 שם הכלי :שאלון סקר של סימפטומים אוטיסטיים
זה רביזיה של הראיון הדיאגנוסטי לאוטיזם ADI-R
 פותח בשנת :לא צויין  ,על ידי :לא צויין

1

מטרת הכלי

לבחון דפוס התנהגויות ותקשורת חברתית של הילד

2

סוג כלי המחקר

שאלון

3

אוכלוסיית היעד

ילדים

4

אופי הדיווח

הורים ממלאים את השאלון בנוגע לילדם

5

מבנה הכלי

6

סוג סולם המדידה

7

סוג הפריטים בכלי

בחירה :העדר/קיום התנהגות

8

אורך הכלי

 40פריטים

9

מהימנות

10

תקיפות

סולם מדידה = 0 :היעדר התנהגות חריגה  = 1 ,קיום התנהגות חריגה.
סה"כ טווח הערכים שניתן לקבל.0-40 :

המקורי .מצליח להבחין בין אינדיבידואלים עם R-ADIנמצא בקורלציה גובהה עם ה
הפרעות ספקטרום האוטיזם לבין אינדיבידואלים ללא אותן הפרעות ,ברגישות של ,0.85
ספציפיות של  0.75וערך ניבויי של .0.93

רשימת מחקרי קרן של"ם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט שם המחקר
9

גוטהולף דורון ואפטר אלן ) .(2008איבחון מובנה של הפרעות פסיכיאטריות והתנהגויות אבנורמליות
בקרב מתבגרים הלוקים בפיגור שכלי קל ובינוני .ביה"ח שניידר לרפואת ילדים.

שאלו סקר של סימפטומי אוטיסטיי
1

הא הוא משתמש כיו במבעי או במשפטי קצרי?

כ לא

א לא ,עבור לשאלה 9
2

הא הוא מדבר אית מתו מטרה חברתית )רק כדי להיות ידידותי ולא כדי להשיג משהו(?

כ לא

3

הא אפשר לנהל איתו שיחה הדדית שיש בה לקיחת תור בשיחה ,או שמבוססת על מה שאת/ה
אמרת?

כ לא

4

הא משתמש במשפטי "מוזרי" בדר שחוזרת על עצמה? משפטי ששמע ממישהו אחר או
משפטי שהמציא?

כ לא

5

הא יש מצבי שבה הוא משתמש בשאלות או אומר דברי שאינ מתאימי מבחינה
חברתית? לדוגמה ,הא בדר כלל שואל שאלות אישיות או מעיר הערות אישיות בזמ לא
מתאי?

כ לא

6

הא משתמש בכינויי גו' בצורה לא נכונה ,לדוגמה ,אומר "הוא" או "אתה" במקו "אני"?

כ לא

7

הא משתמש במילי שנראה שהמציא בעצמו ,או מתאר דברי בצורה משונה ,לא ישירה או

כ לא

מטאפורית )לדוגמה ,אומר "גש ח" במקו "אדי"(?
8

הא חוזר ואומר את אות דברי שוב ושוב בדיוק באותו אופ ,או מתעקש שאת/ה תגיד/י
אות דברי שוב ושוב?

כ לא

9

הא יש דברי שחשוב לו שיהיו בסדר מסויי ,או דברי שהוא מתעקש שאת/ה תעשי/ה
בדר מסויימת?

כ לא

 10הא הבעות הפני שלו בדר,כלל נראות מתאימות לסיטואציה ,לפי התרשמות?

כ לא

 11הא הוא משתמש בידיי של כמו במכשיר ,או כאילו היו חלק מהגו' שלו )לדוגמה ,מצביע
בעזרת האצבע של ,מניח את היד של על ידית הדלת כדי שתפתח/י אותה עבורו(?

כ לא

 12הא יש דברי שמעסיקי או מענייני אותו שנראי מוזרי לאנשי אחרי )לדוגמה,
רמזורי או מרזבי ,נורות ,שקעי וכדומה(?

