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אבחון רב ממדי להערכת התנהגות מסתגלת
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כלי אבחון לאנשי מקצוע

אבחון רב-ממדי המיועד להערכת רמת כישורי הסתגלות בקרב ילדים ומבוגרים .בעברית.
 טווח גילאים21-98 ,5-12 ,0-5 :
 העברה :אינדיבידואלית ,כ–  10ד‘
 נורמות :נורמות לפי גילאים ,ציוני תקן לעשרה תחומים בהתאם להנחיות ה DSM -וה,AAMR -
ציוני הסתגלות כלליים ואף תואמי גיל ,מחקרי תוקף קליני נרחבים  .עבר תיקוף בישראל
בשיתוף עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 סקטור מקצועי :פסיכולוגים ,נוירולוגים ,מרב“ע עו“ס ,רופאים ואנשי מקצוע שקיבלו הכשרה
בכלי
ניתן להשתמש באבחון מצוין זה בצירוף עם מבחני ווקסלר ,על מנת לקבוע רמות תפקוד .כמו כן,
האבחון מיועד גם להערכת רמות תפקוד מסתגל וקביעת מטרות טיפוליות בעבור נבדקים
הסובלים מבעיות התנהגותיות ,רפואיות ופסיכולוגיות.

ה ABAS-II -הוא המבחן הראשון שמעריך בצורה מקיפה את כל עשרת
התחומים של התנהגות מסתגלת ,שהוגדרו ב DSM -ביחס ללקויות
התפתחותיות .הציונים הנפרדים לכל תחום יכולת מאפשרים להעריך תחומים
של תפקוד ,לקבוע נקודות חוזק וחולשה ולהמליץ על מטרות בטיפול .יתרה
מזאת ,לדיווחי ההורים והמורים/הגננות קיימות נורמות נפרדות ,כך שניתן
להתייחס לנקודות המבט של מטפלים ואנשי מקצוע אחרים העובדים עם
הנבדק .מחקרי תוקף שהשתמשו במדגמים גדולים מאפשרים לקלינאי
להעריך את הקשרים בין תפקוד של התנהגות מסתגלת לבין אינטליגנציה,
המוערכת באמצעות מבחני הווקסלר.WAIS-III, WISC-IV, WPPSI-III :
ניתן להשתמש ב ABAS-II -בצירוף עם ה WPPSI-IIIHEB -או
ה WISC-IVHEB -ובכך לשפר את היעילות של כל הכלים.

ערכת  ABAS-IIהמלאה כוללת
מדריך בעברית כולל נורמות נפרדות לכל שאלון 15 ,שאלוני
הורה (לגילאי  15 ,)0-5שאלוני גננת/מטפלת (לגילאי ,)1-5
 15שאלוני הורה (לגילאי  15 ,)5-12שאלוני מורה (לגילאי ,)5-12
ו–  15שאלוני מבוגר למילוי עצמי או ע“י אחרים (לגילאי .)21-98
ניתן לרכוש גרסות חלקיות של הערכה לגילאים ספציפיים.
ראו פירוט מאחור.

כישורי ההסתגלות המוערכים:
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מתוך פרק המבוא של מדריך ה– ABAS-II

