 שם הכלי :שאלון למדריך בנוגע להדרכה שקיבל בנושא תקשורת החניכים
 פותח בשנת :לא צויין  ,על ידי :לא צויין
לבדוק את מידת תרומתן של פעילויות תוכנית ההדרכה לתפקידם של המדריכים כמלווי

1
מטרת הכלי

תקשורת של החניכים.

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

מדריכים מלווי תקשורת )מתנדבים בשנת שירות/שירות לאומי(

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי של המדריכים

5

מבנה הכלי

בשאלון זה התבקשו הנחקרים לדרג את מידת תרומתן של פעילויות תוכנית ההדרכה

6

סוג סולם המדידה

סולם ליקרט בן חמש אפשרויות מ - 1 -במידה מעטה מאד עד  - 5במידה רבה מאד.

7

סוג הפריטים בכלי

פריטי דירוג

8

אורך הכלי

 10פעילויות/היגדים

9

מהימנות

במחקר של לבל ) (2011נותחו מרבית הנתונים בצורה נפרדת וחזרתית ע"י שלושה

10

תקיפות

לתפקידם כמלווי תקשורת של החניכים .הפעילויות כללו הדרכות )צוות חופף ,צוות ותיק
והדרכות פרטניות בשיחות מזדמנות עם הקלינאיות( ,התנסויות בקבוצות )כיתתיות,
"תקשורת כיתתי" וקבוצות קטנות( ,השתתפות בישיבות )כיתתיות ות"א( ופעילויות
ממוקדות תקשורת )יום תקשורת ומפגשים ייעודיים(.

אנשי מקצוע הבקיאים היטב בתחום תת"ח לצורך קבלת מהימנות פנימית )בין-שופטית(.
לבסוף ,נותח המידע כולו באופן אינטגרטיבי ע"י החוקרת תוך כדי תהליך הכתיבה
)יוסיפון ;2001 ,שקדי .(2003
לא צויינה

רשימת מחקרי קרן של"ם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט שם המחקר
53

ד"ר טל לבל ) .(2011הדרכת שותפי תקשורת של אנשים עם מוגבלויות שכליות וצרכים תקשורתיים
מורכבים .אוניברסיטת חיפה.

שאלון למדריך בנוגע להדרכה שקיבל בנושא תקשורת

ההדרכה בנושא תקשורת כללה השנה פעילויות שונות.
עליך לציין באיזו מידה תרמו פעילויות אלה לתפקידך כמלווה תקשורת של החניכים .תשמרנה
בסודיות מוחלטת.

פעילות

הדרכת צוות חופף

שבועיים ראשונים של תצפיות בצוות
המתנדבים החופף )ב"ש וש"ש משנה
קודמת(
הדרכת צוות וותיק

הדרכה שוטפת והסברים של הצוות
הוותיק בכיתה לכל אורך השנה
ישיבות צוות

ישיבות צוות כיתתיות שמתקיימות אחת
לשבוע
ישיבות תוכניות אישיות

ישיבות תוכניות אישיות בחילת השנה
ובסופה
יום תקשורת מרוכז

הרצאה של הדס ולימור והפעלות של קשיי
דיבור ,שפה ותקשורת
הדרכת קלינאיות התקשורת

הדרכות של קלינאיות התקשורת בכיתות
)"תקשורת כיתתי"(
קבוצות חניכים עם קלינאיות תקשורת

לווי תקשורת בקבוצות קטנות בהנחיית
קלינאיות התקשורת
מפגשי לווי תקשורת

מפגשים שכוונו במיוחד לנושא לווי

במידה
מעטה
מאד

במידה
מעטה

במידה
בינונית

במידה
רבה

במידה
רבה
מאד

תקשורת )"לכל איש יש שם" ,פעילות
שפנינה העבירה בכיתה ועוד(
שיחות עם הקלינאיות

שיחות מזדמנות עם קלינאיות התקשורת
פעילות אחרת:

