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 מטרת הכלי

 

 

, הלכה למעשה" זוג"ומשמעות המושג  , זוגיות: תפיסת המשתתפים את המושג

וגיות בין אנשים עם התקבל תיאור מרכיבי הז, בנוסף לכך. עבור בני הזוג עצמם

.נחשפו תימות מרכזיות בחוויה הזוגית אצל המשתתפים בראיונות. פיגור שכלי  

 תחילה קבוצות מיקוד ולאחר מכן שאלונים אישיים שנותחו באופן איכותני סוג כלי המחקר 2

 זוגות עם פיגור שכלי אוכלוסיית היעד 3



  פיגור שכליזוגיות בקרב אנשים עם 

  )ראיוןמדריך (

  )2008(וינברגר יעל           
  

  

  שאלות מנחות לפגישות השונות בקבוצות המיקוד: 'נספח א

 

 .וסיעור מוחין" זוג"חשיפת המושג : מפגש ראשון

ראוי לציין כי החוקרת . היכרות ראשונית והסבר על קבוצת המיקוד ובהמשך השיחות האישיות .1
  ). במסגרת מועדונית חברתית(הכירה את המשתתפים מהיכרות בעבר 

 ). כשמש אסוציאציות(כתיבת המושג על דף לבן  - "זוג"חשיפת המושג  .2

 

  .המשתתפים נתבקשו לומר אילו רעיונות עולים כאשר הם שומעים את המושג, לאחר כתיבת המושג

  .הרעיונות נכתבו על גבי הדף הלבן. 3    

  .ניתוח ודיון הרעיונות שהמשתתפים העלו במסגרת הקבוצה. 4    

  .סיכום המפגש הראשון. 5    

  

מערך , עקבות התימות שהמשתתפים העלו במפגש הראשוןדיון וניתוח קבוצתי ב:  מפגש שני
 .הציפיות הזוגי

 ?מדוע לחיות בזוג .1

 ?לפן האישי, מה התרומה בזוגיות .2

 ?כיצד המשפחה תופסת את הזוגיות שלכם .3

 ?בת זוגתך/ מדוע בחרת בבן זוגך .4

 ?באופן אישי וזוגי? איך וכיצד הקשר ישפיע על העתיד .5

 ?האם חשבתם לחלוק דירה משותפת .6

 ?יא חלוקת התפקידים שתהיה בעתידמה ה .7

המשתתפים העלו את הפן המיני : שאלות שהתעוררו בפגישה הקודמת �
.שבזוגיות והשפעתו על הזוגיות שאותה יצרו



  
  

  השאלונים האישיים: 'נספח ב

  פרטים אישיים.   א          

  ____________:שם .1
  )הקף בעיגול(נ /ז: מין .2
  ___________: גיל .3
  ? ___________________בדיור כמה זמן אתה שוהה .4
 ? ______________מהו תפקידך? __________________  היכן אתה עובד .5

 ? ________ת בקשר זוגי/ה נמצא/ כמה זמן את .6

7.  

  .הייתי רוצה להתייחס לפגישות הקבוצתיות, לפני השאלות על הקשר הזוגי. ב

  ?כיצד התרשמת מהפגישות הקבוצתיות .1
 ?משהו חדש בפגישות אלה, אחר" דבר"ת ראי, " הבנת", "למדת"האם  .2

3.   
  .להלן שאלות המתייחסות לקשר הזוגי.  ג 

 ?כמה זמן אתם נמצאים בקשר זוגי .1

 ?או במערך הדיור המוגן? בדירה משותפת, האם אתם גרים יחד .2

 ?מה אתם אוהבים לעשות יחד .3

 ?בעיקר על אילו נושאים, על מה אתם אוהבים לדבר .4

 .י על סדר היום שלך/ספר .5

 ?זוגתך במשך היום/בת זוגך/ת את בן/ה פוגש/תהאם א .6

 ?כמה פעמים בשבוע אתם נפגשים .7

 ?חוגים משותפים/יש לכם תחביבים  .8

 ?מה מבדיל אתכם מהאחרים, מה הופך אתכם לבני זוג .9

 ?יש סימנים לכך? ... הופך לזוג.. איך יודעים שזוג .10

  ?בת זוג/ מדוע חשוב להיות עם בן .11
 ?ה בך לדעתך/זוגתך בחר/ בת זוגך/מדוע בן.  ב?  ךזוגת/ בת זוגך/מדוע בחרת בבן. א .12

 ?האם אתם חושבים על עתיד משותף .13

 ?רק שניכם, עמה יחד בדירה/ האם היית רוצה לחיות עמו .14

? תנהגי/ במידה ויהיו חילוקי דעות כיצד תנהג. ב?  כיצד יתחלקו התפקידים בבית המשותף. א .15
 ?או כשלא מסתדרים, מה עושים כשכועסים

 ?משפחתה/ מכיר את משפחתוה / האם את .16

 ?ת הזוג מכירים את המשפחה שלך/האם בן  .17

 ?..ת להוסיף/ האם יש עוד משהו שהיית מעוניין .18

  

  

  

  

  

  