כלי אבחון לאנשי מקצוע

הכלי להערכת התנהגות מסתגלת – מהדורה שנייה ) (ABAS-IIמספק הערכה מקיפה ומבוססת על נורמות ,לכישורי הסתגלות של נבדקים מגיל
לידה ועד גיל  .98ניתן להשתמש ב ABAS-II -להערכת כישורי הסתגלות ,לשם אבחון וסיווג של מוגבלויות והפרעות ,לזיהוי נקודות חוזק וחולשה,
ולתיעוד ובקרה של התקדמות נבדק לאורך זמן .הטווח הנרחב של כישורי הסתגלות ספציפיים ואשכולות הסתגלות נרחבים ,שניתן להעריך
באמצעות ה ,ABAS-II -תואם למפרט שהוגדר על ידי האגודה האמריקאית למוגבלות שכלית-התפתחותית וכן ה–  .DSMה ABAS-II -מספק
הערכה המבוססת על כמה משיבים ,מעריך תפקוד במסגרות שונות ,ותורם להערכה מלאה של כישורים יום יומיים ותפקודיים של הנבדק.
האיכות הרב -ממדית של הכלי מתקבלת על ידי חמישה שאלונים שתוכננו להערכת נבדקים בטווחי גיל שונים ובמסגרות וסביבות שונות.
ערכת ה ABAS-II -כוללת את המדריך הזה וחמישה סוגי שאלונים .השאלונים ניתנים למילוי בידי משיבים רלוונטיים ,שיכולים לדרג את כישורי
ההסתגלות היום יומיים של הנבדק .המשיבים יכולים להיות הורים ,בני משפחה ,מורים ,צוות המטפלות במעון יום ,אחראים במקום העבודה,
יועצות ,ואנשים אחרים שמכירים מקרוב את שגרת היום יום של הנבדק .אם הנבדק הוא אדם מבוגר ,הוא יכול לענות בעצמו על השאלון ,ואפשר
גם שאדם אחר ימלא את השאלון לגביו .ניתן לתת למשיב את השאלון למילוי עצמאי ,או להקריא לו את הפריטים אם יש לו בעיות בקריאה.
ה ABAS-II -הנו כלי רב -שימושי .המידע המתקבל מהערכה זו יכול לתרום להערכה אבחונית מקיפה של נבדקים שייתכן וקיים אצלם קושי
בכישורי ההסתגלות היום -יומיים הנחוצים לשם תפקוד יעיל בסביבה שלהם ,ביחס למה שמצופה מאנשים/ילדים בגילם .ניתן להשתמש בתוצאות
ה ABAS-II -בצירוף עם מידע מהערכות אחרות ,על מנת לקבל החלטות אבחוניות
ולתכנן תכניות התערבות וקבלת שירותים מתאימים .הערכת התנהגות מסתגלת היא
חלק מהדרישות הבין לאומיות והלאומיות לזיהוי ,אבחון וסיווג של מוגבלויות
והפרעות ,כמו הדרישות המבוססות על ה IDEA(1999) -וה ,DSM -ובישראל – כפי
שנקבע בחוק הסעד לטיפול במפגר
(" :)2818מי שמחמת חוסר התפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי,
נפגמת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא זקוק לטיפול" .באמצעות סיפוק מידע
הערכה מקיף ואבחוני ,ה ABAS-II -יכול להיות יעיל בעבור נבדקים בעלי מגוון
מוגבלויות ,הפרעות ומצבים בריאותיים ,ביניהם לקויות שכליות (פיגור שכלי),
מוגבלויות התפתחותיות ,עיכובים התפתחותיים ,הפרעות רגשיות ,ליקויי למידה
ודמנציות ואף מצבים חולפים כגון  TBIאו מצבי טראומה אקוטיים .מידע מסוג כזה
הנו חיוני כאשר יש חשש למוגבלות בכישורי הסתגלות ,ומטרת ההתערבות או
הטיפול היא לשפר את התפקודים ההסתגלותיים היום יומיים של הנבדק.
טופס הזמנה בפקס
אני מעוניינ/ת להזמין:

מחיר רגיל

מחיר היכרות

כולל דמי משלוח

 ABAS-IIבגרסה המלאה

₪4141

₪4550

 ABAS-IIלגילאי  0-5בלבד

₪881

₪800

 ABAS-IIלגילאי  5-14בלבד

₪881

₪800

 ABAS-IIלגילאי  48-88בלבד

₪818

₪580

פרטים
טלפון:

שם:
עיר:

רחוב:

מס .חבר בארגון מקצועי:

מקצוע:
דוא“ל:

צרפו אותי לניוזלטר החודשי לקבלת חדשות ועדכונים מקצועיים מסייקטק בלבד.
פרטי כרטיס אשראי

₪

סה“כ מחיר:

המחירים כוללים מע“מ ודמי משלוח.
עד  2תשלומים ללא ריבית!
מחיר ההיכרות בתוקף עד סוף  2102בלבד.

מיקוד:

מוסדות :אנא צרפו
הרשאה מוסדית כמקובל

מס .כרטיס אשראי
תוקף

מספר ת.ז.

מס .תשלומים

חתימה
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