چک لیست اصالح شده برای ارزیابی اتیسم در کودکان -نسخه ی تجدید نظر شده ()M-CHAT-R

لطفا به سواالت زیر که در مورد رفتارهای کودکتان است پاسخ دهید .هنگام پاسخ دادن به سواالت به یاد داشته باشید که آنچه که کودکتان
معموال انجام می دهد را مدنظر قرار دهید .اگر برخی از رفتارهایی که در این چک لیست به آنها اشاره شده است را فقط یکی -دو بار در
کودکتان مشاهده کردید ولی کودکتان همیشه این رفتارها را نشان نمی دهد ,گزینه "خیر" را انتخاب کنید .لطفا به تمام سواالت با انتخاب
گزینه "آری" یا "خیر" پاسخ دهید.
 -1آیا زمانیکه به چیزی در گوشه ای از اتاق اشاره می کنید ,کودکتان به آن شی نگاه می کند؟

آری

خیر

(به عنوان مثال وقتی به یک اسباب بازی و یا حیوان اشاره می کنید ,کودکتان به آن اسباب بازی یا حیوان نگاه
می کند)
-2آیا تا به حال گمان کردید که کودکتان ممکن است ناشنوا باشد؟

آری

خیر

-3آیا کودک شما بازی های وانمودی یا ساختگی انجام می دهد؟

آری

خیر

(به عنوان مثال وانمود کند که از لیوان خالی آب می خورد ,وانمود کند با تلفن صحبت می کند یا وانمود می کند که به
عروسک یا حیوانات عروسکی غذا می دهد)
 -4آیا کودک شما باال رفتن از اشیا را دوست دارد؟

آری

خیر

(به عنوان مثال باال رفتن از مبل ,وسایل پارک یا پله ها را دوست داشته باشد)
-5آیا کودک شما با انگشتانش حرکات غیرعادی در جلوی چشمانش انجام می دهد؟

آری

خیر

(به عنوان مثال انگشتانش را نزدیک چشمانش دائما تکان دهد)
 -6آیا زمانیکه کودک شما چیزی را می خواهد یا نیاز به کمک دارد از انگشت خود برای اشاره کردن استفاده می نماید؟

آری

خیر

( به عنوان مثال به خوراکی یا اسباب بازی که دور از دسترس او قرار دارد اشاره می کند)
 -7آیا کودک شما با اشاره کردن چیزهایی که برایش جالب است را به شما نشان می دهد؟

آری

خیر

(به عنوان مثال به هواپیما در آسمان اشاره کند یا به کامیونی که از خیابان رد می شود اشاره کند)
 -8آیا کودک شما به کودکان دیگر عالقه ای دارد؟

آری

خیر

( به عنوان مثال کودکان دیگر را تماشا کند  ,یا به آنها لبخند بزند و یا با آنها همراه شود)
 -9آیا کودک شما با آوردن یک شی یا نگه داشتن آن در مقابل شما (بدون اینکه هدفش خواستن آن شی باشد) تالش
می کند تا آن شی را به شما نشان دهد؟

آری

خیر

(به عنوان مثال یک گل یا حیوان عروسکی و یا کامیون اسباب بازی را به شما نشان دهد)
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 -11آیا زمانیکه اسم کودکتان را صدا می زنید ,او واکنش نشان می دهد؟

آری

خیر

(به عنوان مثال زمانیکه اسمش را صدا می زنید او به سمت صدا بر میگردد ,یا با کالم و صداسازی واکنش نشان می
دهد و یا وقتیکه اسمش را صدا میزنید کاری را که در حال انجام دادن آن است متوقف می کند)
 -11زمانیکه شما به کودکتان لبخند می زنید ,آیا او در پاسخ به لبخند شما لبخند می زند؟

آری

خیر

 -12آیا کودک شما زمانیکه صداهای معمول روزمره را می شنود ,ناراحت و آشفته می شود؟

آری

خیر

( به عنوان مثال صدای جاروبرقی یا صدای موسیقی و آهنگ بلند او را آشفته می کند)
 -13آیا کودک شما می تواند راه برود؟

آری

خیر

 -14آیا کودک شما زمانیکه با او حرف می زنید یا با او بازی می کنید و یا به او لباس می پوشانید به چشمان شما نگاه
میکند؟

