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 :שאלון מעורבות חברתית (גרסה מקוצרת)
 השאלון נלקח מתוך כלי מחקר מורחב שחיברו גור ,רימרמן וגרינשטיין -וייס ( )2017במחקרם ומשלב בין כלי
מחקר שונים .מומלץ לפנות למחקר המלא לפני השימוש בשאלון זה.
 פותח בשנת 2004 :על ידי :הארגון האמריקאי למוגבלות ()NOD
 תורגם לעברית בשנת  2007 :על ידי :ארטן -ברגמן
1

מטרת הכלי

מדד להשתתפות חברתית

2

סוג כלי המחקר

שאלון.
מטפלים עיקריים (בבתי האב) לילד עם מש"ה.

3
אוכלוסיית היעד

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי

5

מבנה הכלי

פריטים המייצגים השתתפות חברתית :בילוי עם חברים ובני משפחה ,פעילות דתית

6

סוג סולם המדידה

7

סוג הפריטים בכלי

שאלות לדירוג -סולם ליקרט.

8

אורך הכלי

במחקרם של גור ,רימרן וגרינשטיין-וייס ( )2017ובמחקרו של חג'אזי ( 5 ,)2018פריטים

9

מהימנות

לא צוין

10

תקיפות

לא צוין

במקום דתי ,אירועים חברתיים בקהילה ,פעילות התנדבותית או ציבורית ויציאה
למקומות פתוחים בקהילה .לגבי כל פעילות נשאל המשתתף באיזו תדירות עושה כל
אחת מהפעילויות.
סולם ליקרט בן  7דרגות בין ( 1תדירות נמוכה ביותר/אף פעם) לבין ( 7תדירות
גבוהה/יותר מפעמיים בשבוע).

(בגרסה המקורית היו  8פריטים)

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

שם המחקר
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גור איילת ,רימרמן אריק וגרינשטיין-וייס מיכל ( .)2017מיזם מחקר בתי אב בהם מתגורר ילד או בוגר
עם מוגבלות שכלית .אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת וושינגטון סנט לואיס ,ארה"ב.

למחקר המלא
652
למחקר המלא

אשרף חג'אזי ( .)2018איכות חיים של הורים המטפלים בילדיהם עם מוגבלות שכלית התפתחותית
בבתי אב יהודיים וערביים .אוניברסיטת חיפה .בהנחיית פרופ' אריק רימרמן.

`
למאגר המחקרים של קרן שלם

אנא ציין באיזה תדירות אתה עושה כל אחת מהפעולות הבאות? (סמן )X
אף
פעם

1
1
2
3
4

5

מבלה עם חברים ,קרובי משפחה
או שכנים
הולך לבית כנסת ,מסגד ,כנסייה
או כל מקום דתי אחר
הולך לאירועים חברתיים ומבקר
במוסדות תרבות (מופעים ,הצגות,
תערוכות ,ספרייה ,מוזיאונים וכו)
לוקח חלק בפעילות התנדבותית,
או ציבורית ובפעילות של ארגונים
קהילתיים חברתיים (וועדים,
הפגנות ,חוגים ,מתנ"ס ועוד)
יוצא למקומות פתוחים בקהילה
ולוקח חלק בפעילויות שעות פנאי

פעם פעמיים
פחות
מפעם בחודש שלוש
בחודש
בחודש

2

3

4

פעם
בשבוע

פעמיים
בשבוע

יותר
מפעמיים
בשבוע

5

6

7

