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دکتر سعیده فیروزبخت
استادیار
متخصص کودکان و نوزادان و نوجوانان
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر



روند پویای تغییرات کودک از لحاظ مهارتهای حرکتی  ،گفتاری
،شنیداری و احساسی و رفتاری در دوران شیر خواری و ابتدای
کودکی است .







در طول دوران شیرخواري و ابتداي كودكي تأثیر قابل توجهي بر
تكامل كودك دارد.
شیرخواران و كودكاني كه داراي مشكالت فیزیكي ( جسماني ) یا
محیطي هستند براي آنكه تكامل مطلوب و مناسبي داشته باشند نیازمند
توجه ویژه اي هستند.
این كودكان نسبت به سایر اطفال بیشتر به اختالالت تكامل یا تأخیر
تكامل دچار میشوند و این امر خود زمینه ساز بروز انواع و درجات
مختلفي از معلولیتهاي حركتي ،ذهني ،گفتاري ،شنوایي و بینایي در
آنها میشود.





براي پیشگیري از این امر الزم است با تشخیص زودرس مشكالت
آنها و انجام مداخالت بموقع ،از بروز تأخیر یا اختالل تكامل جلوگیري
كنیم.
هدف ما این است كه با یك برنامه غربالگري مناسب ،كودكاني كه
روند تكاملي غیرطبیعي دارند را سریعتر تشخیص دهیم تا بتوانیم با
مداخله به موقع در جهت اصالح یا كاهش مشكالت این كودكان گام
برداریم و نهایتا ً از بروز معلولیت پیشگیري كنیم.







تشخیص سریع اختالالت تکاملی در مراحل اولیه با نتیجه بهتر و
درمان محدودتر و کم هزینه تر
شناخت بیماری و محیط کودک در ایجاد مشکالت تکاملی
تشخیص قطعی و درمان







بطور کلی دو دسته ابزار غربالگری برای تکامل کودکان موجود
است :
دسته اول توسط والدین و مراقبین کودک پر و توسط فرد دوره دیده
تفسیر میشود  /دقیق  /هزینه کمتر .مثل تست ای اس کیو
دسته دوم فقط توسط فرد دوره دیده تکمیل و تفسیر میشود مثل تست
بیلی







کمیته ی علمی و اجرایی تکامل کودکان به منظور بهره مندی بهتر
کودکان از مراقبتهای تکاملی دو تست دنور و ( ASQبا ارجحیت
)بعنوان تست های استاندارد را انتخاب کردند .
ASQاز سال  1392بعنوان ابزار استاندارد ملی برای کل کودکان
کشور برگزیده شد
و از همان سال غربالگری برای کودکان  12ماهه انجام میشود

ASQlll, ASQ -SE


چالش های ابزار غربالگری :
تکامل کودک دینامیک و پویا هست
استفاده از والدین و مراقبین کودک بعنوان بهترین افراد با اطالعات
صحیح تد و کامل تر
هزینه کمتر






. 1كودكان  12ماهه
. 2براي كلیه كودكاني كه در زمان انجام مراقبتهاي روتین تا 60
ماهگي بر اساس بوكلت چارت كودك سالم (بخش ارزیابي كودك از
نظر تكامل) نیازمند ارجاع هستند پرسشنامه ASQمرتبط با سن
كودك تكميل گرديده و در صورتیكه واجد یكي از شرایط شرایط
مندرج در بخش (كودكاني كه نیاز به ارجاع دارند) این دستور عمل
باشند ارجاع داده میشوند.
.3شیرخواران پرخطر

یک تست غربالگر است با خصوصیات زیرASQ :
 -1بصورت دوره ای درفواصل مناسب از  4تا  60ماهگی کودک را از
نظرتکاملی ارزیابی می کند.
-2تکمیل پرسشنامه نسبتا ساده است که والدین با تحصیالت ابتدایی نیز می
توانند بدرستی آن راپرکنند:
 درگیرنمودن والدین می تواند نیازهای خانواده رادراین رابطه برطرف کند
 صحت ودقت غربالگری را افزایش می دهد
 هزینه بری غربالگری را کاهش دهد

