
 

 

 

                     

               

 

 :שאלון רמת דתיות שם הכלי    

  :חמאדהעל ידי:  2002פותח בשנת 

  : לא צוין: על ידי   לא צויןתורגם לעברית בשנת 

 

 

 

 

שאלון הבודק את מידה האמונה של הפרט בערכים דתיים והמידה בה הוא משתדל  מטרת הכלי 1

 .לנהוג לפי ערכי הדת ומצוות הדת

 .שאלון סוג כלי המחקר  2

3 
 אוכלוסיית היעד 

עם  מקצוע הנותנים שירותים ישירים לאנשיםאנשים  (, 2017) ורטהימרשל במחקר 

 מש״ה.

 .דיווח עצמי אופי הדיווח  4

 הוא שבה המידה ואת דתיים בערכים מידת האמונה של הפרט את השאלון בודק מבנה הכלי 5

נה /ה מאמין/מידה את באיזוומצוות הדת. פריט לדוגמא:  הדת ערכי לפי משתדל לנהוג

 דתיים?. בערכים

 )מסכים במידה רבה מאוד(. 5( ועד בכלל לא מסכים) 1-סולם דירוג מ סוג סולם המדידה 6

 רמות. 5פריטים סגורים בדירוג בן  סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים. 3 אורך הכלי  8

; וכללית: α=0.89 הערבית: בגרסה α=0.77בגרסה העברית היא:  השאלון מהימנות מהימנות   9

0.85=αפי  על . במחקר הנוכחי, מהימנות השאלון נבדקה בקרב אוכלוסיית המחקר

Raliability Analysis 0.93, ונמצאה עקיבות פנימית גבוהה שלα=. 

 

 לא צויין 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                         
 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29
http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 ם אשר עשו שימוש בכלי:קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

בקרב -"נשאת ונתת באמונה": שחיקה, מחויבות לארגון ומחויבות ללקוח (, 2017) שרה ורטהימר

בית הספר מטפלים חרדים לעומת לא חרדים המטפלים באוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית. 

 לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה
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 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם
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 שאלון רמת דתיות

 (2002)חמאדה, 

 המשפטים הבאים מתייחסים לתחושות שונות בעבודתך. 

 הקף/י בעיגול באיזו מידה את/ה מסכימ/ה עם ההיגדים הבאים.

 = במידה רבה מאוד.5= בכלל לא מסכים, 1כאשר 

במידה 

רבה 

 מאד

במידה 

במידה  רבה

 מועטה 

במידה 

 מועטה

 מאד

בכלל 

לא 

 מסכים

 

 באיזו מידה:

 את/ה מאמין/ה בערכים דתיים? .1 (1) (2) (3) (4) (5)

 הדתית? הערכים המסורת לפי ת/ה מתנהג/את .2 (1) (2) (3) (4) (5)

 הדת? מצוות מת את/ה מקיים/את .3 (1) (2) (3) (4) (5)

 


