
                                      

  "מעבר להכנה לחיי עבודה"שאלון שביעות רצון למשתתפי ולמנחי תוכנית  :שם הכלי �

ש "אך מתבסס על שאלון שביעות רצון ממחקרן של זק,  2010, יבזורי :על ידי,  2010: פותח בשנת �

  .ם מגבלהשבדק נגישות מוסדות להשכלה גבוהה לסטודנטים ע) 2009(ושרויאר 

  

  

 
:אשר עשו שימוש בכלים "קרן של רשימת מחקרי  

 

  

 

1 
 מטרת הכלי

מידת שביעות רצון מהשתתפות בתוכנית של התלמידים ושל המנחים והוא  להעריך את
  .בדיקת דרך העברת התכנים ורמת ההדרכה שניתנה בתוכניתלמכוון 

 משוב שאלון סוג כלי המחקר  2

  תלמידים עם פיגור שכלי הלומדים בחינוך מיוחד אוכלוסיית היעד  3

ח אופי הדיוו 4   

לסביבת , השאלון כולל מימדים מקובלים בשאלוני שביעות רצון הקשורים להדרכה מבנה הכלי 5
לשאלון ). 2004, לוטן(לתכני הלימוד ופריטים כוללניים על מידת שביעות רצון , הלימוד

השונות בין הנוסחים היא בצורת פניה . נוסח לתלמידים ונוסח למנחים: שני נוסחים
השאלון כולל שמונה אמירות המתייחסות לכלל המרכיבים . ה/תלמידמנחה או  –לנשאל 

אמירה אחת המתייחסת לשביעות רצון כללית מהשתתפות : של תוכנית המעבר
אמירה אחת , אמירה אחת המתייחסת למרכיב התנסות בעבודה בתוכנית, בתוכנית

ת עיסוקית שתי אמירות הבודקות את מרכיבי זהו, המתייחסת לשילוב בין למידה ועבודה
אמירה המתייחסת ללמידה ושתי אמירות המתייחסות למשוב , הנלמדים בתוכנית

  .ולדרכים לפתרון בעיות שמועברים בתוכנית

שבע ' − 2'; לא שבע רצון כלל' − 1: האמירות מדורגות על  סולם ליקרט בן חמש דרגות סוג סולם המדידה 6

שבע רצון במידה ' – 5'; צון במידה רבהשבע ר' − 4'; שבע רצון' − 3'; רצון באופן חלקי
 .ציון שביעות הרצון הוא ממוצע של חמשת המדרגים. 'רבה מאוד

 תוכניתההשאלון כולל שמונה אמירות המתייחסות לכלל המרכיבים של  אורך הכלי  7

 ותקיפות מהימנות 8
  

ב במחקר הנוכחי נבדקה מהימנות פנים של השאלון על חמש אמירות שעליהן ענו רו
קרונבך ונמצאה -הבדיקה נעשתה באמצעות מבחן אלפא. משתתפי קבוצת המחקר

  ).α = .69(מהימנות פנים טובה 

ט"מק שם המחקר  

  .תכנית מעבר לחיי עבודה לתלמידים עם מוגבלות שכלית הלומדים בחינוך מיוחד ). 2010(יונת יבזורי  

   .חיפה' אונ. רייטר שונית' פרופ, ש דליה"ר זק"ד: מנחה
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למשתתפי� מתוכנית מעבר להכנה לחיי עבודהשאלו� שביעות רצו�   

 2010, יבזורי

  

ע� סיו� התוכנית ברצוננו לבדוק את מידת שביעות רצונ מתוכנית הלימוד להכנה לחיי : הוראות

 Xי /י כל אמירה וסמ�/אנא דרג. ביעות רצו�לפני מספר אמירות ולציד� טבלה ע� דירוג ש. עבודה

  . באחת מהמשבצות

לא שבע   אמירות
  רצו� כלל

שבע רצו� 
באופ� 
  חלקי

שבע רצו�   שבע רצו�
במידה 

  רבה 

שבע רצו� 
במידה 

רבה 
  מאוד

       ת רצו� מהשתתפות ביו� עבודה/ה שבע/עד כמה את

ת רצו�  משילוב עבודה ע� למידה /ה שבע/ד כמה אתע
  על עול� העבודה

     

ת רצו�  מדר ביצוע  משוב על /ה שבע/עד כמה את
  העבודה

     

ת רצו� מהשימוש בדר פתרו� /ה שבע/עד כמה את
  בעיות ללמידה על עול� העבודה

     

ת רצו� מהתרומה של למידת מושג /ה שבע/עד כמה את
סיורי� במקומות עבודה לגבי , פעילות ניתוח, החודש

  הידע של  על עול� העבודה

     

ת רצו� מההתנסות  בכתיבת /ה שבע/עד כמה  את
  הכנה לראיו� עבודה , קורות חיי�

     

ת רצו� מהדרכי� החדשות שלמדת /ה שבע/עד כמה את
  לחפש עבודה 

     

ת רצו� מההשתתפות של בתוכנית /ה שבע/עד כמה את
  לחיי עבודה להכנה

     

  

הערות נוספות 

______________________________________________________________

                               ______________________________________________  

  !תודה על שיתו� הפעולה



  מעבר להכנה לחיי עבודה למנחי תוכניתשאלו� שביעות רצו� 

� סיו� התוכנית ברצוננו לבדוק את מידת שביעות רצונ מתוכנית הלימוד ע: הוראות

אנא . לפני מספר אמירות ולציד� טבלה ע� דירוג שביעות רצו�. להכנה לחיי עבודה

  . באחת מהמשבצות Xי /י כל אמירה וסמ�/דרג

  

  אמירות

לא 
שבע 
רצו� 
  כלל

שבע 
רצו� 

באופ� 
  חלקי

שבע 
  רצו�

שבע 
רצו� 

במידה 
  רבה 

שבע 
רצו� 

במידה 
רבה 
  מאוד

ת רצו� מליווי /ה שבע/עד כמה את
  למקומות עבודה את התלמידי�

          

ת רצו�  משילוב /ה שבע/עד כמה את
  עבודה ע� למידה על עול� העבודה

          

ת רצו�  מדר ביצוע  /ה שבע/עד כמה את
  משוב על העבודה 

          

ת רצו� מהשימוש /ה שבע/עד כמה את
ללמידה על עול� בדר פתרו� בעיות 

  העבודה

          

ת רצו� מהתרומה של /ה שבע/עד כמה את
, ניתוח פעילות, למידת מושג החודש

סיורי� במקומות עבודה לגבי הידע של 
  התלמידי�  על עול� העבודה

          

ת רצו� מההתנסות  /ה שבע/עד כמה  את
  הכנה לראיו� עבודה , בכתיבת קורות חיי�

          

צו� מהדרכי� ת ר/ה שבע/עד כמה את
החדשות שלימדת את התלמידי�  לחפש 

  עבודה 

          

ת רצו� מההשתתפות /ה שבע/עד כמה את
  של בהנחיית תוכנית להכנה לחיי עבודה

          



הערות נוספות 

______________________________________________________________

______________________________________________  

  !תודה על שיתו� הפעולה                                      

 