 4ماهگی

دارای  19پرسشنامه برای  19گروه سنی مختلف است که توسط
والدین یا مراقب کودک پر می شود .
در سال اول و دوم هر 2ماه یکبار (-18-16-14-12-10-8-6-4
 24-22-20ماه)
در سال سوم هر 3ماه یکبار ()36-33-30-27-24
در سال چهارم و پنجم هر 6ماه ()60-54-46-42-36

هرپرسشنامه  5حیطه تکاملی را در بر می گیرند
حيطه برقراری ارتباط

Communication

حيطه حرکات درشت

Gross motor

حيطه حرکات ظريف

Fine motor

حيطه حل مسئله

Problem solving

حيطه شخصی – اجتماعی

Personal-social

 6سوال برای هر هرپرسشنامه حاوی  30سوال شامل
یک از حیطه های پنجگانه طراحی شده است:
حيطه برقراری ارتباط

Communication
بله

گ ا هی

هنوز نه

- 1آبا کودک جنغ می نزد ؟







____

ح
- 2زمانی که کودک با صدآی خودش بازی می کند  ،آبا آز خودش صدآهای کلفت با لقی مانند ق قرر با خرخر زآ دز می آوزد؟







____

 - 3زمانی که حازج آز دند کودک هستند و آو زآ صدآ می کنند ،آبا نه سمت سما بر می گردد؟







____

 - 4زمانی که صدآی بلندی می آند  ،آبا کودک برمی گردد با نتنند آن صدآ آز کجا آمد؟







____

 - 5آبا کودک صدآهانی مانند «دآ»«،گا »  « ،با » زآ آز خودش دز می آوزد؟







____

- 6آگر صدآهانی که کودکتان آز خودش دز می آوزد زآ تقلند کنند  ،آبا آن صدآها زآ تعد آز سما تکرآز می کند ؟







____

جمغ کل ___

ASQ
Ages Stages Questionnaires
در پایان هر پـرسشنامه یک موارد کلی نیز برای درج نظرات کلی والدین در نظر
گرفته شده و هر کجا الزم بوده از آنان خواسته شده در مورد مسئله مورد نظر
توضیح بدهند.
مـــــوارد کـــــلی

بله

جیر

-1ننظر سما آبا کودکتان خوب می شنود؟ آگر نه توصیح دهند..........................





-2آبا کودک آز دو دشت خود دز تک جد آشنقاده می کند ؟ آگر نه توصیح دهند.........





-3زمانی که نه کودکتان کمک می کنند با دز حالت آیستاده قرآز کیرد ،آبا دزآکیر موآقغ زوی کف باهایش می آیسند؟





 -4آبا ساتفه باشنوآنی و با مشکلاب شنوآنی دز دوزآن کودکی آعضای حاتوآده ی هر تک آز والدتن وخود دآزد ؟





م
 -5آبا نه نظر سما  ،کودکتان آز نظر نتتانی شکلی دآزد ؟ آگر بله توصیح دهند...................





 -6آبا دز موزد کودک خود تکرآنی حاصی دآزند؟ آگر بله توصیح دهند...............





23

24

ASQ
ويژگی سواالت
 .1هر حیطه تکاملی ،حاوی  6سوال است:
سواالت به ترتیب از آسان به سخت تنظیم شده اند.
 2 سوال اول ضریب تکاملی (75بین  69تا ، )77
 2 سوال بعدی ضریب تکاملی( 85بین،)90-82
2 سئوال آخرضریب تکاملی ،)91 -120( 100را ارزیابی می کنند

ASQ

ويژگی سواالت
-2هر سوال یک شاخص مهم تکاملی را مورد پرسش قرار می دهند.
-3هر سوال رفتار مناسب کودکان آن گروه سنی را مورد پرسش قرار
می دهد.
-4در طرح سواالت از کلماتی استفاده شده تا افرادی با سطح تحصیالت
پنجم ابتدائی نیز متوجه منظور سوال بشوند.

ASQ
ويژگی سواالت
-5هر کجا الزم بوده تصویر کوچکی اضافه شده تا مفهوم
سوال روشنتر شود.

ASQ
ويژگی سواالت
-6هر کجا الزم بوده مثالی نیز از رفتار مورد نظر زده شده
است.

