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McGill Arkadaşlık Anketi (McGill Friendship Questionnaire-Friend’s Functions; MFQ-FF)
Bu ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin son 5 maddesi friendship conflict'i ölçmektedir.
30 maddenin ortalamasını alarak tek boyut olarak ya da 6 ayrı alt boyut hesaplanarakta
kullanılabilmektedir. Faktör yapısıyla ilgili detaylı bilgi için lütfen orjinal çalışmaya bakınız.

Stimulating companionship = 1, 2, 3, 4, 5
Help = 6, 7, 8, 9, 10
Intimacy = 11, 12, 13, 14, 15
Reliable alliance= 16, 17, 18, 19, 20
Emotional security = 21, 22, 23, 24, 25
Self-validation = 26, 27, 28, 29, 30

Ölçek maddeleri;
Bu bölümdeki maddeler, en yakın arkadaşınızın sizinle olan ilişkisinde nasıl bir arkadaş
olduğuyla ilgilidir. Aynı ve karşı cinsteki en iyi birer arkadaşınızı göz önünde alarak aşağıdaki
maddeleri kullanarak her iki arkadaşınız için uygun değerlendirmeleri yapınız. Bunun için
aşağıda 0–8 arasında değişen ölçek aralıklarını kullanınız.
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Eğlenceli şeyler yapmakla ilgili iyi fikirleri vardır.
Beni güldürür.
Onunla konuşmak heyecan vericidir.
Onunla beraber olmak heyecan vericidir.
Oturup sohbet etmek eğlencelidir.
İhtiyaç duyduğum zaman bana yardım eder.
Bana bazı şeyleri yapmamda yardımcı olur.
İhtiyacım olan şeyleri bana ödünç verir.
Bir şeyleri bitirmekte zorlandığımda bana yardımcı olur.
Bana bazı şeyleri nasıl daha iyi yapacağımı gösterir.
Üzgün olduğum zaman bunu bilir.
Sırlarımı anlatabileceğim birisidir.
Bazı şeyler canımı sıktığı zaman bunu bilir.
Özel konular hakkında kolayca konuşabileceğim birisidir.
Özel konuları anlatabileceğim birisidir.
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16. Birbirimizi bir kaç ay görmesek bile benim arkadaşım olarak
kalacaktır.
17. Kavga etsek bile benimle arkadaşlığını devam ettirmek
isteyecektir.
18. Başkaları beni eleştirse bile benimle arkadaş kalacaktır.
19. Başkaları beni beğenmese bile benimle arkadaş kalacaktır.
20. Tartışsak bile benim arkadaşım olarak kalacaktır.
21. Kendimi onun yanında akıllı/zeki hissederim.
22. Kendimi onun yanında özel hissederim.
23. İyi bir şeyler yaptığımda beni över.
24. Başarılı olduğum şeyleri vurgular.
25. Bana bazı şeyleri iyi yapabileceğimi hissettirir.
26. Yeni/farklı bir ortamda beni rahat hissettirecektir.
27. Korktuğum zamanlarda etrafımda olması iyi olur.
28. Endişelendiğim zaman beni iyi hissettirecektir.
29. Sinirlendiğim zaman beni sakinleştirecektir.
30. Üzgün olduğum zaman beni iyi hissettirecektir.
31. Yapmamasını söylesem de beni sinirlendirir/kızdırır.
32. Çok sık tartışırız.
33. Çok sık anlaşmazlık yaşarız.
34. Beni üzer veya kızdırır.
35. Çoğu zaman münakaşa ederiz.
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