
 

 

 

                     

               

 

 :פותח על ידי איזי שפירא -שאלון עמדות כלפי אנשים עם מש"ה )מקוצר(  שם הכלי  

 :שפירא' -צוות יחידת המחקר של 'בית איזיעל ידי:  2014 פותח במקור בשנת 

  יחידת הערכה ומחקר' -'מכלולעל ידי:  2017 פותח בשנת:הכלי המקוצר 

 לא צוין: ידי על   לא צוין ית בשנת :תורגם לעבר 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 שינוי עמדות כלפי אנשים עם מש"המדד ל מטרת הכלי 1

 שאלון סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 
משתלמים בקורסי הכשרה של 'קרן שלם', לפני ואחרי (, 2018במחקר של 'מכלול' )

 ההשתתפות בקורסים. 

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

 27 ( כלל2014הכלי המקורי שפותח על ידי צוות יחידת המחקר של בית איזי שפירא ) מבנה הכלי 5

תעסוקה, )כגון:  תחומי תוכן רלוונטיים לעולם המש"הבהיגדים הבודקים עמדות 

בשל מגבלות  .ועוד( עצמאות, פרטיות, למידה, חברה, זוגיות, השתלבות בקהילה

שהוגדרו כהיגדים "טובים"  מקוצר,לשאלון ה היגדים 10שנמצאו בשאלון נבחרו רק 

 . מבחינת איכותם הפסיכומטרית, מבחינת ניסוחם ומבחינת תגובות המשיבים אליהם

במידה =מסכים  4ועד  כלל לא מסכים,= 1) דרגות 4שאלון בנוי על סולם ליקרט בין ה סוג סולם המדידה 6

 .(רבה מאוד

 לדירוג. היגדים סוג הפריטים בכלי 7

 לדירוג. שאלות  10 אורך הכלי  8

 המהימנות הכללית )אלפא קורנבך( שנמצאה לעשרת ההיגדים הנבחרים:  מהימנות  9

 0.65בשאלון 'לפני' הקורסים:  .1

 0.58בשאלון 'אחרי' השתתפות בקורסים:  .2

  לא צוין. תקיפות 10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרנלקח מתוך כלי  מחקר זה  

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.   

 
  הרלבנטי קרהמח 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

 -שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית(, 2018חקר )יחידת הערכה ומ –מכלול 

בקרב סטודנטים באקדמיה הלומדים בקורסים הניתנים על ידי קרן שלם ובקרב משתלמים בקורסי קרן 

 שלם )בשנה"ל תשע"ז(.
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 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 
 

 

 

 

 

 שאלון עמדות אודות איכות חייהם של אנשים עם מש"ה למשתתפים בקורסים של קרן שלם
 

לא כלל  ההיגדים
 מסכים

(1) 

מסכים   
 ביותר

(4) 

     אדם עם מש"ה יכול לעבוד בעבודה מספקת ומהנה
     לאדם עם מש"ה חשובים צרכים אסתטיים בסביבת המגורים שלו

לה בשמירה על תזונתו, משקל גופו אדם עם מש"ה יכול ורוצה לשתף פעו
 ובריאותו

    

     רוב האנשים עם מש"ה אינם בשלים לנהל קשר זוגי
     אנשים עם מש"ה פחות מודעים לכך שהפרטיות שלהם נפגעת

     אנשים עם מש"ה יכולים ליהנות מפעילות פנאי רק עם אנשים כמוהם
     הוא חי אדם עם מש"ה צריך להיות שותף לעיצוב המרחב בו

פרטיות ותיחום מרחב אישי צריכים להילקח בחשבון בתכנון סביבה של אנשים 
 עם מש"ה

    

     אני לרוב קשוב/ה ומכיל/ה -במפגש עם אדם עם מש"ה
     יש לאפשר לאדם עם מש"ה להחזיק במפתח לחדרו ו/או ארונו הפרטי

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1785
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1785
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http://www.kshalem.org.il/pages/item/1785
http://www.kshalem.org.il/
https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


