
 

 

 

                     

 :שאלון   שם הכליarrisH  מעורבות קהילתית וחברתיתל   

  על ידי:   2004 בשנת: במקור פותחNational Organization on Disability   

 לא צוין : ידי על לא צוין   שנת :עברית ב תורגם ל     

 

 

 

 קטיבית רמת מעורבות חברתית אוביי להעריך   מטרת הכלי  1

 לון אש סוג כלי המחקר   2

, צעירים עם מש"ה  ( 2020)  מרגליתפרופ' ו  רימרמןיגון, פרופ' -אל פרופ'  מחקרם של  ב אוכלוסיית היעד   3

 .  15-30בגילאים 

 בסיוע מראיינות.   מי דיווח עצ אופי הדיווח   4

אובייקטיבית,   מבנה הכלי  5 חברתית  מעורבות  רמת  של  היבטים  כוללים  בשאלון  המופיעים  הנושאים 

רתית כוללת: רמת פעילות נוכחית, שביעות רצון וציפיות; תדירות מעורבות  מעורבות חב

חברתיו פעילות  בפעילויות  תרבות,  לאירועי  יציאה  חברים,  עם  מפגש  כגון:  ואזרחיות  ת 

וכדומה;   וציבורית  ובלמים למעורבות בפעילויות חברתיות  התנדבותית  גורמים מעודדים 

בידוד   של  סובייקטיבית  תחושה  בתקשורת  ואזרחיות;  שימוש  דפוסי  מהקהילה;  וניכור 

זו והשפעת תקשורת  ואינטרנט(,  )דואר אלקטרוני  חייו של האדם    ממוחשבת  איכות  על 

פרופ'  -אלפרופ'    מחקרם של  בעם הנכות.   עשה נ  , (2020)  מרגלית פרופ'  ו   רימרמן יגון, 

על    , בנוסף (.  2007ברגמן,  -וגות בישראל )ארטןשימוש בגרסה המותאמת לפעילויות הנה

הצעירים,מנת   של  החיים  למציאות  ביטוי  למשל,    נוספו   לתת  יום:  היום  מחיי  דוגמאות 

בשאלה :באיזה תדירות מעודדים אותך ארגונים קהילתיים להשתתף בפעילויות שלהם?"  

"תנועות נוער, צמי"ד, כנפיים של    –נוספה הערה המפרטת מה הם "ארגונים קהילתיים"  

 קרמבו, בית ספר, מתנ"ס ועוד" 

בן  סלהיגדים   סוג סולם המדידה  6 ליקרט  פעם"/"לפעמיםדרגות    3ולם  קרובות"( / ")"אף  בחלק  "לעיתים   .

"מעורב  מאוד מעורב"/"/"לא  "לא מעורב בכלל דרגות )למשל    4סולם ליקרט בן  ת  מהשאלו

 במידה מסוימת"/"מעורב מאוד"(. 

 . יגדים לדירוג, שאלות כן/לא והשאלות סגורות  סוג הפריטים בכלי  7

   פריטים.  28 אורך הכלי   8

 לא צוין    מהימנות  9

 לא צוין  תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    קראגר כלי המח מכלי  מחקר זה נלקח מתוך   

 . מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם   החיים של אנשים עםת  שיפור איכו   

 
   הרלבנטי המחקר   את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש ר מחק מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל         

 . יוצרים ת זכויו בחינתמ בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
 

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


 

 ו שימוש בכלי: עש אשרם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

החיים בקהילה בעיניהם של  (, 2020) , פרופ' אריק רימרמן ופרופ' מלכה מרגליתןיגו -פרופ' מיכל אל

למדעי   הפקולטה ;לחינוך, אוניברסיטת ת"א   הספרבית  צעירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.  

אוניברסיטת תל    ,מרכז אקדמי פרס, רחובות, בית הספר לחינוך  ;יאות, אוניברסיטת חיפההרווחה והבר 

 ב. אבי

139 

 למחקר המלא 

   `     

 למאגר המחקרים של קרן שלם

                  

http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2158
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2158
http://kshalem.xpmltd.info/pages/item/2158
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http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28


 

 שאלון מעורבות קהילתית וחברתית 

 אנא ענה את התשובה המשקפת בצורה הטובה ביותר את ניסיונך האישי

 ודה, ללימודים, פעילות פנאי )עבודה התנדבותית / בילוי זמן עם חברים ומשפחה(?תמול מביתך לעב. האם יצאת א 1

 לא  ❑כן     ❑  

 (00-24_______________ ציין את מספר השעות במספר דו סיפרתי ). כמה שעות בילית אתמול מחוץ לבית? 2

 בילוי זמן עם חברים ומשפחה(? .  האם יצאת בשבת האחרונה מביתך לטיול או פעילות פנאי )למשל:3

