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"תעודה מזהה-כלי הערכה"
שם הכלי

Child Evaluation Checklist (CHECK; Rosenblum, Ezra Zandani,
)Deutsch-Castel, & Meyer, 2019
סולם הערכה לילד

תיאור כלי
מטרת השאלון
אוכלוסיית היעד

שאלון לדיווח הורים על התפקוד היום יומי של ילדם.
לסייע בזיהוי מוקדם של תחומים המעכבים את התפתחות הילד.
ילדים בגילאי  3-6שנים או לילדים בוגרים יותר ומתבגרים עם דיווח בדיעבד
אודות תפקודם בגיל  3-6שנים.
מיועד לדיווח על ילדים בגילאי  3-6שנים עם חשד לקשיים נוירו-התפתחותיים.
ניתן לעשות שימוש בשאלון גם לילדים גדולים יותר .במקרה זה ההורים
מתבקשים לתאר את תפקודו של ילדם בהיותו בגילאים הצעירים ( 3-6שנים).
מרפאות ומרפאים בעיסוק מורשים.
*מעבר לציון הסופי ישנה משמעות לניתוח מעמיק של התשובות ברמת
הפריטים השונים
עברית ,ערבית ,אנגלית
מילוי 10 :דקות; קידוד 10 :דקות
חלק א' כולל  30היגדים :ההורה מדרג כל אחד מההיגדים מ 1-עד 4
( – 1לעולם לא – 2 ,לעיתים רחוקות – 3 ,לפעמים – 4 ,תמיד).
חלק ב' כולל  10היגדים :ההורה מדווח על תפקוד הילד בהשוואה לבני גילו.
ההורה מדרג כל אחד מההיגדים מ 1-עד  – 1( 5נמוך – 3 ,ממוצע – 5 ,גבוה).
לכל חלק מחושב ציון ממוצע (סכום הציונים לכל פריטים חלקי מספר
הפריטים) .את התוצאות ניתן להשוות לציונים ממוצעים וסטיות תקן של ילדים
עם התפתחות תקינה ועם קשיים התפתחותיים המפורטים בפרסומים.
ציון ממוצע גבוה מעיד על תפקוד טוב יותר.
מהימנות טובה מאד ,השאלון עבר תוקף תוכן ,תוקף מבחין ,תוקף מקביל,
ניתוח גורמים.

הרשאה להעברה

גרסאות
זמן מילוי וקידוד
מבנה הכלי

אופן הקידוד

משמעות הציון
מדדים
פסיכומטריים
פרסומים נבחרים
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