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  اهمیت غربالگری و پایش تکامل

دارد. شیرخواران و توجهي بر تکامل کودک ثیر قابل أزندگي در طول دوران شیرخواری و ابتدای کودکي تشرایط   

نسبت به سایر کودکان  برخيای هستند. ویژه اتتکامل مطلوب و مناسبي داشته باشند نیازمند توجه  کهکودکان برای آن

 ساز بروز انواع وزمینه مي تواند تاخیر یا اختالل تکاملي قرار دارند.خیر تکامل أیا ت اختاللدر معرض ابتال به اطفال بیشتر 

امروزه نیاز به پیشگیری یا درمان به موقع شود. های حرکتي، ذهني، گفتاری، شنوایي و بینایي از معلولیت درجات مختلفي

از آنجایي که منابع کافي،  هیجاني در کودکان خردسال، در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته است.-مشکالت اجتماعي

اجتماعي وجود -ودکان خردسال دچار اختالالت هیجانيدر سطح ملي و بین المللي برای ارائه خدمات با کیفیت به ک

عداد کودکان مبتال به ندارد، نیاز به تشخیص زودرس در سطح وسیع از طریق برنامه های غربالگری به منظور کاهش ت

کاهش نیاز به خدمات گران قیمت و طوالني  بل از تثبیت شدن مشکالت، و نهایتأو شروع مداخالت ق مشکالت جدی

اجتماعي کودکان قبل از پیدایش مشکالت جدی -مدت را، بیش از پیش مشخص مي نماید. اگر تشخیص وضعیت هیجاني

انجام نشود، هزینه های عظیمي برای تامین منابع مداخله مورد نیاز خواهد بود. در واقع، تاخیر درتشخیص برای کودکان، 

-ارزیابي تکامل هیجاني. دارند ارتباط هم با هیجاني سالمت و اجتماعي سالمت ها و جامعه پر هزینه است. آن خانواده های

اجتماعي شیرخواران و کودکان خردسال باید بصورت مستمر و منظم انجام گیرد تا به محض بوجود آمدن کوچکترین 

 هیجاني سالمت و اجتماعي سالمت ساختاری های لفهمو مشکلي در این ارتباط، تشخیص و مداخله به هنگام صورت گیرد.

 مي را اجتماعي سالمت .هستند مستقل هویت دارای ولي دارند، هم با رفتاری و تکاملي نظر از هایي پوشاني هم چه اگر

 و خواهر سال، و سن هم افراد با مثبت تعامالت در داشتن نقش و پرداختن اجازه که رفتارها از طیفي عنوان به توان

 تنظیم توانایي از است عبارت هیجاني سالمت. کرد تعریف دهد، مي فرد به را بزرگساالن سایر و والدین برادرها،

اجتماعي، غربالگری -است همواره همزمان با غربالگری هیجاني ضروری .خود هدف به دستیابي بمنظور موثرهیجانات

خیرهای عمومي تکاملي دچار از کودکان دچار تأ %40ا که حدودا عمومي برای تکامل کلي کودک نیزصورت گیرد، چر

کودکان در جامعه عادی، رقم باالتری است. به عالوه،  %20اجتماعي هم هستند که این در مقایسه با حدود -تاخیر هیجاني

خیر تکاملي او است. به عنوان مثال، کودکي که دچار اجتماعي یک کودک، وجود تأ-هیجاني خیرگاهي علت ریشه ای تأ

خیر حرکتي است ممکن است زماني که نمي تواند در یک بازی کودکانه با توپ شرکت کند، با زدن سایر کودکان از أت

انجام مداخالت  به  تاخیر یا اختالل تکامليبرای پیشگیری الزم است با تشخیص زودرس . خود واکنش هیجاني نشان دهد

کودکاني که روند تکاملي غیرطبیعي دارند را  ،مه غربالگری مناسبیک برنابا این است که  ما. هدف پرداخته شود موقعه ب

 و نهایتا   برداریمبا مداخله به موقع در جهت اصالح یا کاهش مشکالت این کودکان گام  یمتا بتوان دهیمتر تشخیص سریع

   .کنیماز بروز معلولیت پیشگیری 
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 به نکات زیر توجه شود:  ASQ:SE-2و  ASQ-3برای غربالگری کودکان با استفاده از پرسشنامه های 

پرسشنامه ها مي توانند توسط والدین، پدربزرگ و مادربزرگ ها، خواهر و برادرهای بزرگتر، سایر اقوام،  پدر  -1

ساعت  20 -15و مادر خوانده ها، قیم ها، معلمین؛ و کال هر کسي که کودک را به خوبي مي شناسد و حدود 

 دک وقت مي گذراند، پاسخ داده شوند. یا بیشتر در هفته با کو

این پرسشنامه برای والدین با تحصیالت پایان ابتدایي طراحي شده است. لذا پدران و مادران بي سواد یا کم   -2

خانه انجام  توانند خود آن را تکمیل کنند باید این کار را به کمک یک فرد با سواد دیگر در سواد که نمي

 در این صورت فرد باسواد باید سواالت را برای پدر و مادر بخواند و پاسخ مورد نظر آنها را عالمت بزند.  دهند.

د کرد از نپرسشنامه همکاری الزم را نخواه والدین در بازگرداندن دزنیکه به هر علت حدس مي در صورتي -3

( آن را تکمیل خانه بهداشت / تسالمپایگاه  /خدمات جامع سالمتکه در همان محل) مرکز  بخواهیدایشان 

ر تکمیل پرسشنامه به سوال یا مشکلي برخورد کردند ر دو پدر و مادکنند. در این حالت چنانچه الزم بود 

، اما توجه شود که نباید والدین را به سمت پاسخ بخصوصي ر فهم بهتر مطالب مجاز استکمک به آنان د

شان روخواني کنید. سپس اگر جمله ای را خوب متوجه نشدند، کلمات بلکه ابتدا هر سوال را برای. هدایت کرد

ها و فرهنگ خانواده مورد نظر همخواني  تشکیل دهنده آن جمله را با کلمات مشابه دیگری که با ارزش

االمکان باید از پر کردن پرسشنامه در محلي خارج از منزل البته حتي بیشتری داشته باشد، جایگزین کنید.

)مانند  موجود نباشدکار اشته باشیم که این وسایل در محل زیرا ممکن است به وسایلي نیاز داری کرد خودد

ه حوصل ،کافيقت خارج از منزل ممکن است پدر و مادر دمداد و کاغذ، آینه، مکعب، اسباب بازی و... ( به عالوه 

 الزم را نداشته باشد.ک نیز ممکن است در محیط بیگانه همکاری د. از طرفي کودنو توجه الزم را نداشته باش

به والدین تاکید شود که حتي االمکان در محیط منزل از اسباب و وسایلي که برای کودک آشنا هستند، در   -4

 مهارت های مندرج در پرسشنامه استفاده شود.و اجرای فعالیت ها 

به والدین تاکید شود که انجام فعالیت ها و مهارت های مندرج در تک تک سواالت را ابتدا با کودکشان تمرین   -5

 کنند و سپس به سواالت پاسخ دهند.

 در انتهای هر پرسشنامه را تکمیل کنید.« کلیات»به پدر و مادر تأکید شود بخش   -6

به کردید، بخصوص اگر امتیاز کودک در منطقه زماني که امتیاز کودک را از پرسشنامه تکمیل شده محاس -7

پایش قرار گرفته باشد یا نیاز به ارجاع داشته باشد، این نتایج را به روشي محتاطانه و همدالنه و حمایت گر و 

غیر تهدید آمیز با والدین در میان بگذارید، تا هم بیش از اندازه نگران و مضطرب و آشفته نشوند و هم اینکه 

 ع به متخصص را جدی بگیرند.پیگیری ارجا

را به والدین تحویل مي دهید،  ي برای ارتقای تکامل کودکزماني که بروشورهای حاوی تمرینات و فعالیت های -8

 تعدادی از این فعالیت ها را به عنوان نمونه برای والدین تشریح کنید و توضیح دهید.
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 برای والدین: پرسشنامهنحوه تکمیل  در موردات الزم توضیح

 یداست که والدین را مطلع نمایسن مناسب هر پرسشنامه( قدم بعدی این  )بر اساسپرسشنامه کودک پس از انتخاب 

. وقتي دهمکاری فعال ایشان داریشرکت در برنامه ارزیابي تکاملي را دارد و نیاز به  شرایط الزم برایها نآکه کودک 

ها را با پیدا کردند قدم بعدی این است که آن کودکان و غربالگری آناهمیت تکامل آگاهي کافي نسبت به  مادر پدر و

 : است درباره پرسشنامه شامل موارد زیرالزم توضیحات   .دو چگونگي تکمیل آن آشنا کنیپرسشنامه 

 و نام) کودک مورد در يعموم سواالت یتعداد به پرسشنامه هر اول صفحه رد که دیهد حیمادرتوض و پدر به -1

 .دهند پاسخ( و شماره تماس خانواده  کودک تولد خیتار ،کودک يکدمل کودک، يخانوادگ نام

ترس و نگراني والدین را مرتفع سازید: بسیاری از والدین ممکن است از این که به کودکشان برچسب پایین   -2

 سازید:ها را مرتفع  سعي کنید ترس و نگراني آنزیر تر از نرمال زده شود، بترسند. با توضیحات 

های شما به سواالت این پرسشنامه هم نقاط قوت کودکتان را نشان خواهد داد و هم حوزه هایي را  پاسخ -

 که کودکتان در آن نیاز به کمک و تمرین بیشتری دارد، مشخص خواهد ساخت.

