ASQ
Ages Stages Questionnaires
 ASQیک تست غربالگر است با خصوصیات زیر:
 -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
•  85-90%اعتبار دارد
• هزینه بری غربالگری را کاهش دهد

 4ماهگی

پرسشنامه سنین و مراحل ASQ
دارای  19پرسشنامه برای  19گروه سنی مختلف است
که توسط والدین یا مراقب کودک پر می شود .
در سال اول و دوم هر 2ماه یکبار (-14-12-10-8-6-4
 24- 22-20-18-16ماه)
در سال سوم هر 3ماه یکبار ()36- 33-30-27-24
در سال چهارم و پنجم هر 6ماه ()60-54-48-42-36

غربالگری تکامل برای چه کودکانی انجام می شود؟

الف)در سن  12ماهگی برای کلیه کودکان
ب)کلیه نوزادان پر خطر
سن کمتر از  37هفته-وزن کمتر از 2500

 -سابقه بستری در)(NICU

ج ) در صورتیکه کودک بر اساس بوکلت مراقبت کودک سالم
مشکل تکاملی داشت:
در صورتیکه کودک در مراقبت کودک سالم مشکل تکاملی
داشت  ،آموزش به خانواده در خصوص تکمیل پرسشنامه
داده شودوتکمیل پرسشنامه در واحد بهداشتی یا منزل
ظرف مدت حداکثر یک هفته و تحویل به واحد بهداشتی
انجام شود.

کودک
سالم

پایش تکامل
بر اساس برنامه کودک سالم
( تیم سالمت :غیر پزشک )

در  1ویزیت  12ماهگی برای
همه کودکان  ASQانجام
میشود
و نیز برای کلیه شیر خواران
پر خطر  ASQانجام می شود

مشکل تکاملی
نداشت

مشکل تکاملی
داشت

ASQ

پزشک عمومی

( تیم سالمت)

ادامه روند مراقبت کودک
طبق بوکلت کودک سالم

ارجاع به سطوم
باالتر در صورت

ASQ
Ages Stages Questionnaires
هرپرسشنامه  5حیطه تکاملی را در بر می گیرند
حیطه برقراری ارتباط
حیطه حرکات درشت

حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مسئله
حیطه شخصی – اجتماعی

 حیطه برقراری ارتباط :آغون کردن  ،صدادر آوردناز دهان  ،گوش کردن و درک معنی گفته ها
 حیطه حرکات درشت  :یعنی حرکات تنه  ،بازوان وپاها

 حیطه حرکات ظریف  :که مربوط به حرکات ظریفدست و انگشتان آن می شود.
 حیطه فردی -اجتماعی  :که بر بازی های فردی ،کارهای اجتماعی مثل بازی درجمع  ،بازی با اسباب
بازی و  ...تمرکز دارد
 حیطه حل مشکل  :که شامل یادگیری و بازی بااسباب بازی های است .

ASQ
Ages Stages Questionnaires
هرپرسشنامه حاوی  30سوال شامل  6سوال برای هر
یک از حیطه های پنجگانه طراحی شده است:
حیطه برقراری ارتباط
بله

گاه ی

هنوز نه

- 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 ؟







____

جمع 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

خیر

-1بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................





 -2آیا کودک از دو دست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توضیح دهید.........





 -3زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ،آیا دراکثر مواقع روی کف پاهایش می ایستد؟





 -4آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده ی هر یک از والدین وجود دارد ؟





 -5آیا به نظر شما  ،کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید...................





 -6آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید...............





ASQ
Ages Stages Questionnaires
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 رفتا ر یا فعالیت بخصوص را
انجام نداده است،

ASQ
ویژگی سواالت

هر حیطه تکاملی ،حاوی  6سوال است:
 - 1سواالت به ترتیب از آسان به سخت تنظیم شده اند.
- 2هر سوال یک شاخص مهم تکاملی را مورد پرسش قرار
می دهند.

