
 

 

 

                     

               

 

  

 :השמישות שאלון שם הכלי SUS–System Usability Scale  –  ממשק הרשת החברתיתעבור הערכת 

 של אנשים עם מש"ה. לשותפי ומלווי תקשורת -"נט.חבר"

  :על ידי: 1995פותח בשנת Brooke 

  : לא צוין: על ידי   לא צויןתורגם לעברית בשנת 

 

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

ממשק רשת חברתית המיועדת לאנשים עם מוגבלות שכלית  שמישות(. 2018חבושה שירה )

חלקי של הדרישות לקבלת תואר "מוסמך האוניברסיטה" בהנחיית: ד"ר  מחקר לשם מילויהתפתחותית. 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.טל לבל ופרופ' תמר וייס, 
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 למחקר המלא

 

                                                  `    

                  למאגר המחקרים של קרן שלם

 מגוון היבטים של שמישות עבור משימה אותה מעריכים.מדד ל הכלי מטרת 1

 שאלון סוג כלי המחקר  2

3 

 אוכלוסיית היעד 

קרובי משפחה של האדם עם מש"ה )שאינם חולקים (, עבור 2018במחקרה של חבושה )

)שותפי  מגורים משותפים( או אנשי צוות במסגרת יום בעלי קשר קרוב עם אדם זה

 )מלווי התקשורת(. אנשי צוות מצוותי הדיור של האדם עם מש"ה וכן התקשורת(

 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

אפשרויות.  5פריטים אותם מדרג המשתתף על סולם בן  10כולל  SUS -שאלון ה מבנה הכלי 5

השאלון מתייחס למגוון היבטים של שמישות דוגמת צורך בעזרה, צורך בהכשרה 

 (. Bangor et al., 2008ל המשימה אותה מעריכים )מיוחדת ומידת המורכבות ש

 מאוד"( מסכים)" 5"( ועד מאוד לא מסכים)" 1סולם ליקרט על סקאלה לדירוג בין  סוג סולם המדידה 6

 היגדים לדירוג. סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים. 10 אורך הכלי  8

ובקבוצת  α=0.85על  קרונבךאלפא של  בקבוצת שותפי התקשורת עמד ערך המהימנות מהימנות   9

 (.2018)חבושה,  α=0.65מלווי התקשורת עמד ערך המהימנות על 

 לא צוין תקיפות 10

 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 מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         
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 לשותפי התקשורת ולמלווי התקשורת – SUSשאלון השמישות 

System Usability Scale –SUS 
Brooke J. SUS - A quick and dirty usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. 

Weerdmeester & I. L. McClelland, (Eds.) "Usability Evaluation in Industry", London: Taylor & 

Francis. 1995:189-194. 

 אנא דרגו את נכונותן של האמירות הבאות בעיניכם 

  1 

מאוד לא 

 מסכים

2 3 4 5 

מסכים 

 מאוד

אני חושב   .1

שהייתי רוצה 

להקליט הודעות, 

לשלוח הודעות, 

לקבל הודעות, 

ולהשאיר 

הודעות בקבוצות 

עניין בנט. חבר 

 לעיתים קרובות

     

אני חושב   .2

שהקלטת 

הודעות, שליחת 

הודעות, קבלת 

והשארת הודעות 

הודעות בקבוצות 

ענין בנט. חבר 

הינן פעילויות 

מסובכות שלא 

 לצורך

     

אני חושב   .3

שהקלטת 

הודעות, שליחת 

הודעות, קבלת 

הודעות והשארת 

הודעות בקבוצות 

עניין בנט. חבר 

הינן פעילויות 

 קלות לביצוע

     

אני חושב שקיים   .4

צורך בתמיכה 

של איש טכני 

כדי להקליט 

וח הודעות, לשל

הודעות, לקבל 

הודעות 

     



 

ולהשאיר 

הודעות בקבוצות 

 עניין בנט. חבר

אני חושב   .5

שהפונקציות 

השונות בנט. 

חבר היו 

 מתואמות כהלכה

     

חשבתי שהייה   .6

יותר מדי חוסר 

עקביות בנט. 

 חבר

     

אני מניח שרוב   .7

האנשים ילמדו 

להקליט הודעות, 

לשלוח הודעות, 

לקבל הודעות 

ולהשאיר 

דעות בקבוצות הו

עניין בנט. חבר 

 במהירות

      

פעילויות של   .8

הקלטת הודעות, 

שליחת הודעות, 

קבלת הודעות 

והשארת הודעות 

בקבוצות ענין 

בנט. חבר הסבו 

 לי מועקה

     

חשתי תחושת   .9

ביטחון רבה בעת 

שהקלטתי 

הודעות, שלחתי 

הודעות, קיבלתי 

הודעות 

והשארתי 

הודעות בקבוצות 

 חבר עניין בנט.

     

הייתי צריך   .10

ללמוד הרבה 

לפני שהצלחתי 

להתמצא 

בפעילויות של 

הקלטת הודעות, 

     



 

שליחת הודעות, 

קבלת הודעות 

והשארת הודעות 

בקבוצות ענין 

 בנט. חבר
 

 

 

 

 

 

 

 

 


