
 

 

 

                     

 

               

  :כלי לפי המינית המסוכנות בסוגיית הקובעים לגורמים התייחסות שאלוןשם הכלי ARMIDILO-S 

  :על ידי:    , 2004פותח בשנתBoer, Tough & Haaven 

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

 הכלי . וניהולו שכלית מוגבלות עםומעלה  18בגיל  מין עברייני בקרב מיני סיכון הערכת מטרת הכלי 1

 אנשים של סיכון לניהול היכולת של הערכה" המוגדרת, דינמית מסוכנות הערכת כולל

( 2015במחקר של משרקי )". מין עבירת שביצעו ושכליות התפתחותיות מגבלות עם

 .Static-99 כלי עם יחדבכלי זה  שימוש נעשה

חקר סוג כלי המ 2  שאלון  

 ומעלה. 18עברייני מין עם מש"ה בגיל  אוכלוסיית היעד  3

 דיווח החוקר אופי הדיווח  4

 בבדיקה סיכון וניהול מסוכנות הערכת שמשלבת הערכה מפרוצדורת חלק מהווה הכלי מבנה הכלי 5

 משתנים כמו גם, אדם שמהווה העכשווי הדינמי הסיכון של מדויקת הערכה וכולל. אחת

 .הפרט ממשתני בנפרדבודקים  אותם יבתייםסב

הפריטים מדורגים באופן דיכוטומי, בהתייחס לשאלה האם התייחסו אנשי המקצוע  סוג סולם המדידה 6

  .0, לא=1כן= -לממד זה בחוות הדעת

 פריטי דירוג סוג הפריטים בכלי 7

וחלקם  אקוטיים-טיים ודינמייםסט-דינמייםפריטים דינמיים המתחלקים ל 27-הכלי בנוי מ אורך הכלי  8

 מתייחסים לצוות/הסביבה וחלקם למטופל. 

 כי מצאו מחקרים וכמה מבטיחה מתודולוגיה על מבוסס הוא אבל, יחסית חדש כלי זהו  מהימנות  9

(. Courtney, 2008 ; Blacker, Beech, Wilcox, & Boer, 2011) אמפירית תקף הוא

-ה של הניבוי דיוק את שבחן רטרוספקטיבי מחקר ערכו ועמיתיו בלייקר, למשל

ARMIDILO-S ,וקבוצת רגילים מין עברייני 44 של מדגם על, אקטואריים מדדים לצד 

 בתקופת, אינטלקטואלי תפקוד של הגבולי בטווח אנשים 44 שכללה מיוחדים צרכים

 של האקוטי הסולם תת, המיוחדים הצרכים בקבוצת. שנים שמונה של ממוצעת מעקב

ARMIDILO-S (AUC=.73 )מין בעבריינות חוזרת להרשעה ביותר הטוב המנבא היה ,

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך  

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.   

 
  הרלבנטי המחקר את שערך לחוקר לפנות מתבקש מחקר מכלי באחד להשתמש המעוניין כל       

 .יוצרים זכויות מבחינת בכלי השימוש אישור את ולוודא                         

 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 

 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 מק"ט שם המחקר

 מוגבלות עם מין עברייני של פלילית ואחריות לדין לעמוד מסוגלות, מינית תמסוכנו(. 2015) משרקי הלא

פרופ' רימרמן אריקמנחה: . חיפה. אוניברסיטת שלישי. תואר שכלית  
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 למחקר המלא
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 בעבירות חוזרת ולהרשעה( AUC=.76) לפשע רשמית לא ונשנית חוזרת להידרדרות

, המיוחדים הצרכים קבוצת בתוך(. AUC=.73) שנים חמש של מעקב תקופת לאחר מין

 של היציב הסולם תת, אתהז הקבוצה בקרב. נפרד לניתוח נכנסו IQ<75 עם עבריינים

ARMIDILO-S מובהק מנבא אפקט הניב (AUC=.86 ,)של האקוטי הסולם תת גם וכך 

ARMIDILO-S (AUC=.75) (Blacker,  Beech, Wilcox,  & Boer, 2011.) 

 לא צויין. תקיפות 10
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 לפי המינית המסוכנות בסוגיית הקובעים לגורמים התייחסות שאלון

 ARMIDILO-S כלי

Boer, Tough & Haaven (2004) 

 

התייחסות אנשי  ARMIDILO-Sתיאור המשתנה לפי  הגורם 

 מקצוע למשתנה

 1  – כן

 0 – לא

I מטופל – משתנים יציבים 

Stable client items 

  

 עמידה בתנאי הפיקוח 1

Supervision compliance 

 

אנשי מקצוע  האם יש התייחסות בפרוטוקולים של

 ?לעמידה בתנאי פיקוח

 

 כנית הטיפולוהיענות לת 2

Treatment compliance 

אנשי מקצוע  האם יש התייחסות בפרוטוקולים של

 ?כנית הטיפולולמידת ההיענות לת

 

 סטייה מינית 3

Sexual deviance 

אנשי מקצוע  ם שלהתייחסות בפרוטוקולי האם יש

 לסטייה מינית?

