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דימוי עצמי והתנהגות מסתגלת אצל אנשים מפגרים המשתתפים בפעילות פנאי ). 2000( ליכטבראון ורדה
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1 
 מטרת הכלי

יכולת הפרט להתמודד עם הדרישות הטבעיות והחברתיות (לבדוק התנהגות מסתגלת 
אגודה "באמצעות הכלי להערכת התנהגות מסתגלת של ה) שמציבה לו הסביבה

  ABS-RCІІ ":  האמריקאית לפיגור שכלי

 שאלון  סוג כלי המחקר  2

 עם פיגור שכלי אנשים אוכלוסיית היעד  3

 של אדם המכיר את הנבדקדיווח  אופי הדיווח  4

  :שני חלקים מבנה הכלי 5

...                   ועוד, פעילות כלכלית, התפתחות פיזית, תפקוד עצמאי –עצמאות אישית . 1
   .הפרעות אישיות והפרעות התנהגותיות –התנהגות חברתית . 2

ושאר הפריטים , 4או , 2,3עד  0- הם בעלי סקלת ליקרט רגילה מ חלק מהפריטים סוג סולם המדידה 6
הציון בפריטים ". לא"או " כן"מורכבים כל אחד ממספר שאלות אשר התשובה עליהן היא 

ציון גבוה ' בחלק א). או שלילית(אלה נקבע לפי מספר השאלות שזכו בתשובה חיובית 
גבוה יותר משמעו הפרעה ציון ' ובחלק ב, יותר משמעו עצמאות אישית רבה יותר

  ). 2000(ראה פירוט במחקר של ליכטבראון . חברתית רבה יותר

  דירוג סוג הפריטים בכלי 7

פריטים על פי הרלוונטיות שלהם לתחום  30נבחרו ) 2000(במחקר של ליכטבראון  אורך הכלי  8
 ).פריטים של התנהגות חברתית 17 -פריטים של עצמאות אישית ו 13( .        הפנאי

המהימנויות שדווחו במחקר של ליכטבראון . 0.99 - ל 0.92מהימנות השאלון נעה בין   מהימנות  9
  0.88: 'חלק ב, 0.81: 'חלק א –) 2000(

הוגדרו כבר הסקלה נבחנה באוכלוסייה של אנשים עם פיגור ש): "2000(ליכטבראון  תקיפות 10
 4000היא הועברה ללמעלה מ . בדיור קהילתי ובבתי ספר ציבוריים, במוסדות, בעבר

. השאלון תוקף בעזרת מספר שאלוני הסתגלות אחרים. ב"אנשים מפגרים ברחבי ארה
השאלון , בנוסף. r=0.71ל  r=0.31המתאמים בינו לבין השאלונים האחרים נעים בין 

אנשים שאובחנו קודם להעברתו כמפגרים ואנשים שלא נמצא מבחין באופן מובהק בין 
  . "אובחנו כך
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 התנהגות מסתגלת  
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