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 ASQدستورالعمل استفاده از پرسشنامه های 

   اهميت غربالگری و پایش تکامل: مقدمه  

توجهی بر تکامل بعدی  کثر محققين اعتقاد دارند که وضعيت زندگی در طول دوران شيرخواری و ابتدای کودکی تاثير قابل ا 

تکامل مطلوب و   برای آنکه. محيطی هستند  یا ) جسمانی ( شيرخواران و کودکانی که دارای مشکالت فيزیکی . کودک دارد 

نسبت به سایر اطفال بيشتر به اختالالت تکامل یا تاخير  این کودکان . هستند مناسبی داشته باشند نيازمند توجه ویژه ای

تکامل دچار می شوندو این امر خود زمينه ساز بروز انواع ودرجات مختلفی از معلوليت های حرکتی ، ذهنی ، گفتاری ، 

درس مشکالت آنها و انجام مداخالت این امر الزم است با تشخيص زو برای پيشگيری از . شنوایی و بينایی در آنها می شود 

هدف دست اندرکاران این طرح آن است که یک برنامه غربالگری . بموقع ، از بروز تاخير یا اختالل تکامل جلوگيری کنيم 

مناسب طراحی نمایند تا بوسيله آن بتوان کودکانی که روند تکاملی غير طبيعی دارند را سریعتر تشخيص داد تا بتوان با 

به موقع در جهت اصالح یا کاهش مشکالت این کودکان گام برداشت و نهایتا از بروز معلوليت در این کودکان مداخله 

 . پيشگيری کرد 

و کود کان در معرض  تعداد ابزارهای مختلف غربالگری در دنيا برای تشخيص و پی گيری بموقع اختالالت تکامل شيرخواران  

با ابزار های غربالگری ، کودکانی که مشکالت حتی در حد بسيار خفيف و جزئی دارند  .خطر روز به روز در حال افزایش است 

که می تواند زمينه ساز مشکالت جدی در آینده گردد، از سایر کودکان تشخيص داده شده و برای ارزیابی های جامع تر و در 

ری باید قابل استفاده توسط افراد غير متخصص ابزار غربالگ. ارجاع می شوند  صورت نياز مداخالت درمانی به مراکز تخصصی 

بدین ترتيب از صرف وقت و هزینه های اضافی توسط خانواده ها برای مراجعه به پزشک متخصص . و حتی پدر و مادر باشد

در صورتی که بعد از غربالگری کودکی مشکوک ، به اختالالت تکاملی تشخيص داده شد ،  البته . شود  نيز جلو گيری می

 . برای تشخيص قطعی و انجام مداخالت درمانی مناسب حتمأ به پزشک متخصص مربوطه مراجعه نماید ید با 

 چالش های غربالگری و پایش تکامل کودکان

 چالش اول 

شاید اولين و مهمترین چالش برای تشخيص زودرس مشکالت تکاملی کودکان آن است که اوال تکامل ماهيت دیناميک و پویا  

است و ثانيا اگر چه در اکثر کودکان به ميزان  رتبا در حال پيشرفت و تغيير به سمت کاملتر شدن و پيچيده تر شدندارد یعنی م

به عنوان . تفاوت های فردی قابل توجهی نيز دارد  مشابه و روش قابل پيش بينی ادامه می یابد ولی در ميان کودکان مختلف

رفتن،می ایستند ،  دست و پا بروند یاد می گيرند که غلت بزنند و قبل از راه  ند چهار مثال اگر چه اکثر کودکان قبل از آنکه بتوان

این در حالی . دست و پا نرفته اند ولی یاد گرفته اند مستقيما بدون هيچ مشکلی راه بروند  بعضی از کودکان هم هرگز چهار 

دکان ، ممکن است بسيار اهميت داشته و سبب بروز ها در ميزان و روند تکامل یک کودک از سایر کو است که سایر تفاوت 

 . حالت از هم بسيار ظریف و مهم است   تشخيص این دو. مشکالت جدی بعدی شوند 



۲ 
 

کودکان ممکن است در  یعنی . همچنين باید توجه داشت که اختالل تکاملی تنها در زمان های خاصی از عمر رخ نمی دهد 

است مشکل فيزیکی یا محيطی کودک  از طرف دیگر ممکن . سنی دچار مشکل شوندتمام طول دوره تکاملی خود و در هر 

سالگی دچار مشکل  ٩پس نمی توان فرض کرد چون کودکی مثال در سن . هرگز اختاللی برای روند تکامل او ایجاد نکند 

چار مشکالت تکاملی بوده است در طی بقيه عمر خود حتما د ) مثل فقر ( یا محيطی ) بيماری جسمی شدید ( فيزیکی 

