
                             

 

  שאלון לבדיקת מודעות מינית   :שם הכלי �

 :אך מבוסס על שני שאלונים, )2006(ארגמן  :על ידי , 2006 :ותח בשנתפ �

1.  SexKen – ID)Sexual Knowledge, Experience and Needs Scale for People with 
Intellectual Disability .( מקקייב  על ידי 1992פותח בשנתMcCabe, 1992).( 

          .).  Ousley & Mesibow, 1991(שאלון ידע והתנסות מינית . 2

  

1 
 מטרת הכלי

האסרטיביות , ההתנסות, לבדוק את המודעות המינית באמצעות בחינת מידת הידע
  .והפגיעה המינית

 שאלון  סוג כלי המחקר  2

 אנשים עם פיגור שכלי  אוכלוסיית היעד 3

הדיווח  אופי 4  דיווח עצמי בעת ריאיון 

  :  חלקים 4 -מורכב מ) 2006(השאלון של ארגמן  מבנה הכלי 5

) אישה/בעזרת תמונות של גוף גבר(הכולל ארבעה פריטים על איברי המין  -ידע מיני . 1
השאלות . פריטים על התנהגויות ותופעות מיניות 10- ו; שמות ותפקוד איברי המין –

בדיקת . פי קריטריונים-כניתוח כמותי על, ותחו בהתאם לתוצאותהפתוחות בחלק זה נ
אין  -  0: נקודות 3סולם של (  פי קטגוריזציה ידועה מראש-הידע בשאלון זה נבחנה על

 ).  ידע מלא - 3, ידע חלקי  - 2,  ידע הקשור באופן כללי לנושא – 1, ידע
, על התנהגות מינית הכולל תשעה פריטים - חברתית ועניין מיני - התנסות מינית. 2

/  1-3התשובות בסולמות  של . פריט אחד על עמדה מינית, שישה פריטים על עניין מיני
  .         נקודות 1-4
, הכולל שלושה פריטים על תגובות בזמן מצבים של פגיעה מינית  - אסרטיביות מינית . 3

השאלות . ת מיניתפריט על יכולת ביטוי ורבלית להתנגדות ופריט על החלטה לגבי פעילו
 .כניתוח כמותי, הוצגו כשאלות פתוחות ונותחו בהתאם לתוצאות

כפוי / הכולל חמישה פריטים של מגע מיני לא רצוי  -שאלון להערכת פגיעה מינית . 4
לאחד מהפריטים נשאל בשאלון מורחב לגבי אירועי " כן"רק מי שענה ". לא/כן"בשאלות 

  . הפגיעה המינית המדווחים

סולם המדידהסוג  6   תלוי בסוג הפריט 

  .שאלות בחירת תגובה ושאלות בסולם ליקרט, שאלות פתוחות סוג הפריטים בכלי 7

 שאלות 36 -כ אורך הכלי  8

 מהימנות  ותקיפות 9

 

לגבי השאלון המתורגם על ) pre-test(נערך מבחן מוקדם , )2006(במחקרה של ארגמן 
שלא , "אונס"התברר כי קיים קושי לגבי המונח . קבוצה של עשרה אנשים עם פיגור שכלי

מונח זה הוסף לרשימת המונחים .  נחקרים התייחסו אליו 6הופיע בשאלון ואשר 
תוקף ומהימנותו ) Ousley & Mesibow, 1991(שאלון ידע והתנסות מינית . הנבדקים

  ). אלפא של קרונבך( 0.98

10 



  

:יאשר עשו שימוש בכלם "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. אוניברסיטת תל אביב. תואר שני. פנימיה  
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  שאלון לבדיקת מודעות מינית

  2006, ארגמן

  ) ידי החוקרת-לע,  ימולא בראיון אישי(

  ____________________תאריך __________________ ביתן_______________________ מעון 

  ________________________________________________ת /שם הדייר_______  שאלון מספר 

  איברי מין  -ידע מיני . 1.  א

  .  סויימים בגוף ואשאל מספר שאלותאני אצביע על חלקים מ. לפניך תמונות של  גוף הגבר והאשה

  שדיים. 1

  ? ___________________________________________מה שם האיבר .1

  ?_________________________________אילו שמות נוספים אתה מכיר .2

  ?__________________________________מה תפקידו של חלק זה בגוף .3

  וגינה. 2

  ____________________________? _______________מה שם האיבר .1

  ?_________________________________אילו שמות נוספים אתה מכיר .2

  ?__________________________________מה תפקידו של חלק זה בגוף .3

  פין .  3

  ? ___________________________________________מה שם האיבר .1

  __________________?_______________אילו שמות נוספים אתה מכיר .2

  ?__________________________________מה תפקידו של חלק זה בגוף .3

  אשכים.  4

  ? ___________________________________________מה שם האיבר .1

  ?_________________________________אילו שמות נוספים אתה מכיר .2

  _________?_________________________מה תפקידו של חלק זה בגוף .3

  התנהגויות ותופעות מיניות –ידע מיני .  2. א

  :מה אתה יודע על המילים הבאות

  _________________________________________________________________  - אוננות . 5



  ___________________________________________________________ -) משגל(יחסי מין . 6

  _________________________________________________________________ -זיקפה .  7

  _________________________________________________________________ - שפיכה .  8

  _____________________________________________________________ -) מחזור(וסת . 9

  __________________________________________________________ - הומוסקסואליות .  10

  ________________________________________________________ - איידס ומחלות מין .  11

  ___________________________________________________ -איך נכנסים להריון  –הריון .  12

  _______________________________________________ -תן דוגמא , מהם –אמצעי מניעה .  13

  ________________________________________________________________ - אונס . * 14

  חברתית וענין מיני-התנסות מינית. ב

ענה מהי התשובה המתאימה ביותר למספר הפעמים .  לפניך מספר שאלות על דברים שעשית או לא עשית 

