לך שהתכונה הזאת תהייה אצל בן הזוג שלך ?

 

 

1לא חשוב   התכונה  2קצת חשוב   3מאד חשוב    

 

. חכם                      1  

 

   

. מצחיק,חוש הומור  2  

 

   

.  עליז ושמח                     3  

 

   

. יודע לדבר יפה    4  

 

   

. טוב לב                          5  

 

   

. יפה                      6  

 

   

. מתחשב ומבין         7  

 

   

. רציני/ת ואחראי/ת    8  

 

   

. שותף ועוזר בעבודות הבית 9  

 

   

. מקובל ואהוב על ההורים והחברים     10  

שלך         

                                            

   

.חרוץ                      11  

 

   

. בא ממשפחה חשובה וטובה 12  

                      

   

   . יש לו הרבה כסף, מצבו הכלכלי טוב    13



 

  

 

 

האם תסכים ליצור קשר לחיים עם בחור/בחורה עם תסמונת דאון / מגבלה ?   .1
________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
 

 לדתי: "עם רקע חילוני"(ה מוכן ליצור קשר עם אדם דתי ? )האם תהי .2
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________  

 