ماهگی تکامل خوبی داشته است در ماه ها و سال های بعدی    ٤خواری که در  هچنين نمی توان گفت شير. خواهد بود 

 .عمر نيز به همان صورت باقی خواهد ماند 

تکامل کودکان را با  روند نابراین به علت ماهيت پویا و پيشرونده تکامل باید بطور منظم و در تمام طول سال های اول عمر، ب 

برنامه های غربالگری که کودکان را فقط یکبارو در زمان معينی بررسی می کنند . ابزا رهای غربالگری مورد بررسی قرار داد

               همچنين اگر غربالگری را در سنين باالتر. داد  کودکانی را که در آینده دچار مشکل خواهند شد تشخيص نخواهند 

در برنامه هایی . انجام دهيم قادر به تشخيص زودرس به موقع مشکالت تکاملی در سنين پایين ترنيستيم ) لگی سا ٤-٥( 

غربال می کنند نيز احتمال عدم تشخيص بهنگام مشکالت تکاملی ، که در  که کودکان را به دفعات ولی با فواصل نسبتأ زیاد 

 .  جود داردبروز می کنند ، و فواصل طوالنی بين غربالگری ها 

 چالش دوم  

روشی های غربالگری و  . اهميت برنامه های غربالگری ، دخالت دادن والدین در ارزیابی وضعيت کامل کودکانشان است  

والدین غنی ترین منبع . درگير نمی سازد  والدین را  پایشی که بوسيله متخصصين و با حداقل دخالت والدین انجام می شود، 

د تکامل کودک خود بوده و عدم استفاده از این منبع اطالعاتی مهم در تعيين وضعيت تکاملی کودک منجر به اطالعاتی در مور

از طرفی دخالت دادن والدین در ارزیابی فعاليت های کودک اطالعات مهمی هم در ارتباط با . ناقص بودن ارزیابی می گردد

 . قعات مناسب و بجایی از کودک خود داشته باشندلذا موجب می شود تو تکامل کودک خود به آنان می دهد و 

 چالش سوم 

کان  گروه های بزرگ کود  غربالگری و پایش .است" هزینه" که برنامه های غربالگری و پایش تکامل کودکان با آن مواجه است  

به . ری خوا هد بود فعات و توسط افراد متخصص انجام شود هزینه سرسام آو وقتی این کار به د. هزینه بر و گران است 

متخصص ولی آ موزش دیده جهت تکميل  ه از خود والدین و یا نيرو های غير  همين دليل در اولين مرحله غر بالگری استفاد

 . مقرون به صرفه تر است   کان پرسشنامه های تکاملی برای ارزیابی گروه های بزرگی از کود
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 ASQتست غربالگری 

 ASQنقاط قوت  

خصوصيات ذکر شده برای یک تست غربالگر مناسب را دارا است و به چالش های فوق الذکر پاسخ  ASQتست غربالگری  

 .می دهد 

درگير نمودن والدین در    ASQدومين مزیت . وال کودکان را به دفعات زیاد و فواصل مناسب مورد ارزیابی تکاملی قرار می دهد ا 

غربالگری و پيگيری کودکان بوسيله ابزاری است  یکی از اهداف برنامه های غربالگری ، . انجام پایش تکامل کودکانشان است

 .که بتواند نيازهای خانواده های مختلف را در این رابطه برطرف سازد

تکميل پرسشنامه نسبتا ساده است پس می توان اطمينان داشت که افرادی با تحصيالت ابتدایی نيز می توانند به درستی  

از . تعداد کمی از والدین که یا بيسواد بوده یا دچار مشکل ذهنی هستند برای تکميل آن نياز به کمک دارند . پر کنند  آنرا

 .پيش دبستان و مطب پزشک استفاده کرد  –مهد کودک  –مرکز بهداشتی  –را در منزل  ASQطرفی می توان 

های اول تغييرات سریعی نشان می دهد الزم است که همانطور که قبآل ذکر شد به علت آنکه تکامل کودک در سال  

مثل (استفاده از ابزارهای ساده و ارزان قيمت . تکاملی ارزیابی شوند شيرخواران و کودکان به فواصل منظم و دوره ای از نظر 

      الدین کمکنيز از و ASQ.می تواند برای کنترل دوره ای تکامل مفيد تر باشد)آنهایی که توسط والدین تکميل می شوند

فرزندانشان ، صحت و دقت ارزیابی های غر بالگری نيز بدین  عالوه برآنکه استفاده از همکاری والدین در مورد . می گيرد

 . ترتيب افزایش می یابد

 . مورد تایيد قرار گرفته است  صورت گرفته و روایی و دقت و صحت تشخيص آن  ASQنکته دیگر آنکه تحقيقات فراوانی روی 

