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 לעובדים מן השורה המועסקים לצד עובדים בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית
 פותח בשנת,4102 :

על ידי :ד"ר חגי כץ וד"ר עוזי ששון

1

מטרת הכלי

בירור עמדותיהם והתנסויותיהם של העובדים ללא המוגבלויות שעובדים לצד העובדים
בעלי המוגבלות השכלית-התפתחותית

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

בעלי תפקידים בארגונים שעוסקים בהשמה ובשילוב של עובדים בעלי מוגבלות שכלית-
התפתחותית במקומות עבודה בשוק הפתוח

4

אופי הדיווח

עצמי

5

מבנה הכלי

המחקר התבסס על הפרדיגמה הטרנספורמטיבית ( ;Mertens de Wilamrs, 2009
 )Stoecker, 2005הגורסת כי יש לערב גישות מחקר איכותניות וכמותיות על מנת
להציע פתרון מחקרי לבעיות חברתיות.

6

סוג סולם המדידה

לא רלוונטי

7

סוג הפריטים בכלי

שאלות מובנות

8

אורך הכלי

 04שאלות

9

מהימנות

לא צויין

11

תקיפות

לא צויין

רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט
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שם המחקר
ד"ר חגי כץ ,ד"ר עוזי ששון ( .)4102שילוב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בשוק העבודה.
אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

`
למחקר המלא
למאגר המחקרים של קרן שלם

שאלון לעובדים מן השורה המועסקים לצד עובדים בעלי מוגבלות שכלית-התפתחותית
מה הוא גילך? ____________
מה תפקידך בארגון? ______________

מה הוא מינך?  גבר

 אישה

כמה שנים אתה עובד בארגון? ____________

האם אתה ממונה על אנשים אחרים בארגון?  כן

 לא

מה היא השכלתך?
 .0פחות מתיכונית
 .4תיכונית מלאה

 .3על-תיכונית
 .2אקדמית

במקום העבודה שלך מועסקים אנשים בעלי מוגבלות שכלית .מה המגע שלך עם עובדים אלה?
.0
.4
.3
.2
.5
.6
.7

אני לא יודע על כך כלום
אני יודע אך אני לא עובד איתם
אני לא עובד איתם אך מכיר אותם
אני עובד באופן ישיר עם אחד מהם
אני עובד באופן ישיר עם כמה מהם
אני ממונה על אחד מהם
אני ממונה על כמה מהם

המשך הכלי בעמוד הבא -

מה היא דעתך על הטענות הבאות לגבי אנשים בעלי מוגבלות שכלית?
מסכים

מסכים
קצת

לא מסכים ולא
מתנגד

מתנגד
קצת

מתנגד

הם צריכים לעבוד במסגרות מיוחדות ולא במקומות
עבודה רגילים











הם יכולים לעבוד במקומות עבודה רגילים
בתפקידים שמתאימים ליכולותיהם











הם צריכים לעבוד בעבודות שלא כוללות מגע ישיר
עם לקוחות











הם מהווים סיכון עבור האנשים בארגון











הם יכולים להיות חברים שווים בצוות העובדים











הם הופכים את העבודה למקום טוב יותר











הם מצריכים טיפול וליווי צמודים מדי











רק איש מקצוע בתחום יכול לעבוד עם אנשים בעלי
מוגבלות שכלית











צריך הכשרה מיוחדת לעבוד עם אנשים בעלי
מוגבלות שכלית











אפשר לשלב בעבודה רק כאלה שלא רואים שהם
מוגבלים











השילוב שלהם בעבודה הוא בעיקר בשבילם ,הם
לא מועילים לארגון











לקוחות מעריכים את זה שאנחנו מעסיקים אנשים
בעלי מוגבלות שכלית











שילוב אנשים בעלי מוגבלות שכלית מועיל גם
לעובדים הרגילים











אין לשלב אנשים עם מוגבלות בעבודות שמצריכות
היגיינה כמו הכנת מזון











בשאלות הבאות נא סמן את התשובה הנכונה עבורך.

הודיעו לי שיש במקום העבודה שלי שילוב של אנשים בעלי מוגבלות
שכלית

כן

לא

איני יודע/איני
זוכר

לא
רלוונטי









התייעצו איתי בנושא שילוב אנשים בעלי מוגבלות שכלית









קיבלתי הדרכה אישית בנושא שילוב אנשים בעלי מוגבלות שכלית









קיבלתי הדרכה קבוצתית בנושא שילוב אנשים בעלי מוגבלות שכלית









ההדרכה שקיבלתי התייחסה לצד הרגשי והנפשי של שילוב אנשים
בעלי מוגבלות שכלית









אני מקבל ליווי שוטף בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית ממישהו
בארגון









אני מקבל ליווי שוטף בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית מאיש
מקצוע מחוץ לארגון









העבודה עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית מקשה על העבודה שלי









הייתי בעבר במגע עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית









עבדתי בעבר עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית









בעבודה לצד אנשים בעלי מוגבלות שכלית ,האם נתקלת במצבים הבאים?
לא נתקלתי פעם אחת יותר מפעם אחת
מצבים של סערת רגשות אצל העובד בעל המוגבלות השכלית







התנגדות של לקוחות או אחרים לעובד בעל המוגבלות השכלית







התנהגות לא נורמטיבית מצד העובד בעל המוגבלות השכלית







התנהגות לא יפה כלפי העובד בעל המוגבלות השכלית







עד כמה המשפטים הבאים נכונים לגביך?
נכון
מאוד

די
נכון

קצת נכון
וקצת לא

די לא
נכון

ממש לא
נכון

אני מסוגל להסביר לעובדים בעלי מוגבלות שכלית מה
לעשות בעבודה











אני מסוגל להתמודד עם תגובות רגשיות של העובדים
בעלי המוגבלות השכלית











אני יודע איך להתמודד עם התייחסות שלילית של לקוחות
כלפי העובד בעל המוגבלות השכלית











אני מעדיף לא לעבוד ישירות עם עובד בעל המוגבלות
השכלית











מלחיץ אותי לעבוד עם עובדים בעלי מוגבלות שכלית











מפחיד אותי לעבוד עם עובדים בעלי מוגבלות שכלית











מה דעתך על עבודה עם אנשים בעלי מוגבלויות אחרות בהשוואה לעובדים בעלי מוגבלות שכלית?
לעבוד עם חרש

 יותר משתלם לארגון

 יותר נעים

 יותר מסובך

 יותר מפחיד

 פחות משתלם לארגון  פחות נעים  פחות מסובך  פחות מפחיד
 אותו דבר
לעבוד עם אדם בכיסא גלגלים  יותר משתלם לארגון

 אותו דבר

 אותו דבר

 אותו דבר

 יותר נעים

 יותר מסובך

 יותר מפחיד

 פחות משתלם לארגון  פחות נעים  פחות מסובך  פחות מפחיד

לעבוד עם אדם פגוע נפש

 אותו דבר

 אותו דבר

 אותו דבר

 אותו דבר

 יותר משתלם לארגון

 יותר נעים

 יותר מסובך

 יותר מפחיד

 פחות משתלם לארגון  פחות נעים  פחות מסובך  פחות מפחיד
 אותו דבר
תודה על שיתוף הפעולה!

 אותו דבר

 אותו דבר

 אותו דבר