ASQ

ویژگی سواالت

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

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

ASQ
توضیحات ضروری به والدین

ASQ
توضیحات ضروری به والدین
 .1توضیح دهید که پرسشنامه برای تعیین کارهایی که هر
کودک می تو اند یا نمی تواند انجام دهد طراحی شده است
 .2تأکیدکنید که آنها باید هر یک از فعالیت های مورد نظر را
در کودک خود بررسی  ،ارزیابی کرده و سپس به سوا الت
پاسخ دهند.
 .3به پدر و مادر تاکید کنید که تکمیل پرسشنامه را تبدیل به
یک بازی خانوادگی کنند تا همگی از آن لذت ببرند.

ASQ
توضیحات ضروری به والدین
 .1در هر سوال 3گزینه پاسخ دارد که باید تنها یکی از پاسخ
ها در فضای مربع کوچک کنار آن عالمت زده شود
 .2بخش عمومی » یا ارزیابی کلی معموال شش سوال وجود
دارد که پاسخ « بلی » یا « خیر » دارند
 .3پدران 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

ASQ
توضیحات ضروری به والدین
 .5گاهی 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

ASQ
دستورالعمل استفاده ازپرسشنامه
• هر پرسشنامه را تنها می توان از یک ماه قبل تا ماه بعد از
گروه سنی قید شده بر روی آن استفاده کرد
• نحوه عمل برای خارج از محدوده سنی فوق 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

یک کودک  44ماهه با توجه به اینکه ما
(پرسشنامه های  42ماهگی و 48هفتگی را در
اختیار داریم )
ابتدا پرسشنامه سن کمتر یعنی  42ماهگی را تکمیل می کنیم
و اگر کلیه پاسخ ها بلی بود پرسشنامه  48ماهگی را تکمیل
می کنیم
اگر کلیه پاسخ ها در تکمیل هردو پرسشنامه  42و  48ماهگی
بلی بود هردو پرسشنامه برای کودک مزبور ثبت می شود

ASQ
دستورالعمل استفاده ازپرسشنامه
• برای کودکانی که بیشتر از  3هفته زودتر از موعد مقرر
(9ماهگی) 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

ASQ
دستورالعمل استفاده ازپرسشنامه
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 بررسی پرسشنامه تکمیل شده

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .1ابتدا پرسشنامه را برای یافتن احتمالی سواالتی که پدر و مادر
بدون پاسخ گذاشته اند جست و جو می کنیم.
بله

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 ؟





--- 

حیطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

هنوز نه

---- 

جمع کل _____

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .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

-1زمانیکه کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟( اگر پیش از این خودش بدون تکیه دادن به دست

گاهی

بله


هنوز نه





____

هایش  ،صاف می نشسته است  ،پاسخ بله را عالمت بزنید ).

 -2آیا کودک از حالت خوابیده به پشت  ،روی شکم غلت زده و در همین حالت دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟







____

 -3آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش  ،به حالت چهار دست و پا در می آید؟







____

 -4اگر هر دو دست کودک را صرفاً برای حفــظ تعــادل وی بگیـرید  ،آیا در حالی که ایستـاده است ،وزنش را روی کف پاهایش تحمـل می کند؟







____

 -5آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟







____

-6زمانیکه کودک را نزدیک وسایلی مانند چهار پایه  ،صندلی  ،نرده تختش  ،یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دهید  ،آیا بدون تکیه دادن سینه اش به







____

آن وسیله  ،با نگه داشتن دستش  ،خودش را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟
جمع کل ____

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .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 .
بله

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 ؟





--- 

حیطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

هنوز نه

جمع کل _____

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .4امتیازات مربوط به هر یک از حیطه های تکاملی را
درپایین آن قسمت جمع بندی کنید .
حیطه برقراری ارتباط

 6ماهگی

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

جمع کل ___30

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .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
حیطه
حیطه برقراری ارتباط

چهار ماهگی

حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله
حیطه شخص ی -اجتماعی
حیطه برقراری ارتباط

شش ماهگی

حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله
حیطه شخص ی -اجتماعی
حیطه برقراری ارتباط