فواصل . پر می شود  گروه سنی مختلف است که توسط والدین یا مراقب کودک   ١٩پرسشنامه برای   ١٩این تست حاوی  

در .ماهگی  ٦٠،٥٤،٤٨،٤٢،٣٦،٣٣،٣٠،٢٧،٢٤،٢٢،٢٠،١٨،١٦،١٤،١٢،١٠،٨،٦،٤انجام غربالگری با این تست عبارتند از سنين 

خوارا نی را که به ارزیابی های بيشتر یا مداخالت درمانی زودرس نياز  راغلب موارد این پر سشنامه ها می توانند بخوبی شي

 . دارند از کودکان سالم جدا کنند 

سوال است که به زبان ساده در مورد تکامل کودک نوشته شده و در آن سواالت به ترتيب از فعاليت   ٣٠هر پرسشنامه حاوی  

حيطه تکاملی تقسيم شده که   ٥سواالت هر پرسشنامه به . های آسان تر به فعاليت های سخت تر مرتب شده است 

 :عبارتند از

 . گوش کردن و درک معنی گفته ها آغون کردن ، صدا درآ وردن از دهان، .مثل : حيطه برقراری ارتباط.   ١

 یعنی حرکات تنه، بازوان و پاها : حيطه حرکات درشت .   ٢

 . ریف دست و انگشتان آن می شودکه مربوط به حرکات ظ: حيطه حرکات ظریف .   ٣
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تمرکز . . . . که بر بازی های فردی ، کارهای اجتماعی مثل بازی در جمع، بازی با اسباب بازی و :اجتماعی -حيطه فردی .   ٤

 . دارد

 . که شامل یادگيری و بازی با اسباب بازی ها است : حيطه حل مشکل . ٥

هر . شده است  نيز برای کسب نظرات کلی والدین درنظر گرفته "ابی کلی ارزی"یا "بخش عمومی " در هر پرسشنامه یک  

 :یک از سوا الت پرسشنامه واجد چند ویژگی است 

 .شاخص تکاملی مهمی را مورد سوال قرار می دهد   -١

در مورد را مطرح کرده است و ) ضریب تکاملی متوسط( ١٠٠تا  ٧٥رفتار مناسب کودکان آن گروه سنی با ضریب تکاملی  -٢ 

 .کودک مورد نظر سوال می نماید 

 . در طرح هر سوال سعی شده درک سوال و امکان مشاهده رفتار مورد نظر در کودک برای والدین راحت باشد  -٣

هر کجا . در طراحی متن از کلماتی استفاده شده که افرادی با سطح سواد پنجم ابتدا یی بتوانند متوجه معنی آن شوند  -۴

ویژگی در ترجمه سوا الت نيز رعایت شده  این ( که الزم بوده توضيحات کافی داده شده تا والدین سواالت را بهتر درک کنند

 ). است 

 . کنار هر سوال تصویر کوچکی هم اضافه شده تا مفهوم سوال را روشنتر نمایددر هر کجا ممکن بوده در  -۵

 . در جاهایی که الزم و امکان پذیر بوده مثال هایی از رفتار مورد نظر در سوال گنجانده شده است   -۶

زمانی که . بزنند مت را عال" بله " چنانچه کودک فعاليت ذکر شده در هر سوال را می تواند انجام دهد والدین باید پاسخ  

» هنوز نه « و جواب   انتخاب را باید » گاهی «فعاليت مورد اشاره بصورت گهگاه یا به تازگی از کودک سر زده باشد پاسخ 

 .یا از خود بروز نداده است  ر یا فعاليت بخصوص را انجام نداده  نشانگر آن است که کودک هنوز این رفتا

م اطالعات فردی کودک و خانواده نيز وجود دارد که نام و مشخصات کودک ، خانواده و تکميل به همراه هر پرسشنامه یک فر 

 . کننده پرسشنامه در آن درج می شود

 درگير کردن والدین

است که والدین را  قدم بعدی این ) بر اساس سن مناسب هر پر سشنامه ( پس از انتخاب کودکان جهت انجام این تست 

 . همکاری فعال ایشان داریم  ک انها آمادگی شرکت در برنامه ارزیابی تکاملی را دارد و نياز به مطلع نمایيم که کود

 توضيح دادن راجع به پرسشنامه

و چگونگی تکميل آن  وقتی پدر و مادر آگاهی کافی نسبت به برنامه پيدا کردند قدم بعدی این است که آنها را با پرسشنامه  

 : باره پرسشنامه باید شامل موارد زیر باشدتوضيحات ما در. آشنا کنيم 
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توضيح دهيد که پرسشنامه برای تعيين کارهایی که هر کودک می تو اند یا نمی تواند انجام دهد طراحی شده  -١

