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 " כלי הערכה -מזהה   ה תעוד "  
Adult Developmental Coordination Disorder Checklist - ADC  

(Kirby, Edwards, Sugden & Rosenblum, 2010) 

 שם הכלי  

  שאלון לאיתור הפרעה התפתחותית בקואורדינציה במבוגרים 

 תיאור כלי  בקרב מתבגרים ומבוגרים. DCDלאיתור  לדיווח עצמישאלון 

השאלון  הדורשים מיומנויות מוטוריות שונות.עילויות ועיסוקים בפ  ן את רמת הביצועחובל

 מסייע למיקוד מטרות טיפול תפקודיות.

 מטרת השאלון 

 אוכלוסיית היעד    ומעלה. 12מתבגרים ומבוגרים בגילאי 

 .מורשים בעיסוק ומרפאים מרפאות 

 ברמת הפריטים השונים בותהתשו משמעות לניתוח מעמיק של נה*מעבר לציון הסופי יש 

 הרשאה להעברה 

   גרסאות  אנגליתערבית, עברית, 

 מילוי וקידוד זמן   דקות 10קידוד:  דקות; 10מילוי: 

 השאלון מחולק לשלושה חלקים: 

 DCD עםהיגדים המתארים התנהגויות בהם מתקשים ילדים  10כולל תפקוד כילד:  – 1חלק 

 החדר וכד. ת, ארגון רדלמשל, קשירת שרוכים, כתיבה מסו

היגדים המתארים קשיים בתפקוד המאפיינים אנשים    10כולל גם הוא כיום: תפקוד  – 2חלק 

 .  DCDעם 

כמו תכנון  המבוגרים מעולם פעילויות המתארים היגדים 20 כולל: כיוםתפקוד  – 3 חלק

 '. וכדחנייה , מזוודה אריזת דברים מראש,

 הכלי מבנה  

אף פעם,   -  1)פיע או מופיע הקושי המתואר  יחס לתדירות בה הוית ממלא השאלון נדרש לה

סוכמים בכל חלק את התשובות ומחלקים תמיד(.  - 4לעיתים קרובות או  - 3לפעמים,  - 2

 .המפורטים בפרסומיםתוך מ  התקן וסטיות לממוצעים משווים במספר הפריטים.

 אופן הקידוד 

 מעות הציון ש מ  .התפקוד טוב יותר –וך יותר ככל שהציון נמ

תוקף קריטריון  ,בקרב אוכלוסיות שונות תוקף מבנה מבחיןמהימנות פנימית טובה מאד, 
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