کمیلي اطالعاتي که شما در مورد کودکتان مي دهید، در تعیین اینکه کودک نیاز به ارزیابي های بیشتر و ت -

 دارد یا خیر، کمک کننده خواهد بود.

 :دیرا به خانواده گوشزد کن نکات مهم نیا  -3

 اجرای پرسشنامه را به یک بازی جذاب برای خود و کودکتان تبدیل کنید.  -

 قبل از اجرای پرسشنامه مطمئن شوید که کودکتان سیر است و به اندازه کافي خوابیده است.  -

حوزه  سواالت در هر یک از بخش ها یا  .هستندبخش یا حوزه تکاملي  5دارای  ASQ-3های  پرسشنامه -

  رتر ختم مي شود.های پرسشنامه از فعالیت های آسان تر شروع شده و به فعالیت های دشوا

به عبارت  ها را، بتواند انجام دهد. و نه همه آن ها، بعضي از این فعالیتفقط کودک شما ممکن است  -

. را انجام دهد ردیگيکه در پرسشنامه مورد سؤال قرار م یيها تیممکن است کودک نتواند همه فعال دیگر

 يانجام م شهیرا هم یيها تیموضوع است که کودک چه فعال نیا نییتع یپرسشنامه برا نیا در واقع

 دهد. يهنوز انجام نم ایدهد  يانجام م يدهد، گاه

 را توضیح دهید: به خانواده ها معني هر یک از گزینه های پاسخ به سواالت  -4

-ASQ:SEدر پرسشنامه های   «اغلب یا همیشه»و گزینه  ASQ-3در پرسشنامه های  «بلي»گزینه  -

 یعني این که کودکتان فعالیت یا مهارت مورد نظر را انجام مي دهد.  2

تازگي شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است، یا آن فعالیت یعني این که کودکتان به « گاهي»گزینه  -

 .انجام نمي دهد گاهي انجام مي دهد، همیشه را گاه
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در پرسشنامه های   «به ندرت یا هرگز»و گزینه  ASQ-3در پرسشنامه های « هنوز نه»گزینه  -

ASQ:SE-2  است نداده انجام را نظر مورد تیفعال هنوز کودکتان که نیا يعنی . 

 د،ینگران کودکتان رفتار نیا مورد در اگر» عنوان تحت یگرید نهیگز ASQ:SE-2 یها پرسشنامه در -

 مورد تیفعال کودکشان نکهیا از نیوالد که يزمان .دارد وجود سواالت از کی هر یبرا هم «دیبزن عالمت

 نهیگز نیا کنند، يم ينگران احساس دهد، يم انجام يگاه ای دهد ينم انجام ای دهد يم انجام را پرسش

 .زنند يم عالمت زین را

 دارند "ریخ " ای "يبل" پاسخ تسمق نیا سواالت که دارد قرار«  اتیکل»  عنوان با بخشي پرسشنامه یانتها در -5

 مورد در را  یشتریب توضیحات بتوانند والدین نیاز صورت در که دارد وجود سوال هر کنار در هم یيفضا يلو

 .سندیبنو سوال

 مربوط پرسشنامه شدند آگاه کامال   پرسشنامه لیتکم يچگونگ مورد در مادر و پدر دیشد مطمئن نکهیا از پس -6

 شما به حداکثر طي یک هفته و کرده لیتکم منزل در تا دیده قرار شان اریاخت در را کودک يسن گروه به

 . برگردانند

در مراقبت های دوره ای کودک سالم برای کدام  ASQ:SE-2و  ASQ-3تست غربالگری تکامل  

 کودکان انجام شود؟

)کودکاني  تکمیل مي شود. ماهگي 60و 36، 24، 12،  6کودکان در سنین برای به صورت روتین این پرسشنامه ها  .1

خانه /اه سالمت پایگ /خدمات جامع سالمت به مرکزکودک سالم یا واکسیناسیون  های روتینکه برای دریافت مراقبت

   اند(بهداشت مراجعه کرده

ماهگي  48و  18 ،9، 2در طبق ارزیابي تکامل بوکلت، در مراقبت های دوره ای کودک سالم برای کلیه کودکاني که  .2

مرتبط با  ASQ:SE-2و  ASQ-3پرسشنامه  در طبقه بندی نیازمند بررسي بیشتر از نظر تکامل قرار مي گیرند،

  گردد.سن کودک تکمیل 

 که يکودکان)ماهگي   60و   48، 36، 24  ،18 ،12، 9، 6، 2کودکاني که نارس به دنیا آمده اند در سنین برای  .3

 / سالمت گاهیپا /سالمت جامع خدمات مرکز به ونیناسیواکس ای سالم کودک نیروت یهامراقبت افتیدر یبرا

  د.شو انجام(  اندکرده مراجعه بهداشت خانه

 

 چیست؟ASQ-3ابزار غربالگری تکامل کودکان 

که توسط والدین یا مراقب  گروه سني مختلف است 21پرسشنامه برای  21حاوی  ASQ-3 تکامل  آزمون غربالگر

صورت   ماهگي 12و  10، 9، 8، 6، 4، 2 گروههای سني  در در سال اولغربالگری با این تست  شود.مي تکمیلکودک 

 ماه 3در سال سوم هر ، ماهگي 24،22،20،18،16،14 های سني گروه در بار ماه یک 2 هر دوممي گیرد. در سال 
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 های سني گروه در ماه یکبار 6چهارم و پنجم هر  های در سالو   ،ماهگي 36،33،30،27 های سني گروه در یکبار

را که به کودکاني خوبي ه توانند بها ميدر اغلب موارد این پرسشنامه .غربالگری انجام مي شود  ماهگي 60،54،48،42

 سوال 30نیاز دارند از کودکان سالم جدا کنند. هر پرسشنامه حاوی  به هنگامهای بیشتر یا مداخالت درماني ارزیابي

به ترتیب از  هر حیطه االتؤاست که به زبان ساده در مورد تکامل کودک نوشته شده و در آن س تکاملي حیطه 5در 

   : عبارتند ازمورد نظرحیطه تکاملي  5تر مرتب شده است. های سختتر به فعالیتهای آسانفعالیت

کند،  بیان تواند مي او آنچه و کند مي درک اطرافیان گفتگوی از کودک آنچه به است مربوط :ارتباطات حیطه -1

 مانند آغون کردن، صدا در آوردن از دهان، گوش کردن و درک معني گفته ها، و بیان کلمات و جمالت. 

بدن مانند حرکات تنه، بازوان و پاها  بزرگ عضالت بین های هماهنگي و حرکات به : درشت حرکات حیطه -2

 است. مرتبط 

بدن مانند حرکات ظریف دست  کوچک عضالت بین های هماهنگي و حرکات به مربوط : ظریف حرکات حیطه -3

 و انگشتان مي باشد.  

 است. مربوط ها  بازی با اسباب  یادگیری کودک و بازی به :مسئله حل حیطه -4

 با و هایش بازی اسباب با کودک برقراری چگونگي روابط و نوع تعامل به مربوط : اجتماعي-حیطه شخصي -5

کودکان و نیز با بزرگساالن، مانند بازی های فردی، بازی های جمعي، کارهای مشترک با دیگران )کارهای  سایر

 مي باشد. اجتماعي( 

 در مورد کودک خود، کلي والدین نگراني های برخيدرج برای  "کلیات " بخش به نامهر پرسشنامه یک  انتهای در

 شده است. درنظر گرفته 

 :   ASQ-3سؤاالت پرسشنامه   ویژگی

 دهد.ال قرار ميؤشاخص تکاملي مهمي را مورد س -1

 نماید.ال ميؤرفتار مناسب کودکان آن گروه سني را مطرح کرده و در مورد کودک مورد نظر س -2

 ال و امکان مشاهده رفتار مورد نظر در کودک برای والدین راحت باشد. ؤسعي شده درک س ،الؤدر طرح هر س -3

از کلماتي استفاده شده که افرادی با سطح سواد پنجم ابتدایي بتوانند متوجه معني آن پرسشنامه در طراحي متن  -4

 .االت را بهتر درک کنندؤشوند. هر جا الزم بوده توضیحات کافي داده شده تا والدین س

 تر نماید. ال را روشنؤال تصویر کوچکي هم اضافه شده تا مفهوم سؤهر جا ممکن بوده در کنار هر سدر  -5 

 ال گنجانده شده است. ؤهایي از رفتار مورد نظر در سدر جاهایي که الزم و امکان پذیر بوده مثال -6
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 :مناسب سن کودک  ASQ-3 انتخاب پرسشنامه

، باید از پرسشنامه های گروه سني مناسب برای غربالگری هر برای دستیابي به نتایج صحیح و  دقیق

  قابل انجام است: این طریقکودک استفاده کرد. لذا محاسبه سن دقیق کودک مهم است و به 

 تفریق ساده برای محاسبه سن دقیق: 1جدول شماره 

ماهگي  42پرسشنامه   2روز است که طبق جدول شماره  9ماه و  39 روز یا  9ماه و  3سال و  3سن این کودک

  . مي شودتکمیل برای این کودک 

ماه از ماه  1روز تاریخ تولد کودک از روز تاریخ اجرا بزرگتر باشد، برای محاسبه روز سن کودک،  در صورتي که

روز به روز اجرا اضافه نمایید و در صورتي که ماه تاریخ تولد از ماه اجرا بزرگتر  30ل آن یعني  اجرا کم کنید و معاد

ماه به ماه اجرا اضافه کنید تا بتوانید به راحتي این دو  12سال از سال اجرا کم کنید و معادل آن یعني  1باشد 

 عدد را از هم کم کنید و ماه سن کودک را به دست آورید. 