مطمئن شوید که پدر و مادر به خوبی متوجه شده اند که کودک آنها ممکن است نتو اندهمه فعاليت های مورد اشاره .است

 . در پر سشنامه را انجام دهد

أکيدکنيد که آنها باید هر یک از فعاليت های مورد نظر را در کودک خود بررسی ، ارزیابی کرده و سپس بر اهميت این نکته ت  -٢

 . به سوا الت پاسخ دهند

بخش برقراری ارتباط ، حرکات درشت ، حرکات ظریف ، : بخش اصلی تقسيم می شوند   ٥توضيح دهيد که سواالت به   -٣

پاسخ دارد که باید تنها یکی از پاسخ ها در فضای مربع   ٣این بخش هر سوالدر . اجتماعی -بخش حل مسئله و بخش فردی

است که کودک درحال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام  به معنی آن » بلی « .کوچک کنار آن عالمت زده شود 

به معنی آن است » هنوز نه « . کودک به تازگی شروع به انجام فعاليت مورد نظرکرده  به معنی آن است که » گاهی« . دهد

 . که کودک هنوز شروع به انجام آن نکرده است 

دارند و  » خير « یا » بلی « یا ارزیابی کلی معموال شش سوال وجود دارد که پاسخ  »بخش عمومی  « در بخش چهارم یا  

 . گاهی در صورتی که قيد شده باشد باید پاسخ را شرح داد

  حاضر آن را انجام  د که کودک فعاليت مورد نظر را قبال انجام می داده است ولی در حال توضيح دهيد گاهی پيش می آی

پرسيده باشد ،که کودک قبال ان را  مثال اگر سوال پرسشنامه درباره چهار دست و پا رفتن .نمی دهد یا بندرت انجام می دهد

یا مثال درباره نشستن همراه با تکيه دادن به دست ها انجام می داده ولی دیگر انجام نمی دهد و به جای آن راه ميرود ؛ 

دستش می تواند بنشيند، در این صورت باید به سوال مورد نظر هم  سوال شده و اینک کودک بدون کمک و تکيه دادن به 

وقت پيش  به خوبی متوجه موضوع نمی شوند یا اینکه فراموش کرده اند که آیا چند گاهی پدر و مادر .( بدهند» بلی«  پاسخ

کودک آنها فعاليت مورد نظر را انجام می داده است یا خير، در این صورت شما می توانيد کمکشان کنيد و پاسخ آنها را اصالح 

 ). کنيد 

پرسشنامه در محلی که  حتما روی . به پدر و مادر تاکيد کنيد که پرسشنامه را به موقع تکميل کرده و به شما برگردا نند

تماس بگيرند را ذکر نمایيد تا چنانچه  خود، آدرس و شماره تلفنی که والدین در صورت نياز بتوانند با شما تعيين شده نام 

 . سوال یا مشکلی در مورد تکميل پرسشنامه پيدا می کنند، رفع کنند

سالگی ،   ٢به سن  رسيدن  باید تا) کودکان نارس (هفته زودتر از موعد مقرر به دنيا آ مده اند  ٣برای کودکانی که بيشتر از   -٦

برای . در اختيار آنها گذاشت آنها را حساب کرد و پرسشنامه ای را که مطابق سن اصالح شده است )) سن اصالح شده (( 

مثال اگر . ماه زودتر به دنيا آمده باشد از سن کنونی او کم کرد  ٩محاسبه سن اصالح شده باید هر چند هفته را که کودک از 

        هفته  ٨مقرر به دنيا آ مده بود، برای محاسبه پس از اصالح، هفته زود تر از موعد   ٨ماهه ای مراجعه کرد که  ٦شيرخوار 

 . ماهگی باید تکميل شود ٤را از سن تقویمی کنونی او کم می کنيم و لذا برای او پرسشنامه ) ماه   ٢یعنی تقریبا( 

 . لذت ببرند  شنامه را تبدیل به یک بازی خانوادگی کنند تا همگی از آن به پدر و مادر تاکيد کنيد که تکميل پرس  -٧
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ی سواالت عمومی در مورد کودک  بر اینکه باید به تعداد ر صفحه اول هر پرسشنامه عالوه  هيد که د به پدر و مادرتوضيح د  -٨

 . ه است پرسشنام پاسخ دهند باید مشخص و معلوم کنند که چه کسی در خانه مسئول پر کردن 

به گروه سنی  پس از اینکه مطمئن شدید پدر و مادر در مورد چگونگی تکميل پرسشنامه کامال آگاه شدند پرسشنامه مربوط  

 . آینده به شما برگردانند   کودک را در اختيار شان قرار دهيد تا در منزل تکميل کرده و ظرف چند روز