برای هرسوال  3گزینه پاسخ در نظر گرفته شده است :
" بله" برای موقعی که کودک قادر به انجام آن کار هست
" گاهی" فعالیت مورد اشاره بصورت گهگاه یا به تازگی از کودک سر
زده باشد ؛
“ هنوزنه" برای موقعی که هنوز این رفتار یا فعالیت بخصوص را انجام
نداده است،

.1
.2
.3

.4

توضیح دهید که پرسشنامه برای تعیین کارهایی که هر کودک می تو
اند یا نمی تواند انجام دهد طراحی شده است
تأکیدکنید که آنها باید هر یک از فعالیت های مورد نظر را در کودک
خود بررسی  ،ارزیابی کرده و سپس به سوا الت پاسخ دهند.
در هر سوال 3گزینه پاسخ دارد که باید تنها یکی از پاسخ ها در فضای
مربع کوچک کنار آن عالمت زده شود
بخش عمومی » یا ارزیابی کلی معموال شش سوال وجود دارد که پاسخ
« بلی » یا « خیر » دارند

.5

.6

گاهی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبال انجام می داده
است ولی در حال حاضر آن را انجام نمی دهد یا بندرت انجام می
دهد در این صورت باید به سوال مورد نظر هم پاسخ « بلی» بدهند
به پدر و مادر تاکید کنید که تکمیل پرسشنامه را تبدیل به یک بازی
خانوادگی کنند تا همگی از آن لذت ببرند.



هر پرسشنامه را تنها می توان از یک ماه قبل تا ماه بعد از گروه سنی قید
شده بر روی آن استفاده کرد



برای کودکانی که بیشتر از  3هفته زودتر از موعد مقرر ( 40هفته) به
دنیا آ مده اندباید تا رسیدن به سن  2سالگی  ،سن اصالح شده آنها را
حساب کرد و پرسشنامه ای را که مطابق سن اصالح شده است در اختیار
آنها گذاشت

شیرخوار 6ماهه ای مراجعه کرد که  8هفته زود
تر از موعد مقرر به دنیا آ مده بود ،برای محاسبه
پس از اصالح 8،هفته ( یعنی تقریبا 2ماه ) را
از سن تقویمی کنونی او کم می کنیم و لذا برای
او پرسشنامه  4ماهگی باید تکمیل شود.





نحوه عمل برای خارج از محدوده سنی مورد نظر :
ابتدا از پرسشنامه مربوط به سن کمتر استفاده می کنیم  .اگر موفق شدیم
برای تمام سوا الت پرسشنامه از کودک پاسخ " بلی" بگیریم  .پرسشنامه
سن باالتر را برای او امتحان می کنیم
پدران و مادران بی سواد یا کم سواد که نمی توانند خود آن را تکمیل
کنند باید این کار را به کمک یک فرد با سواد دیگر در همان خانه انجام
دهند

هاي  42مثال كودكي  44ماهه به ما مراجعه كرده ولي ما پرسشنامه
ماهگي و  48ماهگي را در اختیار داریم و همانطور كه قبالً گفتیم هر
پرسشنامه را تنها میتوان از یك ماه قبل تا یك ماه بعد از گروه سني مورد
نظر استفاده كرد .یعني پرسشنامه  42ماهگي براي كودكان  41تا 43
ماهه و پرسشنامه  48ماهگي براي كودكان  47تا  49ماهه قابل استفاده
است.





در این مورد پرسشنامه سن پایینتر ( 42ماهگي) را براي تكمیل به
والدین میدهیم و با توجه به امتیاز كسب شده به روش زیر عمل
میكنیم:
الف .كودك به تمام سئواالت پاسخ بلي داده است .در این حالت
پرسشنامه سن باالتر را به والدین میدهیم تا در سن مربوط(48
ماهگي) براي كودك تكمیل نمایند و هنگام مراجعه براي ویزیت
بعدي( 4سالگي) به همراه داشته باشند.






ب .در صورتي كه در پرسشنامه  42ماهگي پاسخ تمامي سئواالت
بلي نبود به روش زیر عمل میكنیم:
. 1پاسخ بیش از نیمي از سؤاالت بلي نباشد :كودك را ارجاع مي
دهیم.
. 2امتیاز كودك در هر یك از حیطه ها پایین نقطه برش SD -1
باشد :مطابق بخش"كودكاني كه نیاز به ارجاع دارند" اقدام مي كنیم.
در مورد این كودك نیز در سن مراقبت بعدي ( 4سالگي) ،پرسشنامه
سن بعدي(  48ماهگي) باید تكمیل گردد



ج .به عنوان یك اصل كلي و به منظور ارتقاي سطح تكاملي این
كودكان و كلیه كودكاني كه تست بررسي تكاملي ASQمیشوند ،الزم
است كه تمرینهاي متناسب با سن كودك براي رشد و یادگیري او
درسنین مربوطه (روش هایي براي شكوفایي استعداد كودكان) پس از
آموزش توسط والدین در منزل انجام شود.