 

 

 

 

ماهگي  33پرسشنامه  2روز است که طبق جدول شماره  25ماه و  33روز یا  25ماه و  9سال و  2سن این کودک 

 برای این کودک تکمیل مي شود. 

 

 

 روز ماه سال 

 18 7 1400 تاریخ اجرا

7139 تاریخ تولد  4 9 

کودک سن سال 3  ماه 3  روز 9   

 روز ماه سال 

 18 7 1400 تاریخ اجرا

7139 تاریخ تولد  9 23 

کودک سن سال 2  ماه 9  روز 52   

 سال  2است از آن کم مي کنیم مي شود  1397تاریخ تولد سال  1399کم مي کنیم مي شود سال  1400سال از  1  محاسبه سال سن کودک:

ماه ،  18روز از آن کم مي کنیم مي شود  30ماه معادل  1ماه و بعد  19اضافه مي کنیم مي شود  7ماه به ماه  12سال معادل 1  محاسبه ماه سن کودک:

 ماه  9کم مي کنیم مي شود  18است  از   9تاریخ تولد  ماه 

 روز  25کم مي کنیم مي شود  48ز را ا 23روز ،  48اضافه مي کنیم مي شود  18روز به روز  30ماه معادل  1 محاسبه روز سن کودک:
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 مناسب سن کودک: ASQ-3تعیین پرسشنامه :  2شماره جدول 

 

 

این  ASQ-3از پرسشنامه  سن کودک

 گروه سنی استفاده کنید

روز 30ماه و  2روز تا  0ماه و  1 ماهگي 2   

روز 30ماه و  4روز تا  0ماه و  3 ماهگي 4   

روز 30ماه و  6روز تا  0ماه و  5 ماهگي 6   

روز 30ماه و  8روز تا  0ماه و  7 ماهگي 8   

روز 30ماه و  9روز تا  0ماه و  9 ماهگي 9   

روز 30ماه و  10روز تا  0ماه و  10 ماهگي 10   

روز 30ماه و  12روز تا  0ماه و  11 ماهگي 12   

روز 30ماه و  14روز تا  0ماه و  13 ماهگي 14   

روز 30ماه و  16روز تا  0ماه و  15 ماهگي 16   

روز 30ماه و  18روز تا  0ماه و  17 ماهگي 18   

روز 30ماه و  20روز تا  0ماه و  19 ماهگي 20   

روز 30ماه و  22روز تا  0ماه و  21 ماهگي 22   

روز 15ماه و  25روز تا  0ماه و  23 ماهگي 24   

 

روز 15ماه و  28روز تا  16ماه و  25 ماهگي 27   

روز 15ماه و  31روز تا  16ماه و  28 ماهگي 30   

روز 15ماه و  34روز تا  16ماه و  31 ماهگي 33   

 

روز 30ماه و  38روز تا  16ماه و  34 ماهگي 36   

 

روز 30ماه و  44روز تا  0ماه و  39 ماهگي 42   

روز 30ماه و  50روز تا  0ماه و  45 ماهگي 48   

روز 30ماه و  56روز تا  0ماه و  51 ماهگي 54   

 

روز 0ماه و  66روز تا  0ماه و  57 ماهگي 60   

 

 )از یک ماه قبل تا یک ماه بعد(   ماه 22تا  2

 ماه بعد( 3ماه قبل تا  3از ماه )  54تا  42

 ماه بعد( 6ماه قبل تا  3 )از ماه 60 

روز بعد(  15ا یک ماه و )از یک ماه قبل تماه  24   

 روز بعد( 15روز قبل تا یک ماه و  15از یک ماه و ماه ) 33تا  27

 ماه بعد( 3روز قبل تا  15ماه و  1از) ماه 36 
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 طبیق دادن سن برای کودکانی که نارس بدنیا آمده اند:

 هفتگي( به دنیا آمده باشد )یعني 40قبل از تاریخ تعیین شده برای زایمان ) هفته  3از  اگر کودک بیشتر

gestational age  سال باشد، توصیه بر آن است که سن تطبیق  2و سن تقویمي او کمتر از  (هفته  37کمتر از

 د:یبرای این منظور استفاده کن زیر یافته برای نارسي جهت کودک محاسبه شود. از روش

سني که حاصل مي ( از سن تقویمي کودک، هفته 40با تفریق تعداد هفته های نارسي )فاصله سن حاملگي از 

 مبنای تعیین پرسشنامه از گروه سني مناسب خواهد بود.و سن اصالح شده است شود 

ماه  3هفته یا  12( این کودک 40-28هفته=  12هفته به دنیا آمده باشد ) 28اگر کودکي با سن بارداری  مثال:

ماهگي برای  9(12ماه -3= ماه9ماهگي باید پرسشنامه )ماه 12زودتر از موعد مقرر به دنیا آمده است بنابر این در 

 این کودک تکمیل شود. 

 :ASQ-3تکمیل شده  حوه امتیازدهی نهایی به پرسشنامه هاین 

روش زیر امتیازدهي را انجام  پس از این که والدین به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند، یک نفر فرد آموزش دیده باید به

 دهد:

ابتدا پرسشنامه را از نظر یافتن سواالت بي پاسخ، مرور کنید: اگر همه سواالت پاسخ داده شده بودند، اقدامات  .1

 یموارد چنیندر سواالتي بي پاسخ مانده بودند، سعي کنید که دلیل آن را بفهمید؛  بعدی را انجام دهید. اگر

ت مورد نظر را به درستي انجام ها فعالیکه کودک آنیا در مورد اینپاسخ صحیح اطمینان ندارند  به  والدینمعموال 

سعي کنید اطالعات الزم را از والدین جمع آوری کرده و به سواالت بي پاسخ، دهد یا نه، نگراني و شک دارند. مي

یافت کنید به صورت زیر عمل نتوانستید پاسخ سوال را دربه هر دلیل پاسخ داده و امتیاز دهید. در صورتي که 

 کنید:

 يتکامل طهیح آن در هک يسواالت ازاتیامت جمعالف( اگر تنها یک سوال در یک حیطه تکاملي بي پاسخ مانده بود، 

 نیا به. دیکن میتقس طهیح آن در شده داده پاسخ سواالت تعداد بر سپس و کرده محاسبه را اند شده داده پاسخ

 به را نیانگیم رقم نیا گاه آن. شود يم نییتع يتکامل طهیح آن در پاسخ یدارا سواالت ازیامت نیانگیم ب،یترت

 «افتهی قیتطب ازیامت» حاصله عدد. دیکن اضافه اند، شده داده پاسخ يتکامل طهیح آن در که يسواالت ازاتیامت جمع

 .است

 

 

 

 

   شده داده پاسخ سواالت ازاتیامت جمع÷شده داده پاسخ سواالت تعداد=هشد داده پاسخ سواالت ازیامت نیانگیم  

    داده شده امتیازات سواالت پاسخجمع  +  میانگین امتیاز سواالت پاسخ داده شده  =  افتهی قیتطب ازیامت       
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حیطه تکاملي مقایسه و اقدامات بعدی را )) نقطه برش (( آن  موارد دیگر باسپس امتیاز تطبیق یافته را مانند 

تکاملي حرکات درشت در پرسشنامه  سوال حیطه  6سوال از 5به عنوان مثال اگر پدر و مادری تنها به  .دهیدانجام 

» سوال پاسخ  1امتیاز(،  30مجموعا معادل)  «بلي»  سوال پاسخ 3باشند، که از آن میان پاسخ داده  ماهگي 4

جمع  نحوه محاسبه به شرح زیر است:  اشته باشدامتیاز( د 0)  «هنور نه » امتیاز ( و یک سوال پاسخ  5)  «گاهي 

بود، که وقتي بر تعداد سواالت پاسخ داده  خواهد امتیاز 35حرکات درشت کودک آنها امتیازات حیطه تکاملي 

را با جمع امتیازات  7این رقم   .بدست مي آید 7، رقم ( 7مساوی   5تقسیم بر  35) تقسیم گرددسوال(  5شده) 

تطبیق یافته یا امتیاز   42عدد   ( 42مساوی  7+ 35) ( جمع مي کنیم35حیطه تکاملي حرکات درشت کودک) 

 .کودک از حیطه تکاملي حرکات درشت است نهایيز همان امتیا

 يتکامل طهیح آن در پاسخ یدارا سواالت ازیامت نیانگیم بود، مانده پاسخ يب يتکامل طهیح کی در سوال دو اگرب( 

 يتکامل طهیح آن در که يسواالت ازاتیامت جمع به را آمده دست به رقم گاه آن و دیکن 2 عدد در ضرب ابتدا را

عدد میانگین را برای  به این ترتیب در واقع .دیابی دست افتهی قیتطب ازیامت به تا دیکن اضافه اند، شده داده پاسخ

 هر یک از سواالت پاسخ داده نشده منظور مي کنیم. 

