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משתתף/ת יקר/ה
ההיגדים הבאים מתארים סיבות להשתתפות בפרויקט מדע אזרחי זה.
לאנשים שונים סיבות שונות להשתתף .אנו מעוניינים לדעת באיזו מידה כל אחת מהסיבות הללו רלוונטית לגביך.
ציינ/י בבקשה את מידת הסכמתך עם כל היגד בעזרת סולם של ( 1בכלל לא) עד ( 5במידה רבה מאד) .בעת דרוג
ההיגדים ,השתדל/י להשתמש בכל טווח הסולם .אם ההיגד אינו רלוונטי לדעתך ,אנא סמן/י לא רלוונטי.

בכלל
לא
1
1

אני רוצה ללמוד

2

אני מתעניינ/ת בנושא של הפרויקט

3

אני מתעניינ/ת במדע ו/או בטכנולוגיה

4

אני משתתפ/ת מתוך סקרנות

5

אני רוצה לשפר את כישוריי

6

זוהי הזדמנות לגלות דברים חדשים

7

הפרויקט מאפשר לי להיות יצירתי

8

אני נלהב לעשות דברים חדשים

9

אני רוצה לצאת מהשגרה

 10אני שואפ/ת לאתגר את עצמי
 11פעילות זו קשורה לתחביב שיש לי
 12זו פעילות שאני עושה בכל מקרה
 13אני משתתפ/ת קבוע/ה בפרויקטים של מדע
אזרחי
 14אני רוצה לבלות זמן באוויר הפתוח
 15אני רוצה לעשות פעילות גופנית
 16אני רוצה להנות
 17השתתפות בפרויקט גורמת לי להרגיש טוב
עם עצמי
 18אני נהנה/ית מפעילות זו
 19נושא הפרויקט קרוב לליבי
 20ההשתתפות מאפשרת לי להירגע
 21אני רוצה לזכות בתהילה
 22אני רוצה לקדם את הקריירה שלי
 23זו הזדמנות להראות שאני יותר טוב/ה
מאחרים
 24אני אוהב/ת להתחרות
 25אני רוצה לעשות משהו בעל משמעות
 26אני רוצה להשיג תגמול כספי
 27אני משתתף/ת בשביל לקבל משהו בתמורה
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בכלל
לא
1
 28אני רוצה להשיג הכרה ומעמד
 29כשאני מתנדב/ת אני מרגיש/ה חשוב/ה
 30אני רוצה לשפר את המוניטין שלי
 31אנשים מעריכים את תרומתי לפרויקט
32
33
34
35

אני רוצה להתיידד עם אנשים אחרים
אני רוצה להכיר אנשים עם תחומי עניין
דומים לשלי
אני רוצה להיות חלק מקהילת המתנדבים
הזו
אני רוצה להרגיש חלק ממשהו משמעותי

 36אני רוצה לשמור על בטחוני ועל בריאותי
 37אני רוצה לחיות בסביבה בטוחה
 38חשוב לי לפעול בהתאם לאמונות הדתיות
שלי
 39אני מחויב/ת להשתתף בפרויקט מסוג זה
 40ביקשו ממני להשתתף בפרויקט
 41אנשים שאני מכיר/ה משתתפים בפרויקט
 42אני שמח/ה לעזור
 43זה מעשה טוב
 44אני רוצה לתרום לקהילה שלי
 45אני רוצה להפוך את העולם למקום טוב
יותר
 46אני רוצה לשפר את מצב החברה
 47אני רוצה להנגיש ידע מדעי
 48אני רוצה לתרום לרווחתם של אחרים
 49אני רוצה להגביר את מודעות הציבור
לנושא הפרויקט
 50אני רוצה לתרום לשימור הטבע
 51אני רוצה לשמור על איכות הסביבה
 52אני רוצה לעזור לחיות הבר
 53אני מרגיש/ה חיבור חזק לטבע
 54אני רוצה לתרום לעולם המדע
 55אני רוצה לקדם את הידע בנושא הפרויקט
 56אני רוצה לתרום למחקר מדעי
 57אני רוצה לספק לאחרים הזדמנויות למידה
 58אני רוצה לשתף בידע ובניסיון שלי
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