
 

 

 

                     

 

               

  :נט.חבר" ממשקלהערכת  , מלווי תקשורת ואנשים עם מש"הלשותפי התקשורת נותראיו כימדרישם הכלי" 

  :ןלא צויעל ידי:    , ןלא צויפותח בשנת 

  

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 שם המחקר מק״ט

356 

למחקר 

 המלא

ממשק רשת חברתית המיועדת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.  שמישות(. 2018חבושה שירה )

לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר "מוסמך האוניברסיטה" בהנחיית: ד"ר טל לבל ופרופ' מחקר 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.תמר וייס, 

                                               

   `    

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

, הראיונות התמקדו במידת שביעות הרצון של המשתתפים (2018של חבושה )במחקר  מטרת הכלי 1

, אתגרים אשר ניצבו בפניהם בעת השימוש בו כמו גם בהצעות נט. חבר מממשק

 לשיפור ולפיתוחים עתידיים. 

 .מובנה עומקראיון  סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

(, קרובי משפחה של האדם עם מש"ה )שאינם חולקים 2018במחקר של חבושה )

ר קרוב עם אדם זה )שותפי מגורים משותפים( או אנשי צוות במסגרת יום בעלי קש

 התקשורת( וכן אנשי צוות מצוותי הדיור של האדם עם מש"ה )מלווי התקשורת(.

 לם התומכת במחקר שמטרתו של קרן ש 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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 מדריך ראיון לשותפי התקשורת

קשורת בינך לבין החניך? באלו אמצעים? באיזו כיצד מתנהלת הת –בלי קשר לנט. חבר  •

 תדירות?

 ספר/י לי על השימוש שלך בנט. חבר  •

 מה דעתך על נט. חבר? האם זהו כלי שהיה בו צורך? האם הוא איפשר משהו שלא היה קודם? •

 הייתה איזו שהיא השפעה לשימוש בנט. חבר על הקשר עם החניך?  •

 יצעת? מה למשל? איך הגבת למצב הזה?האם היו דברים נוספים שרצית לבצע ולא ב •

 אם אפשר היה להוסיף פיתוחים נוספים לנט. חבר, מה היית מוסיף/ה? מה היית גורע/ת? •

 מה הכי אהבת בשימוש בנט. חבר?  •

 מה הכי לא אהבת בשימוש בנט. חבר? מה כדאי לעשות כדי לשפר את זה? •

 האם הרגשת בנוח לשתף במידע באמצעות נט. חבר? •

האם תמליץ/י  למכרים שיש להם קשר לאנשים עם מש"ה ולא לקחו חלק בפרויקט להשתמש  •

 בנט. חבר?

 

 מדריך ראיון למלווי התקשורת

 מה דעתך על נט חבר? •

 ספר לי על ההתנהלות של החניך/חניכה עם נט. חבר •

 ספרי לי איך את/ה חווית את נט. חבר •

 עתך זה כלי נחוץ עבורם?האם לדעתך השימוש בנט חבר תורם לחניכים? האם לד •

 אלו קשיים עלו במהלך השימוש?  •

 אלו הצלחות עלו במהלך השימוש?  •

 האם לדעתך השימוש בנט חבר הגביל את התקשורת של החניכים או העצים אותה?  •

 אלו פונקציות חסרות לדעתך בנט חבר? מה כדאי להוסיף למערכת כזו? מה כדאי לגרוע ממנה? •

 

 מדריך ראיון לחניכים 

 עשית בנט חבר?  מה •

איך היה לך להשתמש בנט חבר? )מה אתה חושב על נט חבר? מה הרגשת  •

 כשהשתמשת בנט חבר?(

 היית עצמאי כשהשתמשת בנט חבר? )עשית דברים לבד בנט. חבר?( •

 מה הכי אהבת בנט חבר? •

 מה הכי לא אהבת בנט חבר? •



 

 היו דברים שרצית לעשות בנט חבר ולא עשית? למה לא עשית אותם? •

 לו עוד דברים אתה רוצה שיהיו בנט חבר?אי •

 אלו דברים שיש בנט חבר אתה לא רוצה? )/רוצה למחוק אותם( •

 תגיד לחברים שלך להשתמש בנט חבר? •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


