
 

 

 

                     

               

 

  

 :השמישות שאלון שם הכלי Intrinsic Motivation Inventory (IMI) Choi et al., 2009; Markland &) 

Hardy, 1997; Ryan et al., 1983 )–  לשותפי ומלווי  -"נט.חבר" ממשק הרשת החברתיתעבור הערכת

 של אנשים עם מש"ה. תקשורת

  :לא צוין על ידי: לא צויןפותח בשנת 

  : לא צוין: על ידי   לא צויןתורגם לעברית בשנת 

 

 

 

של מוטיבציה ותחושת מסוגלות בעת ביצוע פעילות  םמדד להיבטים סובייקטיביי מטרת הכלי 1

 ספציפית

 שאלון סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

אינם חולקים קרובי משפחה של האדם עם מש"ה )ש(, 2018במחקרה של חבושה )

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

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

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

ביצוע  שאלון המתמקד בהיבטים סובייקטיביים של מוטיבציה ותחושת מסוגלות בעת מבנה הכלי 5

השאלון כולל ארבעה ממדי  פעילות ספציפית, בו נדרש המשתתף לדרג כל היגד.

 התייחסות: עניין והנאה, תחושת כשירות, תפיסת בחירה ותחושות של מתח ולחץ. 

 )"נכון מאוד"( 7)"לא נכון כלל"( ועד  1סולם ליקרט על סקאלה לדירוג בין  סוג סולם המדידה 6

 גדים לדירוג.הי סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים. 22 אורך הכלי  8

)ענייו והנאה(,  α=0.925בקבוצת שותפי התקשורת, עמדו ערכי המהימנות על  מהימנות   9

α=0.138  ,)תפיסת כשירות(α=0.710 ו )תפיסת בחירה(-  α=0.732    תחושת מתח(

ד על ולחץ( ואילו בקבוצת מלווי התקשורת, ערך המהימנות במימד עניין והנאה עמ

α=0.781  במימד תפיסת כשירות עמד ערך המהימנות עלα=0.380  במימד תפיסת

ובמימד תחושת מתח ולחץ עמד ערך המהימנות על  α=0.857בחירה ערכו עמד על 

 α=0.770 ,(.2018)חבושה 

 & McAuleyערכי התקפות הפנימית של השאלון נמצאו מתאימים לצרכי מחקר ) תקיפות 10

Duncan, 1989 ; Dwyer, 1995 .) 

 

 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 שמתבק מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         

 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

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

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר "מוסמך האוניברסיטה" בהנחיית: ד"ר התפתחותית. 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. טל לבל ופרופ' תמר וייס,

635 

 למחקר המלא

 

                                                  `    

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1760
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1760
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28


 

 

 לשותפי התקשורת ולמלווי התקשורת IMIשאלון השמישות 

Intrinsic Motivation Inventory – IMI  

 ור כל היגד עד כמה הוא נכון בעיניךתודה על השתתפותך במחקר. אנא סמן עב

 

1            2         3     4             5 6         7      

 נכון מאוד                             נכון במידה מסוימת                      לא נכון כלל    

                                              

7 6 5 4 3 2 1   

בזמן שהקלטתי הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי הודעות,        

והשארתי הודעות בקבוצות העניין בנט. חבר חשבתי עד כמה אני 

 נהנה לעשות זאת

1.  

לא הרגשתי עצבני כלל בכל הקשור בהקלטת הודעות, כתיבת        

הודעות, קבלת הודעות, והשארת הודעות בקבוצות עניין בנט. 

 חבר

2.  

תי שזו בחירה שלי להקליט הודעות, לכתוב הודעות, לקבל הרגש       

 הודעות ולהשאיר הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר

3.  

אני חושב שאני מקליט הודעות, כותב הודעות, מקבל הודעות        

 ומשאיר הודעות בקבוצות ענין בצורה די טובה

4.  

אני חושב שהקלטת הודעות, כתיבת הודעות, קבלת הודעות        

 והשארת הודעות בקבוצות דיון הינן פעילויות מעניינות

5.  

חשתי מתוח בזמן שהקלטתי הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי        

 הודעות והשארתי הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר

6.  

דעות, כתבתי אני חושב שבהשוואה לאנשים אחרים, הקלטתי הו       

הודעות, קיבלתי הודעות והשארתי הודעות בקבוצות עניין בנט. 

 חבר בצורה די טובה

7.  

הקלטת הודעות, כתיבת הודעות, קבלת הודעות והשארת הודעות        

 בקבוצות ענין בנט. חבר הן פעילויות מהנות

8.  

חשתי רגוע בזמן שהקלטתי הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי        

 והשארתי הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר הודעות

9.  

נהניתי מאוד מהקלטת הודעות, כתיבת הודעות, קבלת הודעות        

 והשארת הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר

10.  

לא באמת הייתה לי ברירה אלא להקליט הודעות, לכתוב הודעות,        

 לקבל הודעות ולהשאיר הודעות באמצעות נט חבר

11.  

י מרוצה מביצועיי בכל הקשור בהקלטת הודעות, כתיבת אנ       

הודעות, קבלת הודעות והשארת הודעות בקבוצות עניין בנט. 

 חבר

12.  

חשתי חרדה בשעה שהקלטתי הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי        

 הודעות או השארתי הודעות בקבוצות העניין בנט. חבר

13.  

, קבלת הודעות חשבתי שהקלטת הודעות, כתיבת הודעות       

והשארת הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר הן פעילויות 

 משעממות

14.  

חשתי שאני עושה את מה שאני רוצה לעשות בשעה שהקלטתי         15.  



 

 

 

 

הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי הודעות או השארתי הודעות 

 בקבוצות העניין בנט. חבר

דעות, קבלת הרגשתי שאני שולט בהקלטת הודעות, כתיבת הו       

 הודעות והשארת הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר

16.  

חשבתי שהקלטת הודעות, כתיבת הודעות, קבלת הודעות        

והשארת הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר הן פעילויות מעניינות 

 מאוד

17.  

הרגשתי לחץ בזמן שהקלטתי הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי        

 עות בקבוצות עניין בנט. חברהודעות או השארתי הוד

18.  

הרגשתי שאני חייב להקליט הודעות, לכתוב הודעות, לקבל        

 הודעות או להשאיר הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר

19.  

הייתי מתאר פעילויות של הקלטת הודעות, כתיבת הודעות,        

קבלת הודעות והשארת הודעות בקבוצות עניין בנט. חבר 

 כמהנות מאוד

20.  

הקלטתי הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי הודעות והשארתי        

הודעות בקבוצות העניין בנט. חבר משום שלא הייתה לי כל 

 ברירה

21.  

לאחר שהקלטתי הודעות, כתבתי הודעות, קיבלתי הודעות        

והשארתי הודעות בקבוצות העניין בנט חבר, חשתי בעל יכולות 

(competent) 

22.  


