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גישה מבוססת כוחות להערכה ולתכנון התערבות

Winnie Dunn, Ph.D., OTR, FAOTA

כלי אבחון לאנשי מקצוע

מהדורה עברית חדשה לערכה המיועדת להערכה של דפוסי עיבוד חושי של ילדים בהקשרים שונים.
השאלונים והמדריך בעברית.
 טווח גילאים :לידה עד 16:11
 העברה :אינדיבידואלית 5-15 ,דקות
 ציינון :ציוני חתך מתוקננים לפי גילאים עבור דפוסי עיבוד חושי ,מערכות חושיות וסולמות התנהגותיים .ציוני חתך מתוקננים
עבור גורמי בית ספר בשאלון המורים.
 סקטור מקצועי :מרפאים בעיסוק ,פסיכולוגים ,קלינאי תקשורת ומטפלים מקצועיים  -בהתאם להכשרה בעיבוד חושי.

שאלוני ההערכה של הפרופיל הסנסורי  2מספקים
לאנשי המקצוע כלים סטנדרטיים לתיעוד דפוסי העיבוד
החושי של ילדים .המהדורה החדשה משקפת גישה
מבוססת כוחות (חוזקות) ,ומסייעת להעמיק את
התובנות הנחוצות להתאמה אישית של תכנית
ההתערבות.
הפרופיל הסנסורי  2בנוי כך שהמשפחות ואנשי המקצוע
יוכלו להשתתף בקבלת החלטות מבוססות-תיאוריה
באבחון ותכנון ההתערבות .השאלונים מיועדים להורים
ולמורים ,ומספקים דיווחים רבי ערך על תגובות הילדים
לגירויים חושיים שונים במהלך היום.
בשילוב עם מידע הנוגע לרמת ההשתתפות ,הפרופיל
הסנסורי  2מסייע למאבחן לזהות השפעות של העיבוד
החושי על ההשתתפות התפקודית בסביבה הביתית,
הבית-ספרית והקהילתית של הילד.
בעזרת הפרופיל הסנסורי  2תוכלו להבין כיצד דפוסי
העיבוד החושי תורמים להשתתפות של הילד או פוגעים
בה .עקרונות מתוך מדעי המוח ,עיבוד חושי ,גישות
מבוססות-כוחות ומודלים אקולוגיים שזורים במבנה
הפריטים והציינון.

חמשת השאלונים (טפסים)
הפרופיל הסנסורי  2כולל  5סוגים של טפסי קידוד בעברית
לבחירת המאבחן ,בהתאם לגיל ולצרכי ההערכה.


הפרופיל הסנסורי  2לתינוקות שאלון הורים להערכת תינוקות
מגיל לידה ועד  4חודשים 05 .פריטים.



הפרופיל הסנסורי  2לפעוטות שאלון הורים להערכת פעוטות
מגיל  7עד  05חודשים 56 .פריטים.



הפרופיל הסנסורי  2לילדים שאלון הורים להערכת ילדים
בגילאי  0:22עד  64 .16:11פריטים.



הפרופיל הסנסורי  2הקצר שאלון הורים מקוצר להערכת
ילדים בגילאי  0:22עד  06 .16:11הפריטים לקוחים מהפרופיל
הסנסורי  0לילדים ,הם בעלי יכולת הבחנה גבוהה ותוכננו כך
שיספקו מידע מהיר לצרכי סינון ומחקר.



הפרופיל הסנסורי  2לבית-הספר שאלון מורים להערכת ילדים
בגילאי  0:22עד  16:11מנקודת מבטם 66 .פריטים.

הגרסה העברית עברה תיקוף בישראל ,וכוללת מדריך
בעברית ובו סיכום המחקר הישראלי.

להזמנה צרו אתנו קשר
ואנו נשלח לכם את הערכה עם שליח עד אליכם!