 

 

ماهگي  4 تکاملي حرکات درشت در پرسشنامه سوال حیطه  6 سوال از 4به عنوان مثال اگر پدر و مادری تنها به 

 5)  «گاهي »سوال پاسخ  1امتیاز(،  20مجموعا معادل)  «بلي»  سوال پاسخ 2باشند، که از آن میان اسخ داده پ

جمع امتیازات نحوه محاسبه به شرح زیر است: اشته باشد، ( دامتیاز 0)  «هنور نه » امتیاز ( و یک سوال پاسخ 

 4بود، که وقتي بر تعداد سواالت پاسخ داده شده)  امتیاز خواهد 25کودک این حرکات درشت حیطه تکاملي 

کنید را ضرب در دو  6.25عدد   .بدست مي آید 6.25عدد ، ( 6.25مساوی   4تقسیم بر  25) تقسیم گرددسوال( 

( 25مورد نظر) با امتیازات حیطه تکامليرا  12.5عدد  .آیدبدست مي 12.5عدد ، ( 12.5مساوی  2ضربدر  6.25)

خواهد  37.50کودک مورد نظر  نهایيتطبیق یافته یا امتیاز ، امتیاز ( 37.5مساوی  25به اضافه  12.5) کنیدجمع 

 .بود

 .ستین محاسبه قابل يتکامل طهیح آن ازیامت بود، مانده پاسخ يب يتکامل طهیح کی در شتریب ای سوال سه اگرج( 

 سواالت از یکي به اگر که شده خواسته امتیازدهنده فرد از سواالت برخي انتهای در ،ASQابزار  سوم ویرایش در .2

 اینگونه به. گیرد تعلق بلي پاسخ باید حتما نیز بخصوص سوال آن به است، شده داده بلي پاسخ تر، پایین یا باالتر

  .کنید عمل پرسشنامه دستور مطابق ها آن به امتیازدهي هنگام و کنید توجه سواالت

  شده داده پاسخ سواالت ازاتیامت جمع  +  (شده داده پاسخ سواالت ازیامت نیانگیم)  ×2  =  افتهی قیتطب ازیامت  
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 مربوط شده کسب امتیاز کردن درج برای خالي فضای سوال، هر برای.  دهید امتیاز پرسشنامه سواالت از یک هر به .3

پاسخ های هنوز  به و امتیاز، 5 گاهي، های پاسخ به امتیاز، 10 بلي، های پاسخ به. است شده منظور سوال، آن به

 ( امتیاز دهید.0نه، صفر )

 است، شده داده قرار حیطه هر انتهای در که خالي فضای در و کنید جمع را تکاملي های حیطه از یک هر امتیازات .4

  .کنید درج

. دیکن توجه نیوالد یها ينگران به. دیبخوان دقت به را اند داده «اتیکل» بخش سواالت به والدین که هایي پاسخ .5

 صرف. دیکن یيشناسا را ياحتمال مشکالت تا دیکن صحبت ها ينگران نیا مورد در نیوالد با دیبا موارد غالب در

 کی به پرسشنامه «اتیکل» بخش در نیوالد چنانچه است،  کرده کسب پرسشنامه در کودک که یازیامت از نظر

 و  هستند مهم کنند يم ابراز نیوالد که یيها ينگران لباغ . داد پاسخ ينگران نیا به دیبا اند، کرده اشاره ينگران

  .سازندمي  مطرح را خدمات افتیدر یبرا ارجاع يحت ای بیشتر یها يابیارز به ازین معموال 

 و مالک های ارجاع: ASQ-3نقاط برش 

کند که  از نقاط برش برای تعیین وضعیت تکاملي کودک بهره مي برد و از این طریق معلوم مي ASQ-3سیستم 

 آیا یک کودک در حال تکامل نرمال است یا این که باید برای ارزیابي های تکمیلي و جامع ارجاع گردد. 

 مورد نیاز برای هر کودک: اقدامتعیین نوع 

حکایت از تکامل نرمال دارد )امتیازات باالتر از کودکانی که امتیازات آن ها در پرسشنامه  -1

 نقاط برش است(:

باالتر از باالترین نمره منطقه پایش است، نرمال امتیاز حیطه های تکاملي آن ها در پرسشنامه  کودکاني که

، پرسشنامه متناسب با سن خود را دریافت مراقبت های دوره ای بعدیقلمداد شده و مي توانند در زمان  

مناسب با سن کودکشان معرفي  ASQکنند. به والدین آن ها فعالیت ها و تمرینات تکاملي و ارتقای تکاملي 

و ارائه شود. به والدین خاطر نشان شود که تکامل کودکشان تا این زمان طبیعي و نرمال به نظر مي رسد و در 

 بعدی بررسي زمان که نمود یادآوری ایشان به باید و طبیعي است. ضمنأحال طي کردن یک روند خوب 

 تمرین که است الزم همچنین. کرد تأکید مختلف سنین در ارزیابي تکرار اهمیت بر و است زماني چه کودک

فعالیت ها و بازی هایي برای حمایت از ) مربوطه درسنین او یادگیری و رشد برای کودک سن با متناسب های

 . دهند انجام را( کودکان تکامل
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دارد  نگیتوریمانو  شیو پا یریگیبه پ ازیاز ن تیدر پرسشنامه حکا ها آن ازاتیکه امت یکودکان -2

 (شیپا منطقه در ازاتی)امت

 ردیگ يقرار م «منطقه پایش»چند حیطه تکاملي در  ای کیاو در  ازاتیکه امت يهر کودک یبرا ستا الزم

 و ها تیفعال مجموع کودکان نیا نیوالد به توان يم ابتدا دربه این ترتیب که انجام شود.  اقدامات پیگیرانه

 آن در که يتکامل طهیح با متناسبو ارتقای تکاملي متناسب با گروه سني کودک و نیز  يتکامل ناتیتمر

را همراه  («ASQفعالیت هایي برای ارتقای تکامل کودک »)مندرج در بروشورهای  است بوده فیضع کودک

 بعد هفته 2 سپس تا اجرا نمایند، ارائه کرد با توضیح مختصری در مورد چگونگي استفاده و اجرای آن ها،

 بعد هفته 2 مجددا م،یشو مطمئن کودک با یباز و ها تیفعال نیا بردن کار به درست نحوه از تا دینما مراجعه

گروه سني که کودک امتیاز الزم هفته بعد پرسشنامه  4در مجموع ) کودک اول مراجعه سنهمان  پرسشنامه

   .شود لیتکم شیبرارا نیاورده است( 

 

)به  به پزشک معین تکامل کودکانی که امتیازات آن ها در پرسشنامه حکایت از نیاز به ارجاع -3

  منظور انجام ارزیابی های تشخیصی و تکمیلی( دارد، شامل این کودکان هستند:

مربوط به گروه  ها در حداقل یکي از حیطه های تکاملي پایین تر از نقطه برش کودکاني که امتیاز آن -

 .( باشد2SD-پایین تر از  )یعني  سني خودش

ها و تمرینات  و بعد از انجام فعالیتبوده کودکاني که امتیاز آن ها در مراجعه اول در منطقه پایش  -

ا تست برای مجدد (هفته 4از بعد)در منزل،  ASQتکاملي  و ارتقای تکاملي مندرج در بروشورهای 

 .نقطه برش باشد پایین تر از  د یانکودک انجام شده و همچنان در منطقه پایش قرار داشته باش

چنانچه امتیازات یک کودک در کلیه حیطه های تکاملي باالتر از نقطه برش قرار دارد، ولي والدین او  -

 پرسشنامه نگراني خود را در خصوص یک یا چند سوال ابراز کرده اند. « کلیات»در بخش 

 پزشک به کودک ارجاع برای گیریتصمیم و ASQ-3 غربالگر تست نتیجه تفسیر لیتتوجه شود که مسؤ

چنین کودکاني را باید برای ارزیابي های بیشتر و تکمیلي  .است خدمات جامع سالمت مرکز پزشک با معین،

 ارجاع  نمود.
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 چیست؟ ASQ:SE-2ابزار غربالگری تکامل کودکان 

 ستا يشامل سواالت ASQ: SE-2 پرسشنامه های استفاده کرد.   ASQ-3این ابزار را باید در کنار و همراه با ابزار 

اجتماعي، -این سواالت رفتارهای ارتباطيحساسیت دارد. اتیسم  و اجتماعي-خیرهای هیجانيکه نسبت به تأ

پرسشنامه  9با استفاده از تطبیقي و استقالل کودک را مورد هدف قرار مي دهند. طیف سني مورد پوشش ابزار 

 72ماهگي تا  1از در واقع کودکان را   است.ماهگي  60، و 48، 36، 30، 24، 18، 12، 6، 2  های سني گروهبرای 

 .طراحي شده است« منطقه پایش»یک  ASQ-3مشابه  در این ابزار نیز ماهگي پوشش مي دهد. 