 نکات قابل توجه 

بر روی آن  توجه داشته باشيد که هر پرسشنامه را تنها می توان از یک ماه قبل تا ماه بعد از گروه سنی قيد شده   -١

ماهگی را تنها  ١٢مخصوص  به عنوان مثال پرسشنامه . دارد» محدوده« از هر پرسشنامه یک  پس استفاده . کرد  استفاده 

 . اده کردماهه استف   ١٣ تا  ١١ميتوان برای کودکان 

طر یق زیر عمل  سنی مورد نظر تکميل کنيم به  اگر به هر علتی ناچار هستيم پرسشنامه را برای کودکی خارج از محدوده  -٢

 :می نمایيم

همانطور که  ماهگی را در اختيار داریم و   ٤٨ماهگی و  ٤٢ماهه به ما مراجعه کرده ولی ما پرسشنامه های   ٤٤مثال کودکی 

یعنی . استفاده کرد ر پرسشنامه را تنها می توان از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از گروه سنی مورد نظر قبال گفتيم ه

ماهه قابل    ٤٩تا   ٤٧ماهگی برای کودکان    ٤٨ماهه و پرسشنامه   ٤٣ تا    ٤١ ماهگی برای کودکان    ٤٢پرسشنامه 

اگر موفق . استفاده می کنيم  ) ماهگی ٤٢در اینجا ( ن کمتر در این صورت ابتدا از پرسشنامه مربوط به س. استفاده است 

. پرسشنامه سن باالتر را برای او امتحان می کنيم . بگيریم " بلی" شدیم برای تمام سوا الت پرسشنامه از کودک پاسخ 

پرسشنامه به نام  در این صورت هر دو) است  یعنی نتيجه بسيار خوب و مطلوب (که هيچ  اگر بازهم همه پاسخ ما بلی بود 

پرسشنامه دوم پاسخ بلی بگيریم باید پرسشنامه سن باالتر  اگر نتوانستيم برای تمام سواالت . کودک مزبور ثبت می شود 

را به پدر و مادر بدهيم که به خانه ببرند و هر گاه سن کودک به سن مورد نظر برای سواالت آن پرسشنامه رسيد آن را 

           پاسخ بيش از نيمی از سوال ها) ماهگی   ٤٢در اینجا ( پرسشنامه سن پایين تر  اما اگر در . تکميل کرده و بازگردانند

بود ، در اینصورت باید این نکته را با قلم قرمز و خط درشت روی پرسشنامه یادداشت کرده و  خير ) سوال ١٥بيشتر از (

برای ارزیابی بيشتر نزد ) که حاوی شماره تماس و آدرس است (به همراه برگه ارجاع مخصوص  عالمت زد و کودک را 

رسيد برای ) ماهگی  ٤٨( دک به سن مناسب پرسشنامه بعدی حتی در این حالت هم وقتی کو. متخصص امر بفرستيم

 . بيشتر باز هم او را با آن پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می دهيم  اطمينان 

لذا پدران و مادران بی سواد یا کم . این پرسشنامه برای والدین با حداقل تحصيالت پایان ابتدایی طراحی شده است   -٣

در این .همان خانه انجام دهند آن را تکميل کنند باید این کار را به کمک یک فرد با سواد دیگر در سواد که نمی توانند خود 

          ٢صورت فرد باسواد باید سواالت را برای پدر و مادر بخواند و پاسخ مورد نظر آنها را عالمت بزند ، در ا ین حالت در بند 

 . برسشنامه تلقی شوند ر باید به عنوان فرد تکميل کننده  ماد م پدر و بازه  » پرسشنامه شرح حال کودک و خانواده«  

در صورتيکه به هر علت حدس می زنيم والدین در بازگرداندن به موقع پرسشنامه همکاری الزم را نخواهد کرد از ایشان  -۴

ر  و پدر و ماد لت چنانچه الزم بود در این حا. آن را تکميل کنند ) مرکز بهداشت یا مهد کودک( می خواهيم که در همان محل 

البته حتی االمکان . ر فهم بهتر مطالب مجاز است  ر تکميل پرسشنامه به سوال یا مشکلی برخورد کردند کمک به آنان د د
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اشته باشيم که این  زیرا ممکن است به وسایلی نياز د اری کرد  باید از پر کردن پر سشنامه در محلی خارج از منزل خودد

خارج از منزل ممکن است  به عالوه . . . ) مداد و کاغذ، آ ینه ، مکعب ، اسباب بازی و  مانند (یل در محل موجود نباشد وسا

الزم را  ک نيز ممکن است در محيط بيگانه همکاری  از طرفی کود. کافی حوصله و توجه الزم را نداشته باشد  قت  پدر و مادر د

 .نداشته باشد 

و  یادداشت کرده  ر هر یک از مراحل اجرای طرح به مشکلی برخورد کردید حتما آن را در برگه جداگانه ای چنانچه در عمل د 