 .1ابتدا پرسشنامه را برای یافتن احتمالی سواالتی که پدر و مادر
بدون پاسخ گذاشته اند جست و جو می کنیم.
ب له

گاهی

-1آیا کودک جیغ می زند ؟





---- 

 -2زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند  ،آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟





---- 

 -3زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟





---- 

 -4زمانی که صدای بلندی می آید  ،آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟





---- 

 -5آیا کودک صداهایی مانند «دا»«،گا »  « ،با » را از خودش در می آورد؟





---- 

 -6اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید  ،آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟





--- 

حيطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

هنوز نه

جمغ کل _____

 .2کودک فعالیتی را که در سوال مطرح شده است قبال انجام می داده و هم
اکنون دیگر انجام نمی دهد و به جای آن فعالیت پیشرفته تری را انجام می
دهد  .باید به آن سوال پاسخ بلی داد.
حیطه حرکات درشت

 8ماهگی

ی
-1زمانتکه کودک زآ زوی زمین می یشانند آبا آز دشت هایش تعنوآن تکنه گاه آشنقاده می کند؟( آگر پنش آز آتن خودش ندون تکنه دآدن نه دشت هایش  ،صاف می شسنه آشت  ،باسح بله زآ علامت
ب نرند ).

بله

گ ا هی

هنوز نه







____

 -2آبا کودک آز حالت خوآننده نه یست  ،زوی شکم علت زده و دز همین حالت دشت هایش زآ آز زبر ننه آش نیرون می کسد؟







____

 -3آبا کودک با قرآز گرفین زوی دشت ها و زآتوهایش  ،نه حالت خهاز دشت و با دز می آند؟







____

ت
ت
 -4آگر هر دو دشت کودک زآ صرفاً برآی خفــظ تعــادل وی کیـ نرد  ،آبا دز حالی که آیسیـاده آشت ،وزیش زآ زوی کف باهایش حمـل می کند؟







____

 -5آبا کودک ندون کمک دشت هایش نه عنوآن تکنه گاه جند دفنفه صاف می یستند ؟







____







____

ت
-6زمانتکه کودک زآ بردتک وسابلی مانند خهاز بانه  ،صندلی  ،برده خنش  ،با یستی دز حالت آیستاده قرآز می دهند  ،آبا ندون تکنه دآدن شتنه آش نه آن وشتله  ،با تکه دآشین دشنش  ،خودش زآ دز وضعنت
آیستاده تکه می دآزد؟

جمغ کل ____

 .3به هریک از سواالت  ،با در نظر گرفتن  10امتیاز برای پاسخ « بلی
»  5،امتیاز برای پاسخ « گاهی » و صفر امتیاز برای پاسخ «
هنوز نه »  ،در قسمت فضای خالی کنار هر سوال  ،امتیاز دهید .
ب له

گاهی

-1آیا کودک جیغ می زند ؟





---- 

 -2زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند  ،آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟





---- 

 -3زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟





---- 

 -4زمانی که صدای بلندی می آید  ،آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟





---- 

 -5آیا کودک صداهایی مانند «دا»«،گا »  « ،با » را از خودش در می آورد؟





---- 

 -6اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید  ،آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟





--- 

حيطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

هنوز نه

جمغ کل _____

 .4امتیازات مربوط به هر یک از حیطه های تکاملی را
درپایین آن قسمت جمع بندی کنید .
بله

گاهی

هنوز نه

-1آیا کودک جیغ می زند ؟







10

 -2زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند  ،آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟







10

 -3زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟







5

 -4زمانی که صدای بلندی می آید  ،آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟







5

 -5آیا کودک صداهایی مانند «دا»«،گا »  « ،با » را از خودش در می آورد؟







0

 -6اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید  ،آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟







0

حيطه برقراری ارتباط

 6م ا ه گی

جمغ کل ___30

 .5امتیازات مربوط به هر یک از حیطه های تکاملی را با « نقطه برش»
اعالم شده در برگه « نقاط برش» برای همان حیطه تکاملی در گروه
سنی مورد نظر  ،مقایسه کنید .
نقاط برش  ASQدر کودکان ایرانی
حيطه
حيطه برقراری ارتباط

چهار ماهگی

حيطه حرکات ظريف
حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی
حيطه برقراری ارتباط

شش ماهگی

حيطه حرکات ظريف
حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی
حيطه برقراری ارتباط

هشت ماهگی

حيطه حرکات ظريف

حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی

35.8

22.9

41.6

30.5

39.1

26.6

38.9

27.9

27.3

10.4

41.4

30.7

41.7

31.3

34.2

20.8

40

28.8

37.1

24.2

46.7

37.3

45.8

36.5

41.1

29.2

حيطه حرکات درشت
حيطه حرکات ظريف
حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی
حيطه برقراری ارتباط
حيطه حرکات درشت
حيطه حرکات ظريف
حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی
حيطه برقراری ارتباط

بيست ماهگی

حيطه حرکات درشت

38.1

25.2

هيجده ماهگی

حيطه حرکات درشت

27.9

حيطه برقراری ارتباط

شانزده ماهگی

حيطه حرکات درشت

دو انحراف پايين تر از ميانگين
يک انحراف پايين تر از ميانگين
38.7

حيطه

حيطه حرکات درشت
حيطه حرکات ظريف

حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی

دو انحراف پايين تر از
ميانگين

يک انحراف پايين تر از
ميانگين
35.2

22.2

42.1

29.5

39.5

28.5

44.5

34.9

37.7

25.3

35.4

22.2

45.2

34.5

37.7

26.2

39.2

28.3

42.9

31.9

37.8

24.8

43.7

32.5

38.3

27.2

42

32.6

40.9

29.7

 .6چنانچه امتیازات در هر یک از حیطه های تکاملی از نقطه برش اعالم
شده در ستون "دو انحراف پایین تر از میانگین"کمتر یا بر آن منطبق
بود کودک باید برای پیگیری و ارزیابی های دقیق تر ارجاع شود
حیطه حرکات درشت

 8ماهگی

بله

گاهی

هنوز نه

- 1زمانتکه کودک زآ زوی زمین می یشانند آبا آز دشت هایش تعنوآن تکنه گاه آشنقاده می کند؟







 - 2آبا کودک آز حالت خوآننده نه یست  ،زوی شکم علت زده و دز همین حالت دشت هایش زآ آز زبر ننه آش نیرون می کسد؟







 - 3آبا کودک با قرآز گرفین زوی دشت ها و زآتوهایش  ،نه حالت خهاز دشت و با دز می آند؟







ت
ت
 - 4آگر هر دو دشت کودک زآ صرفاً برآی خفــظ تعــادل وی کیـ نرد  ،آبا دز حالی که آیسیـاده آشت ،وزیش زآ زوی کف باهایش حمـل می کند؟







 - 5آبا کودک ندون کمک دشت هایش نه عنوآن تکنه گاه جند دفنفه صاف می یستند ؟







- 6زمانتکه کودک دز حالت آیستاده قرآز می دهند  ،آبا ندون تکنه دآدن شتنه آش نه آن وشتله  ،با تکه دآشین دشنش  ،خودش زآ دز وضعنت آیستاده تکه می دآزد؟







10
5
5
0
0
0

جمغ کل

نقاط برش  ASQدر کودکان ایرانی

حيطه ها

حيطه برقراری ارتباط
هشت ماهگی

حيطه حرکات درشت
حيطه حرکات ظريف
حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی

يک انحراف پايين تر از ميانگين

دو انحراف پايين تر از ميانگين

40
37.1
46.7
45.8
41.1

28.8
24.2
37.3
36.5
29.2

20

 .7چنانچه امتیازات در بین دو ستون "یک انحراف پایین تر از میانگین" و "دو انحراف
پایین تر از میانگین"قرارگیردباید پدرومادرتمرین هایی برای رشد ویادگیری کودک
درسنین مربوطه انجام دهدومجددا تست برای کودک انجام گیرد
حيطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

- 1آیا کودک جیغ می زند ؟

 - 2زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند  ،آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را