ASQ:SE-2  فواید کلیدی بسیاری دارد؛ از جمله این فواید داشتن پایه علمي مبتني بر مطالعات وسیع، درگیر

تکمیل پرسشنامه ها، آسان بودن روش امتیازدهي به پرسشنامه  کردن والدین در امر ارزیابي کودک، آسان بودن

 آن است. بودنو مقرون به صرفه  انعطاف پذیری روش اجرای غربالگریها، 

)اما نه به  حوزه رفتاری را مورد توجه و پوشش قرار مي دهد ASQ:SE-2  ،7محتوای سواالت در پرسشنامه های 

 : صورت حیطه های مجزا از هم(

توانایي یا تمایل به آرام و قرار گرفتن یا تطبیق یافتن با به معني  (self-regulationتنظیمي )-خود -1

 است. شرایط فیزیولوژیک یا شرایط محیطي یا محرک ها

به معني توانایي یا تمایل به منطبق شدن با هدایت دیگران یا پیروی از مقررات  (complianceپیروی )  -2

 است.

به توانایي یا موفقیت کودک در کنار آمدن با نیازهای  (adaptive functioningعملکرد تطبیقي) -3

 یا ایمني( اشاره دارد. یزیولوژیک )مانند خوابیدن، خوردنف

توانایي یا تمایل کودک به خودآغازگری یا  واکنش بدون هدایت است )یعني  (autonomyاستقالل )  -4

 حرکت به سمت استقالل(.

به توانایي یا تمایل کودک به نشان دادن احساسات خود یا همدلي با دیگران اشاره  (affectعاطفه )  -5

 دارد.

توانایي یا تمایل کودک به تعامل با دیگران، از طریق  (social communicationارتباطات اجتماعي ) -6

 است. احساسات و نشانه هایي دال بر عالیق، نیازهاپاسخ دادن یا آغاز کردن  

به معني توانایي یا تمایل کودک به پاسخ دادن یا آغاز کردن واکنش   (interactionان )تعامل با دیگر -7

 یا کودکان هم سن و سال است. های اجتماعي نسبت به والدین، سایر بزرگساالن



  
 

14 
 

این تقسیم بندی به چند حیطه به متخصصین کمک مي کند که ساختار ابزار و نیز هدف تک تک سواالت را 

  .بهتر متوجه شوند

 : ASQ:SE-2پرسشنامه سؤاالت  های ویژگی

 دهند.مي قابلیت ها و توانایي های کودک و همچنین مشکالت رفتاری او را تشخیص  -1

را پوشش مي اجتماعي( -اجتماعي و نیز رفتارهای مشکل دار )از نظر تکامل هیجاني-معیارهای مهم تکامل هیجاني -2

 دهند.

 .استبرای والدین مشاهده و ارزیابي رفتار مورد نظر، ساده  -3

 .استدر سطح تحصیلي پایین تر از کالس ششم ابتدایي نوشته شده  -4

 23ماهگي  6، سوال 16حاوی ماهگي  2 گروه های سني ها متفاوت است، پرسشنامه پرسشنامه سواالتتعداد  -5

 60و  48سوال،   35ماهگي  36سوال،  33ماهگي  30سوال،  31ماهگي  24و  18سوال،  27ماهگي  12سوال، 

در امتیازدهي  دارد کهسوال کلي و باز در آخر پرسشنامه قرار  3در هر پرسشنامه  سوال مي باشند.  36ماهگي 

 برای مشخص ساختن نگراني های کلي والدین بکار مي روند. شرکت ندارند و صرفأ

بین گروه  قرار داد. به این ترتیب، هیچ فاصله ایمورد استفاده هر پرسشنامه را مي توان در طول یک طیف سني  -6

ماه و صفر روز قرار  72ماه و صفر روز تا  1های سني مختلف وجود ندارد و برای هر کودکي که سن او در فاصله 

 داشته باشد، یک پرسشنامه مناسب و قابل استفاده وجود دارد.  

موجب  ها سوال کدام از اید در صورتي که رفتار مورد اشاره در هرعالوه بر پاسخ دادن به هر سوال، والدین ب -7

اگر در مورد این رفتار کودکتان نگرانید، عالمت »ها بوده است، این موضوع را با عالمت زدن در ستون  نگراني آن

 در پرسشنامه درج نمایند. ، مقابل همان سوال «بزنید

 :کودکسن مناسب   ASQ: SE-2پرسشنامه انتخاب 

صحیح و دقیق باید از پرسشنامه های گروه سني مناسب برای غربالگری هر کودک استفاده برای دستیابي به نتایج 

محاسبه کنید و برای کودکاني که نارس به ( ASQ-3)مربوط به  1مشابه جدول شماره  را کرد. سن دقیق کودک

سن تطبیق  ،سال است 2آن ها کمتر از  ( و سن تقویميهفته 37از  کمتر   gestational age) دنیا آمده اند

 ت کودک محاسبه شود. هج ( ASQ-3مشابه توضیحات ارائه شده در ارتباط با ) یافته برای نارسي
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 مناسب سن کودک: ASQ:SE-2تعیین پرسشنامه  : 3شماره  جدول

از پرسشنامه این  سن کودک 

گروه سنی استفاده 

 کنید

روز 30ماه و  2روز تا  0ماه و  1 ماهگي 2   

 

روز 30ماه و  8روز تا  0ماه و  3 ماهگي 6   

روز 30ماه و  14روز تا  0ماه و  9 ماهگي 12   

روز 30ماه و  20روز تا  0ماه و  15 ماهگي 18   

روز 30ماه و  26روز تا  0ماه و  21 ماهگي 24   

روز 30ماه و  32روز تا  0ماه و  27 ماهگي 30   

روز 30ماه و  41روز تا  0ماه و  33 ماهگي 36   

 

روز 30ماه و  53روز تا  0ماه و  42 ماهگي 48   

 

روز 0ماه و  72روز تا  0ماه و  54 ماهگي 60   

 

  : ASQ:SE-2 تکمیل شدهپرسشنامه های  سوال هر به یده ازیامت

نگراني در مورد این رفتار »و  «هرگز ای ندرت به» ؛«يگاه» ؛«شهیهم ای اغلب»: صورت به سوال هر به پاسخ یها نهیگز

که در  ردیگ يم تعلق 5 ازیامت همواره «نگراني در مورد این رفتار کودک»و  «يگاه» نهیگز به. باشد يم «کودک

که در  10 ازیامت سواالت يبرخ در «شهیهم ای اغلب» نهیگز يول( مشخص شده است Vپرسشنامه با عدد رومي )

 نهیگز نیهمچن. ( مشخص شده استZکه در پرسشنامه با ) ردیگ يم صفر ازیامت سواالت يبرخ در و ( Xپرسشنامه با )

که در  ردیگ يم صفر ازیامت گرید يبرخ در و( Xکه در پرسشنامه با ) 10 ازیامت سواالت يبرخ در «هرگز ای ندرت به»

جلوی پاسخ سواالت برای این   10و  5آوردن اعداد رومي به جای اعداد صفر و . ( مشخص شده استZپرسشنامه با )

  : است که در پاسخ دهي خانواده ها به سواالت مشکلي ایجاد نکند و همچنین برای محاسبه امتیاز کودک بدانید که 

=Z 0     ،=V  5   و    =X   10  است .  

 ،يسن گروه هر یبرا شده اعالم «برش نقطه» با و شده زده جمع پرسشنامه هر کسب شده در ازاتیامتنهایتا  -

 د.شو يم سهیمقا

 (ماه بعد 6ماه قبل تا  3از ) ماه 36 

 (ماه بعد 6ماه قبل تا  6از ) ماه 48

 (ماه قبل تا یکسال بعد 6 از)  ماه 60 

 (ماه بعد 1از یک ماه قبل تا ) ماه 2 

 (ماه بعد 3ماه قبل تا  3از ) ماه  30تا  6
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 :ASQ:SE-2 تکمیل شدهناقص حوه امتیازدهی نهایی به پرسشنامه های ن

والدین به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند، یک فرد آموزش دیده باید به روش زیر امتیازدهي را انجام پس از این که 

 دهد: 

ابتدا پرسشنامه را از نظر یافتن سواالت بي پاسخ بررسي کنید، اگر همه سواالت پاسخ داده شده بود، اقدامات بعدی 

را انجام دهید. اگر سواالتي بي پاسخ مانده بودند، سعي کنید دلیل آن را بفهمید، در چنین مواردی معموال والدین به 

ظر را به درستي انجام مي دهد یا نه، نگراني و نکودک فعالیت مورد پاسخ صحیح اطمینان ندارند یا در مورد این که 

شک دارند. سعي کنید اطالعات الزم را از والدین جمع آوری کرده و به سواالت بي پاسخ، پاسخ داده و امتیاز دهید. 

