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:אשר עשו שימוש בכלים "קרן של רשימת מחקרי  

ט"מק שם המחקר  

גורמים מנבאים פגיעות מינית בקרב אנשים עם פיגור שכלי המתגוררים במעונות ). 2006(ארגמן רונית 

.ר ברזון מרים"ד: מנחה. ל אביבאוניברסיטת ת. תואר שני. פנימיה  
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  .קבלת דיווח סובייקטיבי מהנחקרים לגבי אירועים של פגיעה מינית מטרת הכלי 1

ריאיון/ שאלון  סוג כלי המחקר  2  

 אנשים עם פיגור שכלי  אוכלוסיית היעד 3

בעת ריאיוןח עצמי דיוו אופי הדיווח  4  

, מקום הארוע, זהות התוקף, לגבי כל ארוע מדווח נשאלו הנחקרים על סוג המגע המיני תיאור הכלי 5
די לצמצם דווח לא כ.  דווח לאחר הארוע, שימוש באלימות, תגובות הנפגע בזמן הארוע

אלא נשאלה שאלה העוסקת במגע פיזי או " אונס"לא נעשה שמוש במונחים כמו , אמיתי
  .  ללא הסכמה/מיני לא רצוי 

  דיכוטומי סוג סולם המדידה 6

  לא/כן סוג הפריטים בכלי 7

 אירועים 6 אורך הכלי  8

 מהימנות  ותקיפות 9

 

אנשים עם  10המתורגם על קבוצה של לגבי השאלון ) pre-test(נערך מבחן מוקדם 
  .פיגור שכלי והוסקו מסקנות ושופר השאלון

10 



  מיניתפגיעה שאלון לבדיקת 

  )2006(ארגמן  

��:)2006, ארגמ�( *מינית פגיעה הערכתשאלו� ל

  ) ידי החוקרת-על , בראיון אישי ימולא(

  ____________________תאריך __________________ ביתן______ _________________מעון 

  ________________________________________________ת /שם הדייר_______  שאלון מספר 

  :האם לך קרו דברים אלו. שונים בגוףמיניים המשפטים הבאים מתארים נגיעות ומגעים 

  ? באיברי גוף פרטיים ללא רצונך, האם מישהו נגע בגוף שלך.  1

  לא – 2כן       -  1

  ? ללא רצונך) שדיים/פות/ישבן/פין(ך לגעת לו באיברי מיןהאם מישהו הכריח אות.  2

  לא -  2כן      -  1

  ? ללא רצונך ) מין אוראלי(פות /האם מישהו קיים אתך מגע  של הפה באיברי המין פין. 3

  לא -  2כן      -  1

  ?לפי הטבעת שלך אצבעות או חפצים כלשהם ללא רצונך/לפות /האם מישהו הכניס לפין .   4

  לא - 2    כן  – 1

  ? ) וגינלי/ מין אנאלי(שכב איתך ללא רצונך ) קיים אתך מגע מיני(האם מישהו . 4

  לא - 2כן     – 1

  )פעמים 4-יותר מ(  5     4     3     2     1: מספר ארועי הפגיעה.  5

  

מקרה של  בכל) . ראה פרק שיטה( Pre-testלאחר ביצוע , שאלון זה הינו שאלון מקוצר של השאלון  המקורי •
  .תשובה חיובית מולא שאלון מקיף על תיאור ארוע פגיעה


