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מטרת הכלי

להעריך תפקוד אישי וחברתי מינקות ועד בגרות .הערכת ההתנהגות המסתגלת
בתחום החברתי )בשאלון המקורי המלא ישנם עוד  3תחומים :תקשורת ,תפקודי יום-יום
וכישורים מוטוריים(

סוג כלי המחקר

שאלון על אף שמועבר כראיון חצי מובנה להורה או למטפל

1

2

אוכלוסיית היעד

ה V.A.B.S.-משמש ככלי אבחוני ודיאגנוסטי לפיגור שכלי .עם זאת ,השימוש בו אינו
מוגבל לאוכלוסייה עם פיגור שכלי והוא משמש ככלי אבחוני גם באוכלוסייה הכללית
ובאוכלוסיות עם נכויות שונות ,שיש צורך להעריך את רמת התנהגותם המסתגלת
ל V.A.B.S. -יש שלושה נוסחים :נוסח סוקר ),(Survey Form
בתפקודי יום -יום.
נוסח מורחב  (Expanded (Formונוסח לכתה ) .(Classroom Editionהנוסח שהיה
בשימוש במחקרים של כהן ) (2008וארמה-בלנגה ) (2005הנו הSurvey Form-
המיועד לגילאי ינקות עד גיל שמונה עשרה שנים ואחד עשר חודשים.

4

אופי הדיווח

דיווח של ההורה או המטפל של הילד

5

מבנה הכלי

התחום החברתי מתמקד בקשר עם אחרים ,משחק וניצול זמן פנוי וכן כישורי
התמודדות ,כלומר כיצד הפרט מבטא אחריות ורגישות כלפי אחרים.

6

סוג סולם המדידה

הציון ניתן בהתאם לשכיחות ההתנהגות' (0) :לא ,אף פעם'; )' (1לפעמים או חלקית';
)' (2כן ,בדרך כלל'; )'(Nאין הזדמנות'; )' (DKלא יודע' ,ומתקבל כציון גולמי מסיכום ציוני
הפריטים המרכיבים כל תחום בנפרד .הציון הגולמי מתורגם לציון סטנדרטי בעבור כל
אחד מן התחומים ובעבור ציון כולל של התנהגות מסתגלת ,לרמת התנהגות מסתגלת -
)'נמוכה' – הנחלקת ל 4-רמות על פי חומרת הלקות הנעות על רצף מ') 1-לקות חמורה'(
עד ') 4לקות קלה'( ' -יחסית נמוכה'' ,ממוצעת'' ,יחסית גבוהה' ו'גבוהה'( ,לאחוזונים
ולתפקוד תואם גיל .הציונים בתחומים השונים מתקבלים מסיכום ציוני הפריטים
המרכיבים אותם .הציון הממוצע בכל תחום הוא  100וסטית התקן הנה  .15טווח
הציונים בתחום החברתי הנו .123-0

7

סוג הפריטים בכלי

פריטי דירוג

8

אורך הכלי

גרסת הסקר כוללת  261פריטים להערכת התנהגות מסתגלת ו 36-פריטים להערכת
התנהגות בלתי מסתגלת .התחום החברתי בלבד כולל  66פריטים )זהו הכלי המצורף(

9

מהימנות

כהן )" :(2008בבדיקת מהימנות באמצעות מבחן חצוי נמצאו מתאמים הנעים בין -.78
 ,.94בבדיקת מהימנות בין שופטים נמצאו מתאמים הנעים בין  .75-.62ובבדיקת
מהימנות כיציבות באמצעות מבחן ומבחן חוזר נמצאו מתאמים הנעים בין .90-.80
במרווחי זמן של שבועיים עד ארבעה שבועות .ציוני קרונבך אלפא לבדיקת מהימנות
כעקיבות פנימית במחקר הנוכחי נמצאו גבוהים .95 :בעבור תחום התקשורת.95 ,
בעבור תחום מיומנויות יום יום .94 ,בעבור תחום סוציאליזציה ו .86-בעבור התנהגות
בלתי מסתגלת .ציון קרונבך אלפא שהתקבל בעבור השאלון כולו הוא ".97

10

תקיפות

כהן )" :(2008תוקף מבנה ותוקף תוכן נמצאו תואמים )Mental Measurement
".(Yearbook , 2002

3

רשימת מחקרי קרן של"ם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט שם המחקר
558

כהן אלישבע ) .(2008בדיקת הקשר בין אווירה משפחתית ,קוהרנטיות ותקווה הורית להשתתפותם של
ילדים ומתבגרים עם פיגור שכלי בגילי  . 21-10תואר שני .אוניברסיטת תל אביב .מנחה :ברט אורית

525

ארמה-בלנגה קרן ) .(2005הבדלים בתפיסת העצמי ,בתפקוד חברתי ,בהשתתפות בעיסוקים ובקשר
ביניהם בקרב מתבגרים עם פיגור בגיל  13-16החיים בבית הוריהם לעומת אלו החיים במסגרת מעונית.
אונ' תל-אביב .תואר שני .מנחה :ילון-חיימוביץ' שירה

שאלו תפקוד אישי וחברתי VABS
Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984
)קידוד :ציו  =2כ ,לעתי קרובות ,באופ חלקי ,ציו  =1לפעמי ,ציו  =0לא ,לעול(.
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