 در صورتي که به هر دلیل نتوانستید پاسخ سوال را دریافت کنید به صورت زیر عمل کنید: 

سوال بي پاسخ مانده است نیاز به انجام کار خاصي نیست و مي توانید امتیاز کل دریافتي کودک  2 یا 1اگر  -

از پرسشنامه را بدون تطبیق دادن، با نقطه برش مقایسه کنید، زیرا تطبیق دادن امتیاز کل در این حالت 

 را تحت تأثیر قرار نمي دهد.  و تفسیر امتیازتغییر چنداني در وضعیت امتیاز نسبت به نقطه برش ایجاد نکرده 

زیرا ممکن است امتیاز از منطقه پایین تر از  است باید امتیاز کل را تطبیق دادسوال بي پاسخ مانده  3اگر  -

نقطه برش )طبیعي( به منطقه پایش یا حتي به منطقه باالتر از نقطه برش )نیازمند ارجاع( تغییر مکان دهد. 

را ، امتیاز کل به دست آمده از سواالت دارای پاسخ در پرسشنامه «یافتهامتیاز تطبیق »برای بدست آوردن 

سپس کنید. محاسبه امتیازات را « میانگین»تقسیم کرده و به این ترتیب  بر تعداد سواالت پاسخ داده شده

) تعداد سواالت بدون پاسخ(   3 عدد عدد بدست آمده که میانگین امتیاز سواالت دارای پاسخ است را در

در جمع مي کنیم.  ،ضرب کرده و نتیجه را به امتیاز کل بدست آمده از سواالت دارای پاسخ در پرسشنامه

 واقع به این ترتیب عدد میانگین را برای هر یک از سواالت پاسخ داده نشده منظور مي کنیم. 

 مانده بود، دیگر پرسشنامه باطل است و نمي توان سوال یا بیشتر از سواالت پرسشنامه بدون پاسخ 4اگر  -

 به آن استناد کرد.  امتیاز آن را محاسبه و

 یها پرسشنامه ازیامت بدونسواالت  و دار ازیامت سواالت بخش در نیوالد مکتوب نظرات نقطه یبررس 

ASQ:SE-2 : 

 نیوالد ياضاف نظرات نقطه نوشتن یبرا یيفضا ،  ASQ:SE-2 پرسشنامه ازداریامت سواالت از يبرخ کنار در -الف

 .دیکن توجه این فضاها در نیوالد مکتوب نظرات نقطه به. دارد وجود

 با برخورد و ریتفس نحوه با یيآشنا یبرا اند، کرده درج يمکتوب پاسخ پرسشنامه دار ازیامت سواالت کنار در نیوالد اگر

 اشتباه به نیوالد که یموارد کرد خواهند کمک شما به ها مثال نیا. است آمده یيراهنما جهت يیها مثال ریز در آن،

 : دیده صیتشخ اند، کرده يتلق يعیرطبیغ یرفتارها از يقیمصاد عنوان به را کودک يعیطب یرفتارها
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 يتکامل یهنجارها محدوده در دهد نشان که سندیبنو ينظرات نیوالد مورد نیا در اگر: خوردن غذا مشکالت -1

 در ضمنا و دارد، دوست را يبخصوص یغذاها فقط و است غذا بد کودک نکهیا مثال است، کودک( سن مناسب)

 در کودک يعیطب یرفتارها مورد در دیتوان يم شما صورت نیا در باشند، نکرده يخاص ينگران ابراز مورد نیا

 تیحکا نیوالد توسط شده نوشته مطالب اگر اما. دیگردان مطلع را نیوالد خاص، سن نیا در خوردن غذا نهیزم

 مربوطه متخصص به دیتوان يم را کودک صورت آن در دارند، کودک سن متناسب ریغ و  يعیرطبیغ رفتار کی از

 .دیده ارجاع

 تکرار بارها و بارها را یيکارها کودکتان ایآ»  که پرسشنامه سوال نیا يطراح از هدف: مداوم و یتکرار یرفتارها -2

 تاب عقب و جلو به را بدنش مثال، عنوان به شود؟ يم ناراحت د،یکن متوقفش دیکن يم يسع يوقت و کند يم

 یيشناسا ،« ؟.... ای چرخد، يم خودش دور برد، يم نییپا و باال زدن بال بال حالت به را شیها دست دهد، يم

 که يعیطب یها تیفعال به بخش نیا در نیوالد است ممکن. است( کیپیوتیاستر) مداوم و یتکرار یرفتارها

 در و کنند اشاره( یباز خاله خواندن، آواز کتاب، خواندن مانند) دهد يم انجام ادیز او و بوده کودک عالقه مورد

 ،يعیرطبیغ و رهنجاریغ از يعیطب و هنجار یرفتارها نیب افتراق یبرا. نکنند هم يخاص ينگران ابراز مورد نیا

 تواند يم زین نیوالد از سواالت يبعض دنیپرس. کنند استفاده متخصص افراد قضاوت از توانند يم گران آزمون

 قطع را یتکرار رفتار آن که است دشوار شما کودک یبرا چقدر» :مثال. گردد هم از دو نیا دادن افتراق موجب

 «افتد؟ يم ياتفاق چه د،یکن منع یتکرار رفتار آن انجام از را خود کودک دیکن يم يسع يوقت» ای «کند؟

 يعموم یها نشانه عنوان به دیبا يول ندارند شرکت يازدهیامت در پرسشنامه یانتها در مندرج باز و يکل سواالت -ب

 طبیعي ASQ:SE-2 پرسشنامه در کودک ازیامت که يصورت در. رندیگ قرار یبردار بهره مورد نیوالد یها ينگران از

 نیهم از يکی به پاسخ در نیوالد ينگران ابراز اساس بر أصرف يلیتکم یها يبررس یبرا کودک ارجاع است، بوده

 .ردیگ صورت باز و يکل سواالت

 قرار ها آن اریاخت در الزم اطالعات و ردیگ قرار یریگیپ مورد ها پرسشنامه در نیوالد ينگران ابراز گونه هر است الزم

 .ردیگ صورت ن،یوالد ينگران مورد طهیح با متناسب الزم ارجاعات ای گرفته

 سوال کودکشان به مربوط بخش لذت یزهایچ مورد در نیوالد از که ها پرسشنامه همه در مندرج سوال نیآخر -ج

 يم کمک نیمتخصص به زین و رسانده انیپا به مثبت صورت به را پرسشنامه که دهد يم اجازه نیوالد به کند، يم

 .کنند آغاز مثبت نقطه کی از را پرسشنامه جینتا مورد در نیوالد با گفتگوبتوانند  کند

 تصمیم گیری برای کودک: و   ASQ:SE-2مقایسه امتیاز با نقاط برش 

 تعیین گردیده است.  دقیقي های آماری به روش ASQ:SE-2 ابزار بومي نقاط برش

از نقطه « پایش»نیز با استفاده ازهمین داده ها تعیین شده است، به طوری که شروع منطقه « پایش»منطقه 

 برش ختم مي شود.به نقطه  است و 65صدک 
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اجتماعي کودک در زمان -از نقطه برش باشد، این نشان مي دهد که تکامل هیجاني تر پاییناگر امتیازکودک 

ها و  فعالیتبرای ارتقای تکامل کودک، قرار دارد. در این صورت  طبیعی یراست و در مس عادیاندازه گیری، 

 را  به خانواده ارائه دهید.  ASQ:SE-2های تکاملي  تمرین

 هر درمورد والدین چنانچه ،قرار داشته باشد  پایش منطقه در یا یعيمنطقه طب  درنمره کودک  اگر کنید توجه

 پزشکرا با  یجنتا باشند، کرده نگراني ابراز پرسشنامه، آخر کلي سواالت به پاسخ در یا پرسشنامه، سواالت از یک

 .شود ارجاعتکامل  ینپزشک مع به کودکدر صورت لزوم  ید؛بگذار یانم درخدمات جامع سالمت  مرکز

 ترتیب این به. گیرد قرارمجدد  یابيارز مورد  یدقرار گرفته باشد، کودک با «پایش منطقه»در کودک امتیاز اگر

ارائه شده  (تکامل کودک یارتقا یبرا یيها یتفعال يآموزش ی)بروشورها الزم منابع و اطالعات والدین به باید که

 2ها اتخاذ کرده  يحل مشکالت و نگران یبرا یداتيتوجه کرده و تمه ینابراز شده والد «یها ينگران» یهو به کل

 ماه  2مجددا کودک ظرف  و یدتکامل مطمئن شو یارتقا یها یتفعال یحهفته بعد مراجعه کنند تا از انجام صح

 .گیرد قرار غربالگری مورد آینده

 یدار يطور معن به ASQ:SE-2 دخترها در امتیاز نرمال طور به بعد، به ماهگي 12 سن ازتوجه داشته باشید که 

( ، دارند قرار یبهتر یجانيه-ياجتماع يتکامل وضعیتدر دخترها  یعني) یردگ يتر قرار م یینپسرها پا یازاز امت

 وجود یژهبه توجه و یازدارد و ن یشتریب ينگران یجا گیرد،قرار  «یشپا»دخترها در منطقه  یازکه امت يلذا زمان

    .داشت خواهد

پزشک های تکمیلي و تشخیصي به  باشد، کودک حتما باید برای ارزیابي برش نقطه از باالتراگر امتیاز کودک  

 گردد. ارجاع معین تکامل

  : ASQ:SE-2پرسشنامه  جیبر اساس نتا کودک یبرا ازین مورد اقدام نوع نییتع

 :یدانجام ده را زیر اقدامات قرار دارد «یشمنطقه پا»در  یازشانکه امت يکودکان برای

که  یدکن يهفته بررس 2از  پسو  یدده ارائه ینوالد بهرا   ASQ-SE يتکامل های بازیو  ها فعالیت -1

)همان  کنید تکرار را غربالگری ماه 2بعد از   مجدداانجام بدهند  يها را به درست یها و باز یتفعال

 بازیو  ها فعالیت آموزشي بروشورهای در ( پرسشنامه ای که کودک از آن امتیاز کامل کسب نکرده است

توانند  يم ینمناسب سن کودک که والد یناتو تمر  ها فعالیت از هایي نمونه ،ASQ:SE-2 يتکامل های

 با فرزند خود انجام دهند، ارائه شده است. 