بله



گاهی



هنوز نه



10
10

در می آورد؟
 - 3زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟
 - 4زمانی که صدای بلندی می آید  ،آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟
 - 5آیا کودک صداهایی مانند «دا»«،گا »  « ،با » را از خودش در می آورد؟
 - 6اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید  ،آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟

نقاط برش  ASQدر کودکان ایرانی

حيطه ها

شش ماهگی

حيطه برقراری ارتباط
حيطه حرکات درشت
حيطه حرکات ظريف
حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی











يک انحراف پايين تر از
ميانگين
38.9
27.3
41.4
41.7
34.2

5 
5 
0 
0 
جمغ کل ___30

دو انحراف پايين تر از
ميانگين
27.9
10.4
30.7
31.3
20.8

 .8اگربرای باردوم ارزیابی باالتراز ستون "یک انحراف پایین ترازمیانگین”
قرارنگیرد کودک برای پیگیری و ارزیابی های دقیق تر ارجاع شود.
حيطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

- 1آیا کودک جیغ می زند ؟

 - 2زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند  ،آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟

 - 3زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟

 - 4زمانی که صدای بلندی می آید  ،آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟

 - 5آیا کودک صداهایی مانند «دا»«،گا »  « ،با » را از خودش در می آورد؟

 - 6اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید  ،آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟

بله

گاهی















نقاط برش  ASQدر کودکان ایرانی

حيطه ها

شش ماهگی

حيطه برقراری ارتباط
حيطه حرکات درشت
حيطه حرکات ظريف
حيطه حل مساله
حيطه شخصی -اجتماعی

يک انحراف پايين تر از
ميانگين
38.9
27.3
41.4
41.7
34.2

هنوز نه







10
10
10
5
5
0
جمغ کل __40

دو انحراف پايين تر از
ميانگين
27.9
10.4
30.7
31.3
20.8

 .9بخش سوا الت عمومی ،هر گونه نگرانی ،صرف نظر از
امتیاز اخذ شده برای ارزیابی های دقیق تر کودک ارجاع شود.
مـــــوارد کـــــلی

بله

جیر

-1ننظر سما آبا کودکتان خوب می شنود؟ آگر نه توصیح دهند..........................





-2آبا کودک آز دو دشت خود دز تک جد آشنقاده می کند ؟ آگر نه توصیح دهند.........





-3زمانی که نه کودکتان کمک می کنند با دز حالت آیستاده قرآز کیرد ،آبا دزآکیر موآقغ زوی کف باهایش می آیسند؟





 -4آبا ساتفه باشنوآنی و با مشکلاب شنوآنی دز دوزآن کودکی آعضای حاتوآده ی هر تک آز والدتن وخود دآزد ؟





م
 -5آبا نه نظر سما  ،کودکتان آز نظر نتتانی شکلی دآزد ؟ آگر بله توصیح دهند...................





 -6آبا دز موزد کودک خود تکرآنی حاصی دآزند؟ آگر بله توصیح دهند...............





• اگر بیش از  2سوال از هر یک از حیطه های تکاملی بدون پاسخ
باشد ،امتیاز دهی صحیح به آن حیطه تکاملی ممکن نخواهد بود
حیطه حرکات درشت

 8ماهگی

بله

گ ا هی

هنوز نه

ی
-1زمانتکه کودک زآ زوی زمین می یشانند آبا آز دشت هایش تعنوآن تکنه گاه آشنقاده می کند؟( آگر پنش آز آتن خودش ندون تکنه دآدن نه دشت هایش  ،صاف می شسنه آشت  ،باسح بله زآ علامت ب نرند ).







____

 -2آبا کودک آز حالت خوآننده نه یست  ،زوی شکم علت زده و دز همین حالت دشت هایش زآ آز زبر ننه آش نیرون می کسد؟







____

 -3آبا کودک با قرآز گرفین زوی دشت ها و زآتوهایش  ،نه حالت خهاز دشت و با دز می آند؟







____

ت
ت
 -4آگر هر دو دشت کودک زآ صرفاً برآی خفــظ تعــادل وی کیـ نرد  ،آبا دز حالی که آیسیـاده آشت ،وزیش زآ زوی کف باهایش حمـل می کند؟