آری

خیر

 -15آیا کودک شما تالش می کند تا کارهایی که شما انجام می دهید را تقلید کند؟

آری

خیر

(به عنوان مثال به تقلید از شما با دست بای بای کند یا دست بزند و یا صداهای خنده داری که شما تولید می کنید را
تقلید کند)
 -16آیا وقتیکه شما سر خود را به سمت چیزی یا شیی بر می گردانید تا به آن نگاه کنید ,کودک شما نگاه شما را دنبال
می کند (تا ببیند شما به چه چیزی نگاه می کنید)

آری

خیر

 -17آیا کودک شما تالش می کند تا توجه شما را به سمت خودش جلب کند؟

آری

خیر

(به عنوان مثال به شما بگوید "منو نگاه کن" یا "به من نگاه کن" و یا به شما طوری نگاه کند که هدفش این باشد
که شما او را تشویق کنید)
 -18آیا کودک شما کارهایی را که به او می گویید تا انجام دهد را درک می کند؟

آری

خیر

(به عنوان مثال وقتیکه بدون اشاره کردن به او می گویید "کتاب را روی صندلی بذار" یا "پتو را برای من بیار" کودک
شما دستور شما را درک می کند)
 -19وقی اتفاق جدیدی رخ می دهد ,آیا کودک شما به چهره ی شما نگاه می کند تا واکنش شما را در مورد آن اتفاق
جدید ببیند؟

آری

خیر

( به عنوان مثال زمانیکه کودک شما صدای عجیب و غریب یا خنده داری می شنود و یا اسباب بازی جدیدی می بیند
به چهره شما نگاه می کند )
 -21آیا کودک شما فعالیت ها یا بازی های حرکتی (که همراه با جست و خیز است) را دوست دارد؟

آری

خیر

(به عنوان مثال تاب تاب خوردن یا روی زانوی شما باال و پایین شدن را دوست دارد)
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دستور العمل استفاده از : MCHAT-R
 MCHAT-Rمی تواند توسط والدین ,مراقبین کودک ,متخصصین و درمانگران برای ارزیابی احتمال وجود اختالل طیف اتیسم در کودکان  16تا  31ماهه
مورد استفاده قرار گیرد .هدف اولیه این چک لیست افزایش حساسیت به منظور کشف بیشترین تعداد افرادی است که ممکن است مبتال به اتیسم باشند.
بنابراین ممکن است تمامی افرادی که با این تست به عنوان در معرض خطر برای وجود اتیسم تشخیص داده می شوند ,مبتال به اتیسم نباشند ولی این افراد
به احتمال زیاد ممکن است به سایر اختالالت رشدی و یا تاخیر رشد مبتال باشند.
نحوه ی نمره گذاری : MCHAT-R
برای همه سواالت باال بجز سواالت  5 ,2و 12پاسخ "خیر" نشانه احتمال ابتال به اتیسم است و نمره یک را برای پاسخ های خیر در این گروه از سواالت
منظور نمائید .ولی برای سواالت  5,2و  12پاسخ "آری" نشانه احتمال ابتال به اتیسم است و نمره یک را برای پاسخ های آری در این گروه از سواالت
منظور نمائید.

احتمال کم برای ابتال به اتیسم:
اگر مجموع نمرات کودک بین  1تا  2شد  ,نشانه احتمال ضعیف ابتال به اتیسم است .اگر چنین کودکی زیر  24ماهگی است بهتر است بعد از  24ماهگی
مجددا توسط این چک لیست مورد ارزیابی قرار گیرد.

احتمال متوسط برای ابتال به اتیسم:
اگر مجموع نمرات کودک  3تا  7شد  ,بخش دوم این آزمون که "مصاحبه پیگیری کننده" یا  MCHAT-R/Fاست را انجام دهید تا اطالعات بیشتری در
مورد سواالتی که نمره یک گرفته اند کسب کنید .اگر بعد از اجرای "مصاحبه پیگیری کننده" مجموع نمرات کودک  2یا باالتر بود ,کودک را برای ارزیابی
های تشخیصی کاملتر (با تست های اصلی تشخیص اتیسم) و ارزیابی های الزم برای مداخالت زودهنگام ارجاع دهید .ولی اگر مجموع نمرات کودک بعد از
اجرای "مصاحبه پیگیری کننده"  1یا  1شد  ,احتمال ابتال به اتیسم در کودک منتفی است و نیازی به ارجاع کودک نیست .البته اگر بعدا عالئم هشدار دهنده
در مورد اتیسم در این کودک باقی مانده بود بهتر است دوباره با این چک لیست مورد ارزیابی قرار گیرد.