 

 התעסקות מינית/דחף מיני 4

Sexual drive 

אנשי מקצוע  האם יש התייחסות בפרוטוקולים של

 ?לדחף המיני

 

 טכניקות התמודדות עם מצבי סיכון 5

Offence management 

אנשי מקצוע  האם יש התייחסות בפרוטוקולים של

 ?לטכניקות התמודדות עם מצבי סיכון

 

 התמודדות רגשית 6

Emotional coping 

אנשי מקצוע  האם יש התייחסות בפרוטוקולים של

 ?ליכולות התמודדות רגשית

 

 יחסים/קשרים 7

Relationships 

 אנשי מקצועהאם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 ?יכולת יצירת ושמירה על קשריםל

 

 אימפולסיביות 8

Impulsivity 

 אנשי מקצועהאם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 אימפולסיביות?ל

 



 

 שימוש בחומרים 9

Substance 

 אנשי מקצועהאם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 שימוש בחומרים ממכרים?ל

 

 הפרעה נפשית 10

Mental health 

 אנשי מקצועהאם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

ות קיומה של הפרעה נפשית נוסף למוגבלל

 השכלית?

 

 שיקולים מיוחדים וסגנון חיים 11

lifestyle 

 אנשי מקצועהתייחסות בפרוטוקולים של  האם יש

ית/מינית, סלסגנון חיים אישי, כגון התעללות פי

 חברתיות וכו'?-נטיות אנטי

 

II סביבה – משתנים יציבים 

Stable environment items 

  

 עמדות 12

Attitude 

 

אנשי מקצוע פרוטוקולים של האם יש התייחסות ב

 לעמדות כלפי הנבדק המוגבל בשכלו?

 

 תקשורת 13

Communication 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 לתקשורת בין אנשי הצוות?

 

 ידע הצוות 14

Support person knowledge 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 פל?לידע שיש לצוות אודות המטו

 

 עקביות הפיקוח 15

Supervision consistency 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 לעקביות הפיקוח על ידי הצוות?

 

 עקביות הסביבה 16

Supervision level 

מקצוע  אנשיהאם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

למשל, רמת  – לרמת העקביות מצד הסביבה

חיתים את הפגיעּות הפיקוח, מצבים שמעלים/מפ

 לביצוע חוזר של התנהגות עבריינית וכו'?

 

III מטופל – משתנים אקוטיים 

Acute client items 

  

 שינויים בענות לפיקוח 17

Compliance changes 

אנשי מקצוע התייחסות בפרוטוקולים של  האם יש

 לשינויים בהיענות לתנאי הפיקוח או הטיפול?

 

 שינויים בדחף המיני 18

Sexual drive changes 

 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 לשינויים בדחף/התעסקות מינית?

 

 אנשי מקצוע התייחסות בפרוטוקולים של  האם יש התנהגות בנוכחות הקורבן 19



 

Victim-related changes ?לשינויים בהתנהגויות הקשורות לקורבן 

 שינויים בהתמודדות רגשית 20

Emotional coping changes 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 לשינויים בהתמודדויות רגשיות?

 

 ינויים באסטרטגיות התמודדותש 21

coping strategies changes 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 לשינויים בשימוש באסטרטגיות התמודדות?

 

 נויים ייחודייםשי 22

Unique considerations 

 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

סימפטומים נפשיים, שינוי  , כגוןלשינויים ייחודיים

 תרופתי וכו'?

 

IV סביבה – משתנים אקוטיים 

Acute environmental items 

  

 יחסים חברתיים 23

Relationships changes 

וע אנשי מקצהאם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 ? לשינויים בקשרים חברתיים

 

 תנאי הפיקוח 24

Monitoring changes 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

 ?לשינויים בתנאי/צורת הפיקוח

 

 שינויים סביבתיים 25

Situational changes 

אנשי האם ישנה התייחסות בפרוטוקולים של 

 מקצוע לשינויים בנסיבות או בסביבה המשפיעים

 על התפקוד היומי של המטופל?

 

 נגישות לקורבן 26

Victim access 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

לשינויים המפחיתים/מגבירים את הנגישות 

  לקורבן?

 

 שיקולים מיוחדים 27

Unique considerations 

 

אנשי מקצוע האם יש התייחסות בפרוטוקולים של 

פיעים על רמת הסיכון לשינויים סביבתיים המש

 המיני?

 

 

 

 

 