 . سپس به مجریان مطالعه ارائه نمایيد

 ASQپرسشنامه > موارد کلی<بخش 

    چشم  به" آیا نگرانی بخصوصی در مورد فرزند خود دارید؟"در این بخش از پرسشنامه یک سری سواالت عمومی مانند

این بخش در امتياز دهی به کودک گنجانده نمی شود ولی اهميت آن در آن است که ما را با نگرانی های . می خورد 

احتمالی پدر و مادر در مورد فرزند خود آشنا می سازد ، هر گاه با چنين نگرانی هایی از سوی پدر و مادر مواجه شویم، صرف 

، باز هم توصيه می شود موضوع را جدی تلقی کرده ، برای ارزیابی های دقيق تر کودک نظر از امتياز اخذ شده توسط کودک 

 .ارجاع شود

 نقاط برش 

برای تعيين اینکه کودک مورد نظر نياز به پيگيری و ارزیابی های دقيق تر دارد یا نه ، از  ASQهمانطور که قبال ذکر شد، آزمون 

نقطه برش در واقع امتيازی است که عملکرد متوسط گروه کثيری از کودکان را در یک گروه . استفاده می کند " نقاط برش"

رش بعد از مطالعات گسترده و بررسی های این نقاط ب. سنی بخصوص و به تفکيک هر حيطه تکاملی نمایان می سازد 

برای " برش پرسشنامه سنين و مراحل   نقاط"نقاط برش بر روی برگه . آماری بر روی تعداد زیادی از کودکان تعيين می گردد 

 .هر سن بخصوص در حيطه تکاملی مورد نظر ثبت شده اند 

 نحوه امتياز دهی نهایی به پرسشنامه های کامل

 :به ترتيب قدم های زیر را بر می داریم  برای این منظور

اگر تمام .می کنيم   ابتدا پرسشنامه را برای یافتن احتمالی سواالتی که پدر و مادر بدون پاسخ گذاشته اند جست و جو -١

بخش ولی اگر سوالی بی جواب مانده بود ، مطابق توضيحاتی که در . سواالت دارای پاسخ بودند ، قدم دوم را بر می دارید 

 .داده خواهد شد ، اقدام می کنيم " نحوه امتياز دهی به پرسشنامه هایی که سواالت بی جواب دارند"بعدی ، یعنی 

گاهی ممکن است پيش بياید که کودک فعاليتی را که در سوال مطرح شده است قبال انجام می داده و هم اکنون دیگر  -٢

در این صورت باید به آن سوال پاسخ . انجام می دهد ) از نظر تکاملی(را  انجام نمی دهد و به جای آن فعاليت پيشرفته تری

کودک عليرغم توضيحات کافی در این خصوص بازهم به اشتباه در چنين  اما بهر حال احتمال دارد که پدر و مادر . بلی داد 

امتياز را برای ,   ١٠متياز دهی باز هم هماندر این صورت باید هنگام ا. باشند   را عالمت زده   » گاهی  « یا » هنوز نه« پاسخ 

این موضوع یادآ وری  برای این منظور در پرسشنامه هر جا که الزم بوده . یا صفر امتياز را   ٥ آ ن سوال بخصوص قائل شد، نه  

 . شده است 
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صفر امتياز برای   و » گاهی « اسخ امتياز برای پ  ٥،» بلی  « امتياز برای پاسخ  ١٠به هریک از سواالت ، با در نظر گرفتن  - ٣

 . ، در قسمت فضای خالی کنار هر سوال ، امتياز دهيد » هنوز نه « پاسخ 

 . امتيازات مربوط به هر یک از حيطه های تکاملی را جمع بندی کنيد  -٤

نقاط برش پرسشنامه سنين و « اعالم شده در برگه » نقطه برش« امتيازات مربوط به هر یک از حيطه های تکاملی را با  -٥ 

 . مقایسه کنيد  برای همان حيطه تکاملی در گروه سنی مورد نظر ، » مراحل 

کودک باید برای  ا بر آن منطبق بود چنانچه امتيازات در هر یک از حيطه های تکاملی از نقطه برش اعالم شده کمتر ی  -٦ 

 . پيگيری و ارزیابی های دقيق تر ارجاع شود

به چشم  ، » خود دارید ؟ آیا نگرانی بخصوصی در مورد فرزند «در این بخش از پرسشنامه یک سری سوا الت عمومی مانند -٧

» نگرانی های « رآن است که ما را با اهميت آ ن د این بخش در امتياز دهی به کودک گنجانده نمی شود ولی . می خورد 