כ לא

 13הא אי פע נראה שהוא מתעניי בחלקי של צעצועי )לדוגמה ,לסובב את הגלגלי של
מכונית( יותר מאשר בשימוש הרגיל של הצעצועי?

כ לא

 14הא יש לו תחומי עניי מיוחדי שה חריגי בעוצמת אבל אחרת מתאימי לגילו )לדוגמה,
דינוזאורי ,רכבות(?

כ לא

 15הא מתעניי באופ מוגז בלראות ,לחוש ,לשמוע ,לטעו ,או להריח דברי או אנשי?

כ לא

 16הא יש לו דר מוזרה בה הוא מזיז את הידיי או האצבעות ,לדוגמה ,מנפנ' בידיי או מניע
אצבעות מול העיניי?

כ לא

 17הא יש לו תנועות מורכבות של כל הגו' שחוזרות על עצמ ,לדוגמה ,מסתובב סביב עצמו ,או
מתנדנד?

כ לא

 18הא אי פע פגע בעצמו בכוונה ,לדוגמה ,על,ידי נשיכת גב היד או דפיקת הראש על משהו?

כ לא

 19הא יש חפצי )חו -מצעצועי רכי או שמיכה( שהוא חייב לקחת איתו?

כ לא

 20הא יש לו חברי קבועי או חבר הכי טוב?

כ לא

 21הא הוא מחכה באופ ספונטני אות )או אנשי אחרי( ,או מה שאת/ה עושה )לדוגמה,
מחקה ניקוי אבק(?

כ לא

 22הא הוא מצביע באופ ספונטני על דברי סביבו רק כדי להראות ל משהו )ולא כיוו שהוא

כ לא

רוצה משהו(?
 23הא הוא משתמש במחוות ,מלבד להצביע או למשו את יד ,כדי להבהיר ל מה הוא רוצה?

כ לא

 24הא הוא מהנה כדי לסמ "כ"?

כ לא

 25הא מניע בראשו כדי לסמ "לא"?

כ לא

 26הא הוא בדר כלל מביט ב ישר בפני כשהוא עושה משהו או מדבר אית?

כ לא

 27הא הוא מחיי חזרה כשמחייכי אליו?

כ לא

 28הא אי פע הראה ל דברי שמענייני אותו כדי למשו את תשומת לב?

כ לא

 29הא אי פע הציע לחלוק אית דברי ,מלבד אוכל?

כ לא

 30הא אי פע נראה שהוא רוצה לשת' אות בהנאה שלו ממשהו?

כ לא

 31הא אי פע הוא ניסה לנח אות א היית עצוב או כאב ל משהו?

כ לא

 32כשהוא רוצה משהו או צרי עזרה ,הא הוא מביט ב ומשתמש במחוות ובקולות או במילי
כדי למשו את תשומת הלב של?

כ לא

 33הא יש לו מגוו רגיל של הבעות פני?

כ לא

 34הא אי פע הצטר' באופ ספונטני וחיקה פעולות במשחק חברתי כמו "גול במעגל" או
"מחבואי"?

כ לא

 35הא הוא משחק במשחקי דמיו או במשחקי העמדת פני?

כ לא

 36הא הוא נראה מתעניי בילדי אחרי בני גילו שהוא אינו מכיר?

כ לא

 37הא הוא מגיב באופ חיובי כשילד אחר ניגש אליו?

כ לא

 38א את/ה נכנס/ת לחדר ומתחיל/ה לדבר איתו מבלי לקרוא בשמו ,הא הוא בדר כלל יביט
ב וישי לב אלי?

כ לא

 39הא אי פע שיחק במשחקי דמיו ע ילד אחר ,כ שיכולת להבחי שכל אחד מבי את
העמדת הפני של השני?

כ לא

 40הא הוא משת' פעולה במשחקי שדורשי השתתפות בקבוצה ע מספר ילדי ,כמו
מחבואי או משחק כדור?

כ לא