 ینبه پزشک مع  ،بود کننده نگران عمومي غربالگری یا هیجاني-اجتماعي مجدد غربالگری که صورتي در -2

 .یدتکامل ارجاع ده
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 و یلیتکم یها یابیارزارجاع جهت  به کودک ازین یغربالگر جینتا که یموارد یبرا ییها هیتوص

 :دهد یم نشان را یتخصص

مورد مختلف ) زمان و  4کودکان به سواالت پرسشنامه ابتدا از نظر  یاست که واکنش ها یمهم و ضرور بسیار

اطالع دادن  . یردتوجه قرار گ مورد(  يفرهنگ/يخانوادگ یطکودک و شرا يکودک؛ وضع سالمت يمکان؛ سطح تکامل

گفتگوی رزیابي های تکمیلي و تخصصي دارد، ها که کودکشان نیاز به ا نتایج پرسشنامه به خانواده و اعالم به آن

حساسي است. افرادی که این وظیفه را بر عهده دارند، باید از قبل برای چنین گفتگویي آماده شده و با احساس 

همدلي آن را پیش ببرند. در چنین مواردی والدین ممکن است واکنش تدافعي یا خشم نسبت به فرد منتقل کننده 

 ه پیشبرد بهتر این گفتگو کمک کند: بد. رعایت موارد زیر مي تواند ناطالعات از خود نشان ده

 هر چه زودتر، اطالعات مربوط  به غربالگری را در اختیار والدین قرار دهید. -

 ها محرمانه باقي خواهد ماند. به والدین اطمینان دهید که گفتگوی شما با آن -

نیاز به بررسي های تکمیلي را  ، تشخیص قطعي نیست و صرفأربالگریسعي کنید به خوبي متوجه شوند که غ -

 مطرح مي سازد.

کید مرور کنید و بر نقاط قوت کودک تأ آن بخشي از نتایج که نقاط قوت کودک را نشان داده است، را برای والدین -

 کنید.

ها از عباراتي  از بیان کلماتي چون تست، آزمون، نرمال، طبیعي، غیرنرمال وغیر طبیعي خودداری کنید. به جای آن -

 ل باالتر از نقطه برش، حول و حوش و نزدیک به نقطه برش، و پایین تر ازنقطه برش استفاده کنید.مث

و عوامل فرهنگي یا محیطي که  تي کودکهای مساعد برای تمرین کودک، تاریخچه سالم در مورد وجود فرصت -

 ممکن است بر نتایج اثر گذاشته باشد، با والدین گفتگو کنید.

 :  از عبارتند بگذارد اثر سواالت با ارتباط در کودک عملکرد بر است ممکن که ياحتمال عوامل -

 در مندرج یها مهارت نیتمر یبرا مساعد طیشرا و فرصت کودکمهم است که : مساعد طیشرا و فرصت -

 به نیتمر یبرا یشتریب فرصت که باشد مناسب دیشا نصورت،یا ریغ در. باشد داشته را پرسشنامه سواالت

 نیتمر کودک با را نظر مورد یها مهارت که گردد يم هیتوص نیوالد به یموارد نیچن در. شود داده کودک

 بهداشت خانه/  سالمت گاهیپا /سالمت جامع خدمات مرکز نیتر کینزد به مجدد یغربالگر یبرا سپس و کرده

 . ندینما مراجعه

 مربوط اختالالت ای باشد نداشته يمشکل يسالمت نظر از کودکمهم است که  :کیولوژیب عوامل/سالمت عوامل -

 کمبود مثل يعوامل است ممکن. تأثیر نداشته باشند پرسشنامه سواالت با ارتباط در او عملکرد بر يسالمت به

 یماریب کی وجود مانند يعوامل. بگذارند ریتأث کودک رفتار بر ها یآلرژ ای داروها ای يگرسنگ ،يخستگ خواب،

 ،يطیشرا نیچن در. گذارند يم اثر کودک یرفتار یها پاسخ بر عیشا طور به ،(يانیم گوش عفونت مثال)مزمن

 نیب توانند يم يحت رفتارها. گردد انجام ارجاعات ریسا کنار در تواند يم زین  يدرمان-يبهداشت مراکز به ارجاع

 پسرها از یشتریب سرعت با یگفتار یها مهارت نظر از معموال دخترها مثال،. باشند متفاوت هم جنس دو

 . کنند يم شرفتیپ
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 يفرهنگ لیدال پرسشنامه، سواالت يبرخ با ارتباط در کودک نامطلوب عملکرد است ممکن: يفرهنگ عوامل -

 خانواده نزد در هنجار و يعیطب یرفتارها چارچوب در کودک ساز مشکل رفتار که دیکن توجه. باشد داشته

  خود و دهد ينم را چنگال و قاشق از استفاده فرصت کودک به خانواده مثال، عنوان به. باشد نداشته قرار اش،

 و ها آموزه اساس بر ها خانواده يبرخ  نکهیا ای( گذارند يم دهانش در غذا)  کنند يم هیتغذ را کودک نیوالد

 هستند، قائل یادیز تیاهم کودکان بودن زحمت کم و حرف کم و ساکت یبرا شان، يفرهنگ یها ارزش

 .کنند يم قیتشو درکودکان را یگفتار تعامالت ها رخانوادهیسا که يدرحال

 ریتاث پرسشنامه سواالت با ارتباط در کودک عملکرد بر يطیمح عوامل يبرخ است ممکن: يطیمح عوامل -

 پسرفت موجب که داشته وجود کودک يزندگ در یيزا استرس رخداد رایاخ است ممکن مثال عنوان به بگذارد.

 دادن، منزل رییتغ أریاخ شدن، واقع رفتار سوء ای غفلت مورد بودن، خشونت شاهد مانند. است شده او يتکامل

 .است داشته قرار( مادر ای پدر الکل و مواد مصرف سوء ای مادر ای پدر روان سالمت مشکالت

 باشد. رگذاریتاث ASQ:SE-2 ابزار در شده کسب جینتا بر است ممکن نامطلوب یفرزند-والد روابط -

ها و نظرات والدین در خصوص کودکشان گوش دهید و پذیرای نقطه نظرات و ایده های جدید  دیدگاهبه  -

 ایشان باشید.

 در مورد نگراني های والدین بحث و گفتگو کنید. -

  دهید.بدر مورد ارجاع کودک جهت انجام بررسي های تکمیلي به والدین اطالعات کافي  -
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 فلوچارت اجرایی مدیریت اختالالت تکاملی کودکان 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIL 

PASS 

PASS 

FAIL 

پزشک تیم 

 سالمت 

انتخاب ابزار 

گر تکامل  غربال

(2)    

مراقبت های 

روتین کودک 

  (1) سالم

  (3) انتخاب تست

 

Red flag 

 انجام تست

ASQ    وASQ: SE 

 

 

 

مشاوره با مادر برای 

ارتقای تکامل 

 کودک 

مشاوره با مادر برای 

ارتقای تکامل 

 کودک 

مشاوره با مادر برای 

ارتقای تکامل 

 کودک 

PASS 

FAIL 

انتخاب نوع ارجاع بر اساس  شرح حال، 

  (5)معاینه، نتایج تست ها 
 

 

 

 
ارجاع به هر یک از فوق تخصص های کودکان، 

روانپزشک کودک، روانشناس، متخصصین توانبخشی از 

   (6)و ... جمله کار درمان گر، گفتار درمان گر 

پزشک معین 

(4)تکامل   

مراقبت های روتین کودکان بر طبق بسته خدمت  -1

سالمت کودکان در گروه های سني مختلف در 

مراکز بهداشتي انجام مي شود، یکي از این مراقبت 

 ها برای تکامل کودکان است. 

انتخاب ابزار غربالگر تکامل: به صورت روتین  -2

 48و  18، 9، 2کودکان در گروه های سني 

تکامل غربال مي  از نظر  RED FLAGماهگي با 

 60و  36،  24، 12، 6شوند و در  گروه های سني 

و در  ASQ: SEو   ASQماهگي با تست غربالگر 

صورتي که در هر گروه سني پس از انجام تست  

RED FLAG   کودک نیازمند ارجاع بود باید برای

 انجام شود.    ASQ: SEو  ASQکودک تست 

 :ASQو  ASQپزشک تیم سالمت نتیجه تست  -3

SE   را بررسي مي کند و بر طبق آن کودک را برای

 BAYLEYیا   BAYLEYو  MCHATانجام تست 

 ارجاع مي دهد. 

