כלי מחקר זה נלקח מתוך מאגר כלי המחקר של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו
שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.
כל המעוניין להשתמש באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי
ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.

 שם הכלי :שאלון התייחסות לגורמים הקבועים בסוגיית המסוכנות המינית לפי כלי STATIC-99
 פותח בשנת,1999 :

על ידיHanson & Thornton :

 תורגם לעברית בשנת  :לא צויין על ידי :לא צויין
1

מטרת הכלי

2

סוג כלי המחקר

הערכת מאפייני הנאשם והעבירה ,המופיעים בספרות הזרם הכללי של עברייני מין
כקשורים לרמת המסוכנות המינית.

3

אוכלוסיית היעד

שאלון
עברייני מין עם מש"ה

4

אופי הדיווח

דיווח החוקר

5

מבנה הכלי

השאלון בודק את מאפייני הנאשם ועבירת המין ,כגון קיומה של מערכת יחסים דמוית

6

סוג סולם המדידה

השאלות מדורגות באופן דיכוטומי -כן/לא.

7

סוג הפריטים בכלי

פריטי דירוג דיכוטומי

8

אורך הכלי

 10פריטים

9

מהימנות

מחקרים רבים דיווחו על רמת מהימנות גבוהה בין בודקים – Friendship, ( 0.87

10

תקיפות

נישואין במשך שנתיים לפחות; גיל הנאשם בעת ביצוע העבירה; היסטוריית
הרשעות/גזרי דין/מאסרים (המבוססת על הרישום הפלילי של כל נבדק ,כפי שנמסר על
ידי משטרת ישראל); הרשעות נוכחיות נוספות; עבירות מין קודמות; מאפייני הקורבן
ועוד.

& Mann & Beech, 2003 ; Hanson & Morton-Bourgon, 2007; Knight
.)Thornton, 2007
מחקרים רבים דיווחו כי לכלי  Static-99יש רמת תקפות גבוהה ,הנעה בין  0.63ל0.91-
בהתאם לתקופת המעקב ולסוג הרצידיביזם ( & Friendship, et al., 2003 ; Hanson
.)Morton-Bourgon, 2007; Knight & Thornton, 2007

רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט

שם המחקר

607

משרקי הלא ( .)2015מסוכנות מינית ,מסוגלות לעמוד לדין ואחריות פלילית של עברייני מין עם מוגבלות
שכלית .תואר שלישי .אוניברסיטת חיפה .מנחה :פרופ' רימרמן אריק

למחקר המלא

`
למאגר המחקרים של קרן שלם

שאלון התייחסות לגורמים הקובעים בסוגיית המסוכנות המינית לפי
כלי STATIC-99
)Hanson & Thornton (1999
 .1גיל הנאשם ( 25פלוס או )24.99-18
 .2מערכת יחסים דמויי-נישואין למשך שנתיים לפחות
 .3הרשעה נוכחית גם בגין אלימות לא מינית
 .4הרשעות קודמות בגין עבירות אלימות לא מינית
 .5עבירות מין קודמות
 .6מספר גזרי דין קודמים ( 3-0או  4פלוס)
 .7הרשעות בגין עבירות מין ללא מגע
 .8קורבנות שהם קרובי משפחה
 .9קורבנות זרים
 .11קורבנות זכרים

הערה :התשובות :כן או לא

