
 

 

 

                     

 

               

  :שכלית מוגבלות עם חיילים של שילוב כלפי עמדותשאלון שם הכלי 
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 : לא צויין: ידי על לא צויין תורגם לעברית בשנת 

  .שילוב של חיילים עם מוגבלות שכליתלבחון עמדות של חיילים  מטרת הכלי 1

 שאלון. סוג כלי המחקר  2
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 אוכלוסיית היעד 
מש"ה המשתתפים בתכנית  בוגרים עםעם  חיילים המשרתים( 2015במחקר של ורנר )

 "שווים במדים".

 דיווח עצמי.  אופי הדיווח  4

( החיילים התבקשו לדרג את מידת הסכמתם לגבי שילוב 2015במחקר של ורנר ) מבנה הכלי 5

מצא  (2015של ורנר )ניתוח גורמים אשר נערך לצורך המחקר בא. אנשים עם מש"ה בצ

 הביעו אשר פריטים 4 כללה הראשונה הסקלה-תת סקלות.-תתי 3 -כי כלי זה הורכב מ

 מכין ל"בצה השילוב: "לדוגמא, בצבא שכלית מוגבלות עם חיילים לשלב חשוב כי עמדה

 פריטים 3 כללה יההשני הסקלה-תת ."בחברה להשתלב שכלית מוגבלות עם אנשים

 יש: "לדוגמא, לאחרים דומים הינם שכלית מוגבלות עם שחיילים לכך התייחסו אשר

 השלישית הסקלה -תת". אחר חייל לכל כמו שכלית מוגבלות עם לחיילים להתייחס

, מאחרים שכלית מוגבלות עם חיילים להפריד שיש עמדה הביעו אשר פריטים 3 כללה

 ".ל"בצה נפרדות ביחידות להיות שכלית וגבלותמ עם לאנשים עדיף: "לדוגמא

 )מסכים בהחלט(. 5)בהחלט לא מסכים( עד  1-רמות, מ 5סולם ליקרט בן  סוג סולם המדידה 6

  שאלות דירוג. סוג הפריטים בכלי 7

 .שאלות דירוג 12 אורך הכלי  8

 מוגבלות עם יםחייל לשלב חשוב - הראשונה הסקלה-תת(, 2015במחקר של ורנר )  מהימנות  9

 עם חיילים - השנייה הסקלה-תת(. α=0.79) נמצאה מהימנות גבוהה בצבא שכלית

 הסקלה -תת(. α=0.65) נמצאה מהימנות בינונית, לאחרים דומים הינם שכלית מוגבלות

 נמצאה מהימנות גבוהה, מאחרים שכלית מוגבלות עם חיילים להפריד יש , כיהשלישית

 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 מתבקש מחקר לימכ באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
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 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

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

. האוניברסיטה העברית. שכלית מוגבלות עם אנשים כלפי הסביבה עמדות ועל והוריו הפרט  
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 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 

(0.75=α.) 
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 שכלית מוגבלות עם חיילים של שילוב כלפי עמדותשאלון 

בהחלט לא  אני חושב/ת ש...

 מסכים

לא 

 מסכים

בהחלט  מסכים מתלבט

 מסכים

 5 4 3 2 1 חשוב לשלב אנשים עם מוגבלות שכלית בצה"ל

השילוב בצה"ל מכין את האנשים עם המוגבלות 

 השכלית להשתלב בחברה

1 2 3 4 5 

אני חושב ששילוב אנשים עם מוגבלות שכלית בצה"ל 

 לחיים האמיתיים אותייכול להכין 

1 2 3 4 5 

עדיף לאנשים עם מוגבלות שכלית להיות ביחידות 

 נפרדות בצה"ל

1 2 3 4 5 

להשתתף בכל  אנשים עם מוגבלות שכלית יכולים

 פעילות ביחידה בצה"ל

1 2 3 4 5 

שילוב של אנשים עם מוגבלות שכלית בצה"ל מלמד 

 אותי על השוני בין אנשים

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אנשים עם מוגבלות שכלית הם אנשים רגילים

עדיף לאנשים עם מוגבלות שכלית להיות במסגרות 

 נפרדות המתאימות להם

1 2 3 4 5 

וגבלות שכלית מפריעים לפעילות חיילים עם מ

 השגרתית בצה"ל

1 2 3 4 5 

יש להתייחס לחיילים עם מוגבלות שכלית כמו לכל 

 חייל אחר

1 2 3 4 5 

כדאי לשלב חיילים עם מוגבלות שכלית ביחידות 

 רגילות בצה"ל

1 2 3 4 5 

אני מעוניין לשרת ביחידה צבאית יחד עם חיילים עם 

 מוגבלות שכלית

1 2 3 4 5 

 

 

 


