
 

 

                   
 :עתיד )מקוצר(  תאוריינטציישאלון  שם הכלי 

  על ידי:  1991 בשנת:במקור פותחPooleSeginer, Nurmi &  

 לא צוין : ידי על  לא צוין שנת :עברית בתורגם ל 

 

 ו שימוש בכלי: עש אשרם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

ת  הומניסטי  ה אוריינטציביטוייה של  (. 2020) ר וייז-"ר רן נוימן וד"ר נירית קרני ת רייטר, דפרופ' שוני

  ותומכים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  המלוויםנותני שירותים   ם ובהתייחסותם שלפיסתבת

   הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.ובתפיסתם של מקבלי השירותים את עצמם ואת חייהם. 

890-83-2018 

 חקר המלא למ

`     

 למאגר המחקרים של קרן שלם
 

( ואת המידה  י הקוגניטיב הממדאת עתידו )  ו רואה ומעריך מקבל השירותהאופן שבהערכת  מטרת הכלי  1

   אנשים אחרים. מקבל השירות  ף בה משת

חקר  לי המ סוג כ 2  שאלון  

 עם מש"ה במסגרות דיור חוץ ביתיות.    אנשים(, 2020של רייטר, נוימן וקרני וייזר ) קרם במח אוכלוסיית היעד   3

   עצמי דיווח   אופי הדיווח   4

של רייטר, נוימן   קרםבמחמימדים: קוגניטיבי, מוטיבציוני והתנהגותי.  3 המקורי כוללהשאלון  מבנה הכלי  5

האופן שבו רואה ומעריך  את  על מנת לבחון מחדש  השאלון צומצם ועובד (, 2020וקרני וייזר )

את עתידו )הממד הקוגניטיבי בסולם אוריינטציית עתיד( ואת המידה שבה    שירותיםמקבל ה

על תחומי חיים שונים והאם  מקבלי השירות נשאלו  .ם אנשים אחרים משתף מקבל השירותי

 .  חברים קרובים שיהיו לי, עתידי הכלכלי ועוד   -כגון אחד מהם,   לחשבו על כ 

לם המדידה סו סוג 6   במידה"מעסיק אותי לפעמים ואני משוחח עליו עם...".   -2כלל'/ 'אינו מעסיק אותי   -1 

  -1  -שיתפולענות על השאלה את מי   המשיבים נתבקשו  ( 2)סומן  שהתשובה היתה חיובית 

לא משוחח על   -5אחרים )פרט(, אנשים   -4נותן השירות שלו/ה,   -3חברים,   -2משפחה, 

    .זה

 נושאים להתייחסות.   סוג הפריטים בכלי  7

 נושאים.  9סה"כ  אורך הכלי   8

 לא צוין    מהימנות  9

 לא צוין  תקיפות  10

 מחקר שמטרתו  של קרן שלם התומכת ב   קרמאגר כלי המח ר זה נלקח מתוך  כלי  מחק  

 . התפתחותית והסובבים אותם   מוגבלות שכלית  אנשים עםלהחיים  ת  שיפור איכו   

   הרלבנטי המחקר   תא  שערך   רקלחו   פנותל  מתבקש ר מחק מכלי  באחד   להשתמש נייןהמעו כל         
 . יוצרים ת זכויו מבחינת בכלי  ימוש הש  אישור את   ולוודא                          
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 שירותים עבור מקבלי  –אוריינטציית עתיד  שאלון 

(Seginer, Nurmi& Poole, 1991) 

 

כשאת/ה חושב/ת על אודות עתידך, באיזו מידה מעסיקות אותך מחשבות לגבי העתיד בכל אחד מהנושאים  

 המפורטים בשאלון? ואם כן האם אתה משוחח עליו עם אחרים? 

בעמודה אשר מבטאת בצורה הטובה ביותר את תכיפות המחשבה שלכם אודות תקוותיכם בכל    Xאנא סמנו

 נושא.  

 

 מעסיק אותי לפעמים ואני משוחח עליו עם 
 
2 

אינו מעסיק  
 אותי כלל 

1 

 

 הנושא 

5 . 
לא  

משוחח על 
 זה

4 . 
 אחר פרט 

3 . 
עם נותן  

  שירותים
  _______

 (שמו )

2 . 
 עם חברים  

1 . 
בני  

 משפחה  

 

 . בן/בת הזוג העתידי שלי 1      

 . המשפחה שאקים  2      

 . מצבי הכלכלי  3      

 . עתידי הכללי 4      

 . החברים הקרובים שלי 5      

 . עם מי אגור 6      

 . החברים הקרובים שיהיו לי 7      

 . מקום העבודה העתידי שלי8      

אוכל להסתדר . באיזו מידה  9      

 באופן עצמאי 

 

 

 