پزشک معین تکامل، پزشک متخصص کودکان  -4

دوره دیده است که نتایج تست های انجام شده 

برای کودک را بررسي کرده و در صورت نیاز تست 

های تکمیلي برای او درخواست مي کند، در 

 MCHATصورتي  که  بر اساس نتایج تست 

د کودک نیازمند بررسي بیشتر از نظر اتیسم باش

  ADIR ت تشخیصي مانندکودک را برای انجام تس

 ارجاع مي دهد. 

آزمایشات و تست های پس از انجام همه  -5

بر اساس نتایج شرح حال، معاینه، تشخیصي الزم، 

نتایج تستهای تکاملي پزشک معین برای مشاوره 

با هر یک از فوق تخصص های کودکان، ارجاع به 

رمان گر، گفتار د متخصصین توانبخشي از جمله

 ....  بر حسب نیاز انشناس و کار درمان گر، رو

کودک تصمیم گیری مي کند. تشخیص نهایي 

 روانپزشک کودکان مي باشد. اتیسم با

مدیریت کلیه خدمات مورد نیاز کودک با پزشک  -6

ارجاع برای دریافت خدمات  .است تکامل معین

پزشک معین تکامل مي باشد و با توانبخشي 

 کودک پس از دریافت مراحل درماني مجددا به

پزشک معین مراجعه مي کند و سایر مراقبت های 

کودک مطابق بسته خدمت سالمت کودکان انجام 

 .خواهد شد
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 کودکان ایرانی  ASQ- 3نقاط برش پرسشنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سن 

 )ماه(

 طبیعی   حیطه

 ) بیشتر از( 

منطقه 

 پایش

نیازمند 

 ارجاع 

 (از)کمتر 

14 

 ماهگي

 32.2 32.2-42.1 42.1 برقراری ارتباط 

 38.6 38.6-47.4 47.4 حرکات درشت

 32.3 32.3-42.2 42.2 حرکات ظریف

 41.2 41.2-48.2 48.2 حل مسأله

 38.4 38.4-46.6 46.6 اجتماعي -شخصي

16 

 ماهگي

 27.2 27.2-38.5 38.5 برقراری ارتباط 

 40.3 40.3-48.648.6 حرکات درشت

 34.5 34.5-44.144.1 حرکات ظریف

 39.5 39.5-47.547.5 حل مسأله

 35.3 35.3-44.244.2 اجتماعي -شخصي

18  

 ماهگي

 29.5 29.5-39.8 39.8 برقراری ارتباط 

47 47-52.652.6 حرکات درشت

34.4 34.4-43.543.5 ظریفحرکات 

34.4 34.4-4343 حل مسأله

41.7 41.7-48.148.1 اجتماعي -شخصي

20  

 ماهگي

 30 30-41 41 برقراری ارتباط 

 42 42-49.6 49.6 حرکات درشت

 34.7 34.7-43.8 43.8 حرکات ظریف

 33.8 33.8-42.7 42.7 حل مسأله

 37.6 37.6-45.7 45.7 اجتماعي -شخصي

22  

 ماهگي

 27 27-39.2 39.2 برقراری ارتباط 

 40.2 40.2-47.2 47.2 حرکات درشت

 29.2 29.2-39 39 حرکات ظریف

 35.8 35.8-44 44 حل مسأله

 37 37-45.4 45.4 اجتماعي -شخصي

24  

 ماهگي

38.4 38.4-47 47 برقراری ارتباط 

 41.6 41.6-48.6 48.6 حرکات درشت

 30.9 30.9-40.7 40.7 حرکات ظریف

 34.1 34.1-43.2 43.2 حل مسأله

 36.2 36.2-44.8 44.8 اجتماعي -شخصي

27 

 ماهگي

33.2 33.2-43.443.4 برقراری ارتباط 

 32.8 32.8-42.9 42.9 حرکات درشت

 26.5 26.5-37.9 37.9 حرکات ظریف

 39.7 39.7-47.6 47.6 حل مسأله

 30.5 30.5-40.6 40.6 اجتماعي -شخصي

 

سن 

 )ماه(

 طبیعی   حیطه

 )بیشتر از( 

منطقه 

 پایش

نیازمند 

 ارجاع 

 (از )کمتر

2  

 ماهگي

 28 28 -39.439.4 برقراری ارتباط 

 32 32 -42.2 42.2 حرکات درشت

 32.4 32.4 -41.7 41.7 حرکات ظریف

 20.9 20.9 -34.1 34.1 حل مسأله

 28.3 28.3-38.8 38.8 اجتماعي -شخصي

4  

 ماهگي

 38.7 38.7-4646 برقراری ارتباط 

 30.9 30.9-41.741.7 حرکات درشت

 24.1 24.1-36.936.9 حرکات ظریف

 36 36-45.145.1 حل مسأله

 35 35-44.244.2 اجتماعي -شخصي

6  

 ماهگي

33 33-41.841.8 برقراری ارتباط 

22 22-34.234.2 حرکات درشت

35.8 35.8-45.245.2 ظریفحرکات 

33.8 33.8-43.343.3 حل مسأله

28.5 28.5-39.439.4 اجتماعي -شخصي

8  

 ماهگي

38 38-4646 برقراری ارتباط 

 28.3 28.3-39.839.8 حرکات درشت

 41.9 41.9-49.749.7 حرکات ظریف

 39.7 39.7-47.547.5 حل مسأله

 39 39-46.946.9 اجتماعي -شخصي

9  

 ماهگي

32.3 32.3-42.142.1 برقراری ارتباط 

21.3 21.3-34.834.8 حرکات درشت

43.1 43.1-49.949.9 حرکات ظریف

36.8 36.8-45.445.4 حل مسأله

27 27-38.438.4 اجتماعي -شخصي

10  

 ماهگي

 37.1 37.1-45.5 45.5 برقراری ارتباط 

 29 29-40.6 40.6 حرکات درشت

 44.8 44.8-51.1 51.1 حرکات ظریف

 39.9 39.9-47.4 47.4 حل مسأله

 32.8 32.8-42.2 42.2 اجتماعي -شخصي

12 

 ماهگي

 33.7 33.7-44.7 44.7 برقراری ارتباط

 27.5 27.5-39.2 39.2 حرکات درشت

 37.5 37.5-46.1 46.1 حرکات ظریف

 36.4 36.4-45.3 45.3 حل مسأله

 29.6 29.6-40.4 40.4 اجتماعي -شخصي
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 کودکان ایرانی  ASQ- 3قاط برش پرسشنامه ن

سن 

 )ماه(

 طبیعی   حیطه

 )بیشتر از( 

منطقه 

 پایش

نیازمند 

 ارجاع 

 (کمتر از)

30  

 ماهگي

38 38-46.346.3 برقراری ارتباط 

 38.2 38.2-46.8 46.8 حرکات درشت

 25.6 25.6-37.2 37.2 حرکات ظریف

 40.4 40.4-48 48 حل مسأله

 36.3 36.3-44.7 44.7 اجتماعي -شخصي

33  

 ماهگي

36.7 36.7-45.845.8 برقراری ارتباط 

 37.1 37.1-46.446.4 حرکات درشت

 25.5 25.5-37.637.6 حرکات ظریف

 37.4 37.4-46.546.5 حل مسأله

 30.9 30.9-41.541.5 اجتماعي -شخصي

36  

 ماهگي

41 41-48.348.3 برقراری ارتباط 

36.5 36.5-45.845.8 حرکات درشت

29 29-40.240.2 حرکات ظریف

42 42-48.948.9 حل مسأله

33.1 33.1-42.442.4 اجتماعي -شخصي

42  

 ماهگي

43.9 43.9-50.450.4 برقراری ارتباط 

 40.4 40.4-48.348.3 حرکات درشت

 31.1 31.1-41.241.2 حرکات ظریف

 40.7 40.7-4848 حل مسأله

 36.2 36.2-44.844.8 اجتماعي -شخصي

48 

 ماهگي

40.5 40.5-48.4 48.4 برقراری ارتباط 

37.9 37.9-46.346.3 حرکات درشت

23.5 23.5-3636 حرکات ظریف

35.7 35.7-44.444.4 مسأله حل

39.6 39.6-46.946.9 اجتماعي -شخصي

54 

 ماهگي

47.3 47.3-52.652.6 برقراری ارتباط 

 40.6 40.6-48.2 48.2 حرکات درشت

 26.8 26.8-38.4 38.4 حرکات ظریف

 28.1 28.1-37.8 37.8 حل مسأله

 40.5 40.5-48.2 48.2 اجتماعي -شخصي

60 

 ماهگي

 41.6 41.6-48.948.9 برقراری ارتباط 

 37.6 37.6-46.5 46.5 حرکات درشت

 20.5 20.5-33.7 33.7 حرکات ظریف

 26 26-36.5 36.5 حل مسأله

 40.3 40.3-48 48 اجتماعي -شخصي

 

 کودکان ایرانی ASQ:SE-2نقاط برش پرسشنامه 

 

گروه سنی 

 )ماه(

 نیازمند ارجاع

 از( بیشتر)

 طبیعی پایش منطقه

 )کمتر از(

2 35 03-53  30 

6 37.5 30-37.5  30 

12 42.5 40-42.5  40 

18 60 55-60  55 

24 60 55-60  55 

30 55 45-55  45 

36 65 60-65  60 

48 67.5 60-67.5  60 

60 70 60-70  60 

 


