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מטרני  /איך גורמים למטיילים להרים לכלוך

נספח  .5סקר זיהוי אמונות
* האם המרואיין חבר בקבוצה שאספה לכלוך?
כן

לא

השאלות עוסקות באיסוף לכלוך של אחרים מהרצפה בטיול שלכם עכשיו.
שאלות לגבי אמונות התנהגותיות:
 .1מה את/ה רואה כיתרונות או כדברים טובים שיכולים להתרחש אם תאסוף/תאספי לכלוך
במהלך הטיול?
__________________ _________________________________________
______
 .2מה את/ה רואה כחסרונות או כדברים רעים שיכולים להתרחש אם תאסוף/תאספי לכלוך
במהלך הטיול?
___________________________________________________________
______
שאלות לגבי אמונות נורמטיביות
 .3מי (פרטים או קבוצות שחשובים לך) לדעתך יתמוך או יסכים אם תאסוף/תאספי לכלוך
במהלך הטיול?
___________________________________________________________
______
 .4מי (פרטים או קבוצות שחשובים לך) לדעתך יתנגד או לא יסכים אם תאסוף/תאספי לכלוך
במהלך הטיול?
___________________________________________________________
______
שאלות לגבי אמונות שליטה
 .5אילו גורמים או נסיבות יאפשרו או יקלו עליך לאסוף לכלוך במהלך הטיול?
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___________________________________________________________
______
 .6אילו גורמים או נסיבות לא יאפשרו או יקשו עליך לאסוף לכלוך במהלך הטיול?
___________________________________________________________
______
.7

[עבור אלה שאספו לכלוך] אם ראיתם אחרים שעברו ליד הלכלוך ולא אספו אותו – האם
זה הפריע לכם? כן

לא

למה?
___________________________________________________________
____
.8

[עבור אלה שלא אספו לכלוך] האם הפריע לכם שהלכלוך שעברתם לידו נשאר במקומו?
כן

לא

למה?
___________________________________________________________
____
 .9האם עצם הרעיון לאסוף את הלכלוך עלה בקבוצה? כן

לא

פרט
___________________________________________________________
____
 .10האם לדעתך נדרשת תזכורת בדרך כלשהי לצורך באיסוף לכלוך בעת הטיול במקום זה?
___________________________________________________________
____
 .11אם נדרשת תזכורת כזו ,איך אתה מדמיין אותה?
___________________________________________________________
____
 .12האם ראיתם בשלט הכניסה בקשה לשמור על הניקיון?
 .13מין הנשאל (תצפית)

זכר

נקבה

כן

לא
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 .14מה גילך (לפי יום ההולדת האחרון)? ________ שנים
 .15מה יתאר בצורה הטובה ביותר את השכלתך:
תואר שני ומעלה /מקביל להם

אחר(פרט) ______

 .16מקום מגורים? _____________ עיר

 .17האם אתה חבר בארגון ירוק:
להגנת הטבע

תיכונית

תואר ראשון/מקביל לו

לא

ישוב עירוני

ישוב חקלאי

רשות הטבע והגנים(מטמו"ן)

ישוב קהילתי

קק"ל

החברה

אחר _______
לבד

 .18עם מי באת היום לטיול?
אחר_____
 .19כמה הייתם בקבוצה? ___
 .20האם היו ילדים בקבוצה

כן

לא

משפחה

חברים

משפחה וחברים