با چنين نگرانی هایی از سوی پدر و مادر مواجه می شویم ،   می سازد، هر گاه  احتمالی پدر و مادر در مورد فرزند خود آشنا 

تر  دقيق ای ارزیابی های اخذ شده توسط کودک ، باز هم توصيه می شود موضوع را جدی تلقی کرده ، بر صرف نظر از امتياز 

  .کودک ارجاع شود 

 :نحوه امتياز دهی نهایی به پرسشنامه هایی که سوا الت بی جواب دارند 

سوال از  ٢اگر بيش از  باید توجه داشت که . گاهی پيش می آید که پدر و مادر به تمام سواالت پرسشنامه پاسخ نمی دهند 

اگر چنين . ن حيطه تکاملی ممکن نخواهد بود  به آامتياز دهی صحيح  هر یک از حيطه های تکاملی بدون پاسخ باشد، 

چنانچه . نظر را از آنها دریافت کنيد   پاسخ سواالت مورد  وضعيتی پيش آمد ابتدا باید تالش کنيد با پدر یا مادر صحبت کرده 

 .مطابق توضيحاتی که در بخش قبلی آمده بود ، عمل کنيد  ریافت شد ،  نظر د  پاسخ های مورد 

یا در مورد اینکه کودک  در و مادر به ا ین علت به یک سوال پاسخ نمی دهند که در مورد پاسخ صحيح اطمينان ندارند گاهی پ 

 . آنها فعاليت مورد نظر را به درستی انجام می دهد یا نه ، نگرانی و شک دارند 

دراین . استفاده کرد » تيازدهی نسبی ام« در هر حال اگر برخی از سواالت همچنان بدون پاسخ باقی ماند ، باید از روش  

ابتدا اگر فقط به یکی از سواالت  . نمی شود  روش کودک به خاطر سواالتی که پدر و مادر به آن ها پاسخ نداده اند ، متضرر 

بدون در نظر گرفتن امتيازی برای ( یک حيطه تکاملی پاسخ داده نشده بود با تقسيم کردن امتياز کلی آن حيطه تکاملی 

سپس آن رقم را به امتياز نهایی .بدست می آید ١٠تا   ٠ بين  بر تعداد سوا الت پاسخ داده شده ، رقمی ) سوال بدون پاسخ 

 . حيطه تکاملی مقایسه و اقدامات بعدی را مانند گذشته انجام داد آن )) نقطه برش (( را می توان مانند موارد دیگر با 

را انجام می دهيم با  همان محاسبات قبلی  حيطه تکاملی بدون پاسخ باقی مانده بود، در صورتيکه دو سوال از سواالت یک  

بدون در نظر گرفتن امتيازی برای سواالت بدون ( از تقسيم کردن امتياز کلی آن حيطه تکاملی  این تفاوت که رقم بدست آمده 

می کنيم و ) ضرب در دو ( ابتدا دو برابر  اهد بود،خو   ١٠تا   ٠بر تعداد سواالت پاسخ داده شده را که رقمی بين ) پاسخ 

 . سپس آن را به امتياز کلی همان حيطه اضافه می نمایيم 
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ماهگی پاسخ داده   ٤تکاملی حرکات درشت در پرسشنامه  سوال حيطه  ٦سوال از   ٥به عنوان مثال اگر پدر و مادری تنها به  

و یک سوال ) امتياز   ٥( » گاهی «  سوال پاسخ   ١، ) امتياز   ٣٠مجموعا معادل( » بلی « سوال پاسخ  ٣باشند، که از آن ميان  

امتياز خواهدبود، که   ٣٥حرکات درشت کودک آنها  اشته باشد ، جمع امتيازات حيطه تکاملی  د ) ز امتيا  ٠( » هنور نه « پاسخ 

را با جمع امتيازات حيطه   ٧این رقم  بدست می آید  ٧تقسيم گر دد، رقم   ) سوال   ٥( وقتی بر تعداد سواالت پاسخ داده شده 

کودک از حيطه تکاملی حرکات درشت " امتياز نهایی " ،  ٤٢عدد  جمع می کنيم و نهایتأ ) ٣٥( تکاملی حرکات درشت کودک 

حکایت از آن دارد که تکامل کودک در حيطه ) می باشد   ٤٠.١ که ( آن سن  است که در مقایسه با نقطه برش مربوط به 

و اگر درمورد   ندارد  قيق تر ارزیابی های د  نياز به ارجاع برای بررسی و طبيعی پيش می رود و  تکاملی حرکات درشت بطور 

و » بلی « سوال پاسخ   ٢سوال پاسخ داده شده بود که از آن ميان   ٦سوال از   ٤زده شده در باال ، تنها به   مثال همان کودک 

  ) سوال   ٤(   خوا هد بود ، که وقتی بر تعداد سواالت پاسخ داده شده  ٢٥جمح امتيازات آن حيطه  بقيه مانند قبل بود ،  