____

 -5آبا کودک ندون کمک دشت هایش نه عنوآن تکنه گاه جند دفنفه صاف می یستند ؟







____







____

ت
-6زمانتکه کودک زآ بردتک وسابلی مانند خهاز بانه  ،صندلی  ،برده خنش  ،با یستی دز حالت آیستاده قرآز می دهند  ،آبا ندون تکنه دآدن شتنه آش نه آن وشتله  ،با تکه دآشین دشنش  ،خودش زآ دز وضعنت آیستاده
تکه می دآزد؟

جمغ کل ____

اگر فقط به یکی از سواالت یک حیطه تکاملی پاسخ داده نشده بود با تقسیم کردن امتیاز کلی
آن حیطه تکاملی بر تعداد سوا الت پاسخ داده شده  ،رقمی بین  0تا  10بدست می آید
وسپس به امتیاز کلی همان حیطه اضافه می نماییم .
حيطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

- 1آیا کودک جیغ می زند ؟

 - 2زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند  ،آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟

 - 3زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟

 - 4زمانی که صدای بلندی می آید  ،آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟

 - 5آیا کودک صداهایی مانند «دا»«،گا »  « ،با » را از خودش در می آورد؟

 - 6اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید  ،آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟

امتیاز نسبی سوال پنج
امتیاز کلی اصالح شده

بله

گاهی















هنوز نه

 5 = 7تقسیم بر 35
35 + 7 = 42








10
10
10
5
-0
جمغ کل __35

در صورتیکه دو سوال یک حیطه بدون پاسخ باقی مانده بود ،همان محاسبات قبلی را انجام
می دهیم با این تفاوت که رقم رادو برابر می کنیم و سپس به امتیاز کلی اضافه می نماییم
حيطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

- 1آیا کودک جیغ می زند ؟

 - 2زمانی که کودک با صدای خودش بازی می کند  ،آیا از خودش صداهای کلفت یا حلقی مانند قرقر یا خرخر را در می آورد؟

 - 3زمانی که خارج از دید کودک هستید و او را صدا می کنید ،آیا به سمت شما بر می گردد؟

 - 4زمانی که صدای بلندی می آید  ،آیا کودک برمی گردد تا ببیند آن صدا از کجا آمد؟

 - 5آیا کودک صداهایی مانند «دا»«،گا »  « ،با » را از خودش در می آورد؟

 - 6اگر صداهایی که کودکتان از خودش در می آورد را تقلید کنید  ،آیا آن صداها را بعد از شما تکرار می کند ؟

بله

گاهی















هنوز نه







10
10
10
--0
جمغ کل __30

 4 = 7/5تقسیم بر 30
امتیاز نسبی سوال چهاروپنج  2 = 15ضرب بر 7/5
30 + 15 = 45
امتیاز کلی اصالح شده






 -1كودكاني كه امتیاز آنها در حداقل یكي از حیطه هاي تكاملي
مساوي یا پایین تر از نقطه برش SD -2باشد.
 - 2در مراجعه اول بین SD -1و SD -2بوده و بعد از انجام
اقدامات ارتقاي تكاملي در منزل ،بعد از  2هفته مجدد تست براي
كودك انجام شده و همچنان كمتر از SD -1باشد( بین SD -1و
SD -2بوده و یا مساوي یا پایین تر از SD -2باشد).
 - 3در پاسخ به سؤاالت موارد كلي به این جمع بندي رسیده اید كه
مشكلي براي كودك وجود دارد و كودك نیازمند ارجاع است.

.1
.2

.3
.4
.5

باید از نگران وآشفته کردن پدرو مادر پرهیز کرد.
به زبان کامال ساده و قابل فهم برای سطح تحصیلی -اجتماعی آنها و ترجیحا
به زبان مادری یا بومی آنها  ،سخن بگوئید.
اعالم کنید که نتایج ارزیابی حکایت ازاین داشته است که بررسی های دقیق
ترو تخصصی تر بر روی کودک آنها الزم است.
استفاده از کلماتی چون «تست یا آزمون » « رد شدن از تست » « غیر
طبیعی» و امثالهم خودداری کنید.
متخصصینی را که می توانند جهت ارزیابی های دقیق تر و تخصصی تر به
آنها مراجعه کنند ،با اعالم نام  ،آدرس ،شماره تلفن و خدماتی که توسط ایشان
قابل ارائه است  ،معرفی نمایید.