20-4605042

www.psychtech.co.il

20-4605042
20-4605242
custserv@psychtech.co.il

פרופיל סנסורי 2

גישה מבוססת כוחות להערכה ולתכנון התערבות
כלי אבחון לאנשי מקצוע

התחומים והסולמות המוערכים
הפריטים בשאלוני ההערכה של הפרופיל הסנסורי  2מתארים תגובות אפשריות לאירועים חושיים.
הורים ומורים שלהם קשר שוטף עם הילד ממלאים את השאלון המתאים על ידי דיווח על התדירות
בה מתרחשת כל אחת מן ההתנהגויות .באופן כללי ,כל שאלון משלב בין ציונים עבור המערכת
החושית ,עבור התנהגות ועבור דפוסים חושיים.
· ציוני המערכת החושית  :כללי ,שמיעתי ,חזותי ,תחושת מגע ,תנועתי ,תחושת מנח גוף ,עיבוד תחושתי בפה.
ציונים התנהגותיים :התנהגות ,חברתי-רגשי ,קשבי.

·

· ציוני דפוסי העיבוד החושי :חיפוש ,הימנעות ,רגישות ,רישום.
· ציוני גורם בית-הספר :תמיכות (גורם בית-ספר  ,)1ערנות (גורם בית-ספר  ,)2סבילות (גורם בית-ספר  ,)3זמינות (גורם
בית-ספר .)4
ציוני חתך ומערכת הסיווג
ציוני החתך של הפרופיל הסנסורי  2מבוססים על ממוצעים וסטיות תקן עבור כל אחד מן הציונים המסכמים .ציונים אלו
מספקים מערכת המסווגת את הנטיות התגובתיות של הילד להתנהגויות ספציפיות לפי קטגוריות .מערכת הסיווג מורכבת
מחמש קטגוריות המשקפות קבוצות של ציונים על גבי העקומה הנורמלית (הרבה יותר מאחרים ,יותר מאחרים ,בדיוק כמו רוב
האחרים ,פחות מאחרים והרבה פחות מאחרים) ,וכך מספקים אומדן של מצב הילד בהשוואה לבני גילו.



קל ונוח לשימוש



טווח גילאים מורחב  -לידה עד  14:11שנים



נורמות לפי גיל על גבי הטפסים



עקביות מוגברת בין שאלונים לשיפור אפשרויות המעקב



קיצור השאלונים  -עד  11דקות לשאלון



מחקרי תיקוף נרחבים כולל הבחנה באוכלוסיות מיוחדות

ערכת פרופיל סנסורי  2המלאה כוללת

מדריך בעברית 05 ,שאלוני הפרופיל הסנסורי  0לתינוקות (גיל לידה עד  4חודשים),
 05שאלוני הפרופיל הסנסורי  0לפעוטות (גילאי  7-05חודשים) 05 ,שאלוני הפרופיל הסנסורי  0לילדים (גילאי  0עד ,)15
 05שאלוני הפרופיל הסנסורי  0הקצר (גילאי  05 ,)0-15שאלוני הפרופיל הסנסורי  0לבית הספר (גילאי .)0-15
טופס הזמנה בפקס

אני מעוניינ/ת להזמין:
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מחיר
כולל מע“מ

₪1111

פרטים
טלפון:

שם:
עיר:

רחוב:

מס .חבר בארגון מקצועי:

מקצוע:

המחיר כולל מע“מ
ודמי משלוח באמצעות שליח.

מיקוד:

דוא“ל:
צרפו אותי לניוזלטר החודשי לקבלת חדשות ועדכונים מקצועיים מסייקטק בלבד.
פרטי כרטיס אשראי

ניתן להזמין את המדריך והטפסים בנפרד.

מוסדות :אנא צרפו
הרשאה מוסדית כמקובל

מס .כרטיס אשראי

הערכה מיועדת לאנשי מקצוע בלבד.

תוקף

מספר ת.ז.

מס .תשלומים

חתימה
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