بدست می آیدکه وقتی با جمع  ١٢.٥عدد  را ضرب در دو می کنيم ،  ٦.٢٥عدد . بدست می آ ید  ٦.٢٥يم شود، عدد تقس

مربوط به آن   با توجه به نقطه برش . حاصل می شود  ٣٧.٥٠امتياز نهایی , جمع شود) ٢٥(امتيازات حيطه تکاملی مورد نظر 

 . تست کرد  است، دو هفته دیگر با تالش مجدد ) ٤٠.١(سن که 

 : توجه

سوا الت را با صحبت  سوال بدون پاسخ باقی مانده بود و به هيچ وجه نتوانستيم پاسخ آن  ٢اگر در هر حيطه تکاملی بيش از 

 .و باید حذف گردد  هی به آ ن حيطه تکاملی ممکن نخواهد بود امتيازد  ر اخذ نمایيم ، با پدر یا ماد

 روش ثبت اطالعات  

که خالصه اطالعات پرسشنامه کودک، پس از جمع بندی امتيازات هر حيطه تکاملی با  مرحله ای رسيده ایم اکنون این به  

در این فرم، امتياز هر حيطه . ثبت شود» خالصه نتایج تکامل کودک « توجه توضيحات داده شده در بخش قبلی، باید در فرم 

بدین صورت که ابتدا جلوی عنوان هر . ه توخالی ثبت می شودو پر کردن، دایر» عددی  «تکاملی به تفکيک، به دو صورت 

گاهی،   بلی،( و سپس در قسمت دایره برحسب نوع جواب   امتياز آن حيطه در جدول مربوطه وارد شده  حيطه تکاملی جمع

ی نيز برای وارد در همين برگه، بخش. دایره مربوطه پر می شود  به هر یک از سواالت مربوط به هر حيطه تکاملی، ) هنوز نه

فرم تکميل شده باید در پرونده خانوار کودک نگهداری شود، توجه شود . کردن گروه سن کودک وجود دارد که باید تکميل گردد

سپس خالصه نتایج آن در این  مناسب سن او تکميل و   که در هر بار مراجعه کودک برای ارزیابی تکاملی، باید پرسشنامه

 . فرم کودک اضافه گردد

  روش ارجاع

توصيه می شود برای پس خوراند  در این صورت .بيشتر کودکان مورد ارزیابی، امتيازات باالتر از نقطه برش کسب خواهند کرد 

ضمنأ باید به . به پدر و مادر ، به ایشان اعالم شود که تکامل کودک آ نها در حال طی کردن یک روند خوب و طبيعی است

. زمانی است و بر اهميت تکرار ارزیابی در سنين مختلف تأکيد نمود  ان بررسی بعدی کودک چه ایشان یادآوری نمود که زم

 . آوری پدر و مادردرکارت رشد کودک نيز وارد نمایيد این تاریخ را جهت یاد 
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ق زیر عمل طری در مورد کودکانی که امتياز آنها در حداقل یکی از حيطه های تکاملی پایين تر از نقطه برش شده است به  

 : می کنيم

 . از نگران وآشفته کردن پدرو مادر پرهيز کرد  باید  در هر حالتی،   -١

هر چه زودتر یا طی تماس تلفنی و یا طی یک مالقات حضوری که با پدر و مادر ترتيب می دهيد، به آنها اعالم کنيد که  -٢

 . و تخصصی تر بر روی کودک آنها الزم استنتایج ارزیابی حکایت از این داشته است که بررسی های دقيق تر 

اجتماعی آنها و ترجيحا به زبان مادری یا بومی آنها ،  -با پدر و مادر به زبان کامال ساده و قابل فهم برای سطح تحصيلی  -٣

 . سخن بگوئيد

بررسی های بعدی  تاکيد کنيد که نتایج این مرحله از ارزیابی ممکن است صحيح و دقيق نباشد و صحت و سقم آن با -٤

 . معلوم خواهد شد

 . و امثالهم خودداری کنيد » غير طبيعی» « رد شدن از تست «  » تست یا آزمون «از استفاده از کلماتی چون  -٥

و سپس حتما بر مهارتهای  توسط کودک و مقایسه آن با نقطه برش به پدر و مادر توضيح دهيد  در مورد امتيازات اخذ شده  -٦

 . ک تاکيد نمائيدکنونی کود

به پدر و مادر متخصصينی را که می توانند جهت ارزیابی های دقيق تر و تخصصی تر به آنها مراجعه کنند، با اعالم نام ،   -٧

 . شماره تلفن و خدماتی که توسط ایشان قابل ارائه است ، معرفی نمایيد آدرس، 

 


