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 מטרת הכלי

לבדוק את תפישת היחיד לגבי קשריו והרגשתו עם המשפחה והחברים ותחושת 
  .הבדידות

 שאלון  סוג כלי המחקר  2
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 דיווח עצמי אופי הדיווח  4

, )פריטים 6( הקשר עם חברים. 2, )פריטים 10( הקשר עם המשפחה. 1: מספר נושאים מבנה הכלי 5
 3( גורמי תמיכה ועזרה. 5 -ו )פריט אחד( תחושת בדידות. 4, )פריטים 3( בן הזוג. 3

  ).טיםפרי

  במחקר לא מפורט סולם המדידה או אופן הציינון סוג סולם המדידה 6

  ). בחלקן דירוג(פריטי בחירה  סוג הפריטים בכלי 7

 פריטים 24 אורך הכלי  8

 ותקיפות מהימנות  9

 

על מנת לבדוק את מידת התאמתו ובהירותו של השאלון לאוכלוסייה ): "2006(ארגמן 
על , לגבי השאלון המתורגם) pre-test(נערך מבחן מוקדם  של אנשים עם פיגור שכלי

למרות . השאלות הוצגו כשאלות פתוחות. קבוצה של עשרה אנשים עם פיגור שכלי
מאחר שהשאלות עוסקות בהיבטים , שמדובר באוכלוסייה עם לקות קוגניטיבית

לות קונקרטיים של חייהם לא התגלה שום קושי במהלך הראיונות המוקדמים לגבי השא
  ".השונות
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ט"מק שם המחקר  

גורמים מנבאים פגיעות מינית בקרב אנשים עם פיגור שכלי המתגוררים במעונות ). 2006(ארגמן רונית 
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 ) בחודש האחרון(לפני קצת זמן  .1
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