 לא  ❑כן     ❑  

 . אנא ציין באיזה תדירות אתה  עושה כל אחת מהפעילויות הבאות?  4

 לפעמים  אף פעם  
לעיתים  

 קרובות

    מבלה עם חברים, קרובי משפחה, שכנים  א

    מסגד, כנסייה או כל מקום דתי אחר הולך לבית כנסת,   ב

    הולך לאירועים חברתיים כמו: הצגות, מופעים, תערוכות  ג

 ד 
ספריה, מוזיאונים     מבקר במוסדות תרבות בקהילה כמו

 וכדומה 
   

    לוקח חלק בפעילות התנדבותית  ה

 ו

לוקח חלק בפעילות ציבורית כמו: השתתפות בוועדים )כגון  

מועצת תלמידים,  ועד במקום העבודה, ועד הבית(,  ועד כיתה, 

 הפגנות, פעילויות מחאה וכדומה 

   

 ז

משתתף באירועים חברתיים מיוחדים בקהילה )משפחה, בי"ס,  

וע הספר  תנועות נוער( לדוגמא טקסים בעיר, שוק אומנים, שב

 וכדומה 

   

 ח
משתתף בפעילות של ארגונים קהילתיים חברתיים כגון  

 חוגים, קבוצות, מועדון חברתי, תנועת נוער, מתנ"ס 
   

 ט
ם או חוף הים,  יוצא למקומות פתוחים בקהילה כגון פארקי 

 טיולים בחיק הטבע וכדומה 
   

 י 
לוקח חלק בפעילויות שעות פנאי כגון אירועי ספורט  או  

 יציאה לסרטים וכדומה 
   



 

 יותר מתשובה אחת ( ?) ניתן לסמן לעשות לעיתים קרובות יותר. איזה מבין הפעילויות הבאות היית רוצה 5

 לא לפעמים כן  

    לבלות עם חברים, קרובי משפחה או שכנים .1

    בעל צביון דתיללכת לבית כנסת, כנסיה, מסגד או כל אירוע  .2

    ללכת לאירועים חברתיים כגון:  מופעים, תערוכות, הצגות  .3

    ללכת למוסדות תרבות בקהילה כגון: ספריה, מוזיאון  .4

    התנדבותית ליטול חלק בפעילות .5

ליטול חלק בפעילויות ציבוריות כגון: השתתפות בוועדים )ועד כיתה, מועצת  .6

 תלמידים(, הפגנות, וכדומה 

   

להשתתף באירועים חברתיים לדוגמא: טקסים בעיר, שוק אומנים, שבוע הספר   .7

 וכדומה

   

    ללכת לארגונים קהילתיים חברתיים כגון: חוגים, קבוצות, מועדון חברתי  .8

    לצאת פתוחים בקהילה כגון: פארקים או חוף הים, בריכה, טיולים בחיק הטבע  .9

כגון: אירועי ספורט, צפייה בסרטים  לקחת חלק בפעילויות שעות פנאי .10

 בקולנוע 

   

 

 . באופן כללי, כמה מעורב אתה בקהילה )משפחה, בית ספר, שכונה, דירה, תנועת נוער(  שלך ? 6

 מעורב מאוד   ❑מסוימת        מעורב במידה  ❑לא מאוד מעורב       ❑עורב בכלל      לא מ ❑             

 

מעודדים אותך ארגונים קהילתיים )תנועות נוער, צמי"ד, כנפיים של קרמבו, בית ספר, מתנ"ס ועוד( . באיזה תדירות  7

 תך לפעילויות(להשתתף בפעילויות שלהם? )שולחים לך דפי מידע על פעילויות , מתקשרים להזמין או

 לעיתים קרובות  ❑לפעמים       ❑לעיתים רחוקות       ❑אף פעם       ❑    

 

 השנה האחרונה, עד כמה היית מרוצה מרמת המעורבות שלך בחברה  ?  . במהלך 8

 מאוד מרוצה    ❑מרוצה במידה מסוימת       ❑לא כל כך מרוצה       ❑לא מרוצה בכלל       ❑      

 

 לא   ❑כן       ❑רוצה להיות יותר מעורב יותר בחברה )מאשר  אתה היום (?    . האם היית 9

 

 



 

 מעורב בחברה  כפי שהיית רוצה )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(?מה חסר לך? מה יעזור לך?. מדוע לדעתך אינך 10

 אין לי מספיק כסף   .1

 אין לי תחבורה זמינה ונוחה  .2

 אין לי זמן  .3

 אותי או הזמינו אותי להיות להשתתף ארגונים קהילתיים לא עודדו  .4

 אני לא מודע לפעילויות  שמעניינות אותי   .5

 מעורב ביותר פעילויות בחברה   אני לא מעוניין להיות .6

 אחר______________________________ .7