  . שעשית התנהגות זו

  .בת/יצאתי לבלות לבד עם בן.  1

 .עשיתי את זה יותר משתי פעמים. 3.  עשיתי את זה פעם או פעמיים.  2.  אף פעם לא עשיתי .1

  .בת/החזקתי ידיים עם בן.  2

  .עשיתי את זה יותר משתי פעמים.  3.  עשיתי את זה פעם או פעמיים. 2.  אף פעם לא עשיתי .1

  בת או שהם חיבקו אותי/חיבקתי בן.  3

 .עשיתי את זה יותר משתי פעמים.  3.  עשיתי את זה פעם או פעמיים.  2.  אף פעם לא עשיתי .1

  בת/התנשקתי עם בן.  4

 .עשיתי את זה יותר משתי פעמים.  3.  עשיתי את זה פעם או פעמיים.  2.  אף פעם לא עשיתי .1

  בת/הרבה זמן עם בן) מזמוז(התחבקתי והתנשקתי .  5

  .עשיתי את זה יותר משתי פעמים.  3.  עשיתי את זה פעם או פעמיים . 2.  אף פעם לא עשיתי .1

  ).קיום יחסי מין(חיבוקים ונשיקות , עשיתי עוד דברים שקשורים לגוף חוץ ממיזמוזים.  6

  .עשיתי את זה יותר משתי פעמים.  3.  עשיתי את זה פעם או פעמיים.  2.  אף פעם לא עשיתי .1

  ).מגע בפות להנאה/ נאהשפשוף בפין לה/ מגע(אוננות .  7



 לפעמים אני עושה זאת .  3אני עושה זאת לעיתים רחוקות  .  2.  אף פעם לא עשיתי .1

  .אני עושה זאת לעיתים קרובות.  4

  :ת שתרצה לעשות/ה חושב/כמה זה נעים לך לעשות או את

  בת/לצאת לבלות לבד עם בן.  8

  וצה בכלללא ר.  4לא רוצה   .  3רוצה מעט  .  2רוצה מאד  .  1

  בת/להחזיק ידיים עם בן.  9

  לא רוצה בכלל.  4לא רוצה   .  3רוצה מעט  .  2רוצה מאד  .  1

  בת/לחבק או להתחבק עם בן.  10

  לא רוצה בכלל.  4לא רוצה   .  3רוצה מעט  .  2רוצה מאד  .  1

  בת/להתנשק עם בן.  11

  בכלל לא רוצה.  4לא רוצה   .  3רוצה מעט  .  2רוצה מאד  .  1

  בת/הרבה זמן עם בן) מזמוז(להתחבק ולהתנשק .  12

  לא רוצה בכלל.  4לא רוצה   .  3רוצה מעט  .  2רוצה מאד  .  1

  .לעשות  עוד דברים שקשורים לגוף חוץ מחיבוקים ונשיקות.  13

  לא רוצה בכלל.  4לא רוצה   .  3רוצה מעט  .  2רוצה מאד  .  1

  ?מה דעתך על יחסי מין.  14

  טובלא  .1

  )לא משנה(לא בטוח  .2

  טוב .3

  טוב מאד .4

  ____________________________________________________________________: פרט

  ?עם מי היית רוצה לקיים מגעים מיניים.  15

 לא מעוניין .1

 )זוג-בן(עם חבר  .2

  ______________________________________________________________אחר  .3



  )יחסי מין, נשיקות, חיבוקים(? עושים את הדברים האלה/ ה עושה /איפה את.  16

  בחדר הפרטי  .1

  בסלון .2

  מועדון/ בחדר טלוויזיה  .3

  בשירותים .4

  בחוץ .5

  _____________________________________________________________אחר  .6

   

  

  אסרטיביות מינית . ג

  ?ה לא רוצה/בך בגוף ואת ה עושה אם מישהו רוצה לנשק אותך או רוצה לגעת/מה את.  1

 אומר לו להפסיק .1

 צועק .2

 מכה/ דוחף .3

 לא עושה כלום .4

  _______________________________________________________________אחר  .5

  ?ה לא רוצה/ה עושה אם מישהו מנשק אותך או נוגע בך בגוף ואת/מה את.   2

 אומר לו להפסיק .1

 צועק .2

 מכה/ דוחף .3

 לא עושה כלום .4

  _______________________________________________________________אחר  .5

  ?למישהו שרוצה לנשק אותך או געת בך בגוף " לא"ה מסוגל להגיד /האם את.  3

  לא - 2/   כן   – 1

  ה/ה לא מסכים/ה מראה לאנשים שאת/כיצד את.  4

 אומר לו להפסיק .1

 צועק .2

 מכה/ דוחף .3

 לא עושה כלום .4



  _______________________________________________________________אחר  .5

  ?מי צריך להחליט אם  מותר לך לקיים יחסי מין או לא.  5

  אני .1

  ...)דוד, אח, הורה(משפחה -בן .2

  ...)מנהל, ס"עו, מדריך, בית- אם(איש צוות  .3

  בן הזוג המיני .4

  _______________________________________________________________אחר  .5

  ? למה דווקא אדם זה צריך להחליט.  6

_________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________הערות

________________________________________________________  

-Preלאחר ביצוע , וספת לשאלון המקורי שנמצאה רלבנטית לאוכלוסייה ולנושא המחקרהינה ת 14' שאלה מס*

test )ראה פרק שיטה .(  

  

  

  

  