هشت ماهگی

حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله

حیطه شخص ی -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

حیطه حرکات درش ت
حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله
حیطه شخص ی -اجتماعی
حیطه برقراری ارتباط
حیطه حرکات درش ت
حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله
حیطه شخص ی -اجتماعی
حیطه برقراری ارتباط

بیست ماهگی

حیطه حرکات درش ت

38.1

25.2

هیجده ماهگی

حیطه حرکات درش ت

27.9

حیطه برقراری ارتباط

شانزده ماهگی

حیطه حرکات درش ت

دو انحراف پایین تر از میانگین
یک انحراف پایین تر از میانگین
38.7

حیطه

حیطه حرکات درش ت
حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله

حیطه شخص ی -اجتماعی

دو انحراف پایین تر از
میانگین

یک انحراف پایین تر از
میانگین
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

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .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

گاهی

هنوز نه

بله

 - 1زمانیکه کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟







 - 2آیا کودک از حالت خوابیده به پشت  ،روی شکم غلت زده و در همین حالت دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟







 - 3آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش  ،به حالت چهار دست و پا در می آید؟







 - 4اگر هر دو دست کودک را صرفاً برای حفــظ تعــادل وی بگیـرید  ،آیا در حالی که ایستـاده است ،وزنش را روی کف پاهایش تحمـل می کند؟







 - 5آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟







 - 6زمانیکه کودک در حالت ایستاده قرار می دهید  ،آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن وسیله  ،با نگه داشتن دستش  ،خودش را در وضعیت ایس تاده نگه می دارد؟







10
5
5
0
0
0
جمع کل

نقاط برش  ASQدر کودکان ایرانی

هشت ماهگی

حیطه ها

یک انحراف پایین تر از میانگین

دو انحراف پایین تر از میانگین

حیطه برقراری ارتباط

40
37.1
46.7
45.8
41.1

28.8
24.2
37.3
36.5
29.2

حیطه حرکات درشت
حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله

حیطه شخصی  -اجتماعی

20

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .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
حیطه 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

حیطه ها

شش ماهگی

حیطه برقراری ارتباط
حیطه حرکات درشت
حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله
حیطه شخصی -اجتماعی

یک انحراف پایین تر از
میانگین
38.9
27.3
41.4
41.7
34.2

هنوز نه
10 
10 
5 
5 
0 
0 
جمع کل ___30
دو انحراف پایین تر از
میانگین
27.9
10.4
30.7
31.3
20.8

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نهایی
 .8اگربرای باردوم ارزیابی باالتراز ستون "یک انحراف پایین ترازمیانگین”
قرارنگیرد کودک برای پیگیری و ارزیابی های دقیق تر ارجاع شود.
حیطه 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 
5 
5 
0 
جمع کل __40

نقاط برش  ASQدر کودکان ایرانی

حیطه ها

شش ماهگی

حیطه برقراری ارتباط
حیطه حرکات درشت
حیطه حرکات ظریف
حیطه حل مساله
حیطه شخصی -اجتماعی

یک انحراف پایین تر از
میانگین
38.9
27.3
41.4
41.7
34.2

دو انحراف پایین تر از
میانگین
27.9
10.4
30.7
31.3
20.8

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

بله

خیر

-1بنظر شما آیا کودکتان خوب می شنود؟ اگر نه توضیح دهید..........................





 -2آیا کودک از دو دست خود در یک حد استفاده می کند ؟ اگر نه توضیح دهید.........





 -3زمانی که به کودکتان کمک می کنید تا در حالت ایستاده قرار گیرد ،آیا دراکثر مواقع روی کف پاهایش می ایستد؟





 -4آیا سابقه ناشنوایی و یا مشکالت شنوایی در دوران کودکی اعضای خانواده ی هر یک از والدین وجود دارد ؟





 -5آیا به نظر شما  ،کودکتان از نظر بینایی مشکلی دارد ؟ اگر بله توضیح دهید...................





 -6آیا در مورد کودک خود نگرانی خاصی دارید؟ اگر بله توضیح دهید...............





ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نسبی
• 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

 -1زمانیکه کودک را روی زمین می نشانید آیا از دست هایش بعنوان تکیه گاه استفاده می کند؟( اگر پیش از این خودش بدون تکیه دادن به دست هایش ،

گاهی

بله



هنوز نه





____

صاف می نشسته است  ،پاسخ بله را عالمت بزنید ).
 -2آیا کودک از حالت خوابیده به پشت  ،روی شکم غلت زده و در همین حالت دست هایش را از زیر تنه اش بیرون می کشد؟







____

 -3آیا کودک با قرار گرفتن روی دست ها و زانوهایش  ،به حالت چهار دست و پا در می آید؟







____

 -4اگر هر دو دست کودک را صرفاً برای حفــظ تعــادل وی بگیـرید  ،آیا در حالی که ایستـاده است ،وزنش را روی کف پاهایش تحمـل می کند؟







____

 -5آیا کودک بدون کمک دست هایش به عنوان تکیه گاه چند دقیقه صاف می نشیند ؟







____

 -6زمانیکه کودک را نزدیک وسایلی مانند چهار پایه  ،صندلی  ،نرده تختش  ،یا پشتی در حالت ایستاده قرار می دهید  ،آیا بدون تکیه دادن سینه اش به آن







____

وسیله  ،با نگه داشتن دستش  ،خودش را در وضعیت ایستاده نگه می دارد؟
جمع کل ____

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نسبی
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 .
 6ماهگی

حیطه برقراری ارتباط
- 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
10 
10 
10 
5 
-- 
0 
جمع کل __35

 5 = 7تقسیم بر 35
35 + 7 = 42

ASQ
دستورالعمل نحوه امتیاز دهی نسبی
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
حیطه 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 
جمع کل __30

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

ASQ
نکاتی درمورد نحوه ارجاع کودک
.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.

ب)اگر نتیجه بررسی امتیاز پرسشنامه کودک بر
اساس نقاط برش در محدوده  -2انحراف معیار
یا کمتر(کودک در محدوده غیر طبیعی ) قرار
گرفت :احتماال مشکل تکاملی دارد و باید به
پزشک معین شهرستان ارجاع داده شود
 پزشک معین در صورت نیاز می تواند کودک رابه گفتاردرمان  ،کاردرمان و یا کارشناس
روانشناسی و  ...ارجاع دهد.
تصمیم گیری مجددتکمیل پرسشنامه به

ج) اگر نتیجه بررسی امتیاز پرسشنامه
کودک بر اساس نقاط برش در محدوده بین
 -1انحراف معیار و  -2قرار دارد به مادر یا
مراقب کودک توصیه های الزم داده شده و
بایستی یکماه بعد بر اساس سن کودک
پرسشنامه ASQتوسط والدین مجددا
تکمیل گردد.

دستورالعمل ها
 نگهداری پرسشنامه های  ASQدر پوشه جداگانه انجام شود.
 نتیجه تست  12ماهگی در انتهای ستون مراقبت های  12ماهگی

فرم مراقبت از کودک زیر  8سال داخل پرونده خانوار به صورت
ASQطبیعی یا غیر طبیعی ثبت می شود
 در صورت غیر طبیعی بودن نتیجه تست اقدامات و پیگیری الزم
در جدول مراجعات درمانی کودک و مراقبت های ویژه پرونده

خانوار ثبت می شود.
 در دفتر مراقبت ممتد کودکان تست های غیر طبیعی در ستون

دستورالعمل ها
نتیجه امتیاز دهی به همراه پرسشنامه و سوابق کودک به پزشک
مسئول مرکز ارجاع داده شده در بررسی پزشک :
الف -اگر نتیجه امتیاز پرسشنامه بر اساس نقاط برش باالی  - 1انحراف
معیار (کودک در محدوده طبیعی ) باشد برای ادامه ارتقا تکامل در
منزل توسط مادر آموزش داده شده و در گروه سنی بعدی برای

مراقبت روتین مراجعه کند .

ادامه :
 در انتهای فرم جمع بندی اطالعات مراقبت های
ادغام یافته کودک سالم تعداد فرم های تکمیل
شده و تعداد فرم های غیر طبیعی ثبت شود

