כלי מחקר זה נלקח מתוך מאגר כלי המחקר של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו
שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.
כל המעוניין להשתמש באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי
ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.

 שם הכלי :סקר בנושא צרכים מחקריים ברשויות המקומיות
 פותח בשנת 2019 :על ידי' :מכלול -יחידת הערכה ומחקר'
 תורגם לעברית בשנת  :לא צוין על ידי :לא צוין
ללמוד על צרכי הרשויות בהיבט המחקרי .כלומר ,אלו תחומי מחקר עשויים לעניין את

1

מטרת הכלי

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

נציגי הרשויות המקומיות

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי ע"י שאלון מקוון ()Goggle Forms

5

מבנה הכלי

השאלון כלל:

6

סוג סולם המדידה

7

סוג הפריטים בכלי

שאלות לדירוג ,שאלות כן/לא ושאלה פתוחה.

8

אורך הכלי

 2שאלות לדירוג 11 ,תחומי מחקר שיש לסמן אם יש בהם עניין (כן/לא) ,שאלה נוספת

נציגי הרשויות המקומיות ,לסייע או לתרום בשיפור השירותים הניתנים לאוכלוסייה עם
מוגבלות שכלית התפתחותית ברשות.

 .1שאלות סגורות לדירוג לגביי מידת תרומת ממצאי המחקרים בתחום המש"ה לשדה
העבודה עם אוכלוסייה זו וכן לגביי מידת ההתעדכנות במחקרים חדשים בתחום.
 .2רשימה של  11תחומים אשר נחקרו בעשור האחרון על ידי חוקרים אשר קיבלו את
תמיכת קרן שלם .המשיבים התבקשו לסמן (כן/לא) לגבי כל תחום מחקר ,האם הוא
עשוי לעניין ולסייע בלמידה ושיפור השירותים שהם מעניקים לאנשים עם מוגבלות
שכלית .בנוסף ,נשאלו המשיבים האם היו מוכנים (כן/לא) להיות שותפים וללוות
מחקר.
.3

שאלה פתוחה המזמינה את המשיבים להציע תחומי מחקר נוספים ,בנוסף לאלו
שהוצגו ,שבעיניהם כדאי לחקור על מנת לסייע לרשות בפיתוח שירותים ובקבלת
החלטות.

 2השאלות לדירוג בנויות על סולם ליקרט בין  4דרגות ,בין  =( 1כלל לא) ועד =( 4
במידה רבה).

כן/לא ,שאלה פתוחה.
9

מהימנות

לא צוין

10

תקיפות

לא צוין

רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט

שם המחקר
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למחקר המלא

המקומיות.

`
למאגר המחקרים של קרן שלם

סקר בנושא – צרכים מחקריים ברשויות המקומיות (הועבר באופן מקוון באמצעות )Google Forms
 .1באיזו רשות מקומית את/ה עובד/ת?
 .2לדעתך ,באיזו מידה ממצאי מחקרים בתחום המוגבלות השכלית עשויים לתרום לשדה ולשרת אתכם בעבודתכם
עם אוכלוסייה זו?
א .כלל לא
ב .במידה מועטה
ג .במידה בינונית
ד .במידה רבה
 .3להלן רשימת תחומים אשר נחקרו בעשור האחרון על ידי חוקרים שקיבלו את תמיכת קרן שלם .אנא סמנ/י (ב-
כן/לא) לגבי כל תחום מחקר ,האם הוא עשוי לעניין אתכם ולסייע בלמידה ושיפור השירותים שאתם מעניקים
לאנשים עם מוגבלות שכלית.
 .1היבטים התפתחותיים ומאפיינים על פי גיל ורמת מוגבלות
 .2התמודדות אנשים עם מוגבלות בהיבט הפיזיולוגי
 .3התמודדות אנשים עם מוגבלות בהיבט הרגשי-נפשי ובהיבט הקוגניטיבי
 .4משפחתו של האדם עם המוגבלות
 .5עמדות ותפיסות חברתיות כלפי אנשים עם מוגבלות
 .6מגזרים בחברה
 .7שירותים ייעודיים עבור אנשים עם מוגבלות (חינוך ,פנאי ,תעסוקה ,דיור וכו')
 .8חקיקה וזכויות של אנשים עם מוגבלות
 .9הערכת שיטות תמיכה וטיפול שונות
 .10דמות המטפל/מדריך העובד במסגרות לאנשים עם מוגבלות
 .11שילוב בקהילה
 .4אילו נושאי מחקר נוספים או ספציפיים יותר את/ה חושב/ת שכדאי לחקור? נושאים שעשויים לסייע לרשות בפיתוח
שירותים או בקבלת החלטות.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
 .5האם תהיי/ה מוכן/ה להיות שותף/ה וללוות מחקר (שותפ/ה בוועדת היגוי שתנסח את הקול הקורא ,תלווה את
שלבי המחקר ועוד?)..
א .כן

ב .לא

 .6באיזו מידה הנך נוהג להתעדכן במחקרים חדשים בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית?
א .כלל לא מתעדכן
ב .מתעדכן במידה מועטה
ג .מתעדכן במידה בינונית
ד .מתעדכן במידה רבה

