
 

 

 

                     

 

               

  :אפשור שירות צבאי לאנשים עם מוגבלויותכלפי  חיילים שאלון עמדותשם הכלי 

  :לא צויין :על ידי   , לא צוייןפותח בשנת 

 : לא צויין: ידי על לא צויין תורגם לעברית בשנת 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

  נשים עם מוגבלויות.לבחון עמדות של חיילים לגבי אפשור שירות צבאי לא מטרת הכלי 1

 שאלון. סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 
מש"ה המשתתפים בתכנית  בוגרים עםעם  חיילים המשרתים( 2015במחקר של ורנר )

 "שווים במדים".

 דיווח עצמי.  אופי הדיווח  4

ות שונות דמויות בעלות מוגבלוי 7-החיילים התבקשו לדרג את המידה בה יש לאפשר ל מבנה הכלי 5

)ביניהן מש"ה( לשרת בצבא, ומידת היכרות אישית עם החייל בעל מש"ה המשרת 

 ביחידתם.

)כלל לא(  1-בסולם מהמידה בה יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות לשרת בצבא דורגה  סוג סולם המדידה 6

  .)במידה רבה מאוד( 5עד 

רגה באופן השאלה על היכרות אישית עם החייל בעל מש"ה המשרת ביחידתם דו

=ממש לא 5=טובה מאוד, 1)רמות  5דיכוטומי )כן/לא( ומידת ההיכרות דורגה בסולם בן 

 טובה(.

 רמות(.  2, למעט שאלת ההיכרות עם חייל עם מש"ה )רמות 5-שאלות דירוג ב סוג הפריטים בכלי 7

 .רת ביחידהעל מקור ההיכרות עם חייל עם מש"ה המש 1, ועוד שאלה שאלות דירוג 9 אורך הכלי  8

 לא צויין.  מהימנות  9

 לא צויין. תקיפות 10

 ו של קרן שלם התומכת במחקר שמטרת 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                         

 

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


 

 מק"ט שם המחקר

 של החיים איכות על השפעתו: שכלית מוגבלות עם אנשים של הצבאי השירות(. 2015) ורנר שירלי

. וניברסיטה העבריתהא. שכלית מוגבלות עם אנשים כלפי הסביבה עמדות ועל והוריו הפרט  

79 

 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם
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 עם לאנשים צבאי שירות אפשור כלפי חיילים עמדות שאלון

 מוגבלויות

.  דמיין לעצמך סיטואציה בה הינך מפקד במסגרת צבאית. מפקד הבסיס שואל אותך לדעתך בדבר שילובם 1

פי דעתך, יש לאפשר -של כל אחד מהאנשים הבאים במסגרת היחידה שאותה אתה מפקד. באיזו מידה, על

 לכל אחד מהאנשים הבאים לשרת במסגרת צבאית?

כלל  
 לא

במידה 
 מעטה

במידה 
 בינונית

 במידה
 רבה

במידה רבה 
 מאוד

 5 4 3 2 1 חייל עם מחלה נפשית

 5 4 3 2 1 חייל עם אפילפסיה )מחלת הנפילה(

 5 4 3 2 1 חייל עם מוגבלות שכלית

 5 4 3 2 1 חייל עם עיוורון

 5 4 3 2 1 חייל עם חרשות

חייל עם נכות פיזית קלה )למשל, חייל 

 שנעזר בהליכון(

1 2 3 4 5 

ת קשה )למשל, חייל חייל עם נכות פיזי

 שנעזר בכיסא גלגלים(

1 2 3 4 5 

 

 . לא2  . כן1 עם מוגבלות שכלית?  חייל. האם הינך מכיר אישית 2

 . בינונית3  . טובה2 . טובה מאוד1  . אם כן, מהי מידת הכרותך עם אותו חייל?3

 . ממש לא טובה5 . לא טובה4      

 . משרת ביחידה שבה אני משרת1 שכלית?. מהיכן אתה מכיר את החייל עם המוגבלות ה4

 . משרת בבסיס בו אני משרת2       

 . אחר, פרט: ______________________3       

 