احتمال زیاد برای ابتال به اتیسم :
اگر مجموع نمرات کودک  8تا  21شد  ,بدون اجرای " مصاحبه پیگیری کننده" می توانید کودک را برای ارزیابی های تشخیصی کاملتر (با تست های
اصلی تشخیص اتیسم) ارجاع دهید.
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بخش "مصاحبه پیگیری کننده" یا MCHAT-R/F
بخش "مصاحبه پیگیری کننده" یا  MCHAT-R/Fفقط برای آن دسته از سواالت که نمره یک گرفته است باید اجرا شود .اگر در دو سوال از این دسته
سواالت پاسخ های قبلی خانواده تایید گردد (یعنی اثبات گردد که کودک آن رفتار را ندارد یا در سواالت  5 ,2و  12اثبات گردید که کودک آن رفتار را دارد)
 ,بایستی کودک را هرچه سریعتر برای ارزیابی با تست های تشخیصی یا ارزیابی برای مداخالت اولیه ارجاع داد.
توجه داشته باشید که ممکن است در این بخش والدین در پاسخ به سواالت از وازه هایی مانند "شاید" یا "احتماال" استفاده کنند .در اینگونه مواقع از والدین
بپرسید که غالبا کودک چگونه است و بر اساس رفتار کودک در اغلب موارد تصمیم بگیرند که آیا کودک آن رفتار را دارد یا ندارد .زمانیکه والدین نمی توانند
قاطعانه "آری" یا "خیر" را بیان کنند و با شک و تردید پاسخ می دهند ,بایستی در چنین مواقعی مصاحبه کننده  ,خودش ,براساس پاسخ های والدین
تصمیم بگیرد که آیا کودک آن رفتار را دارد یا ندارد.
لطفا دقت کنید که در بخش "مصاحبه پیگیری کننده" به جای بلی و خیر ,از گزینه های "این رفتار را دارد" و "این رفتار را ندارد" استفاده شده است که به
اختصار در فرم ثبت نتایج مصاحبه پیگیری کننده به عنوان "دارد" و " ندارد" نوشته شده است ولی در توضیحات هر سوال "این رفتار را دارد" و "این
رفتار را ندارد" بطور کامل بیان شده است.
برای اطالعات بیشتر در مورد این چک لیست و بخش مصاحبه پیگیری کننده می توانید به وب سایت رسمی این چک لیست به نشانی زیر مراجعه نمائید:
www.mchatscreen.com
همچنین می توانید نسخه انگلیسی یا زبان های دیگر این چک لیست را از نشانی فوق دانلود نمائید .در صورتیکه در مورد نسخه انگلیسی این چک لیست یا
استفاده از آن در تحقیقات سوالی دارید ,می توانید به دکتر دیانا رابینز به نشانی زیر ایمیل بزنید:
DianaLRobins@gmail.com
در صورتیکه در مورد ترجمه فارسی این چک لیست سوالی داشتید می توانید به اینجانب به نشانی زیر ایمیل بزنید:
mghanadzade@gmail.com
یا می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید 22513891 :و )121(22525167

ترجمه  :مهدی قنادزاده ,آسیب شناس گفتارو زبان و کارشناسی ارشد کودکان اتیسم از دانشگاه بیرمینگهام انگلستان
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فرم ثبت نتایج مصاحبه پیگیری کننده M-CHAT-R /F
لطفا دقت کنید که در بخش "مصاحبه پیگیری کننده" به جای بلی و خیر ,از گزینه های "این رفتار را دارد" و "این رفتار را ندارد" استفاده شده است که به
اختصار در جدول زیر "دارد" و " ندارد" نوشته شده است ولی در توضیحات هر سوال "این رفتار را دارد" و "این رفتار را ندارد" بطور کامل بیان شده
است.

 -1آیا زمانیکه به چیزی در گوشه ای از اتاق اشاره می کنید ,کودکتان به آن شی نگاه می کند؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال وقتی به یک اسباب بازی و یا حیوان اشاره می کنید ,کودکتان به آن اسباب بازی یا حیوان نگاه
می کند)
-2آیا تا به حال گمان کردید که کودکتان ممکن است ناشنوا باشد؟

دارد

ندارد

-3آیا کودک شما بازی های وانمودی یا ساختگی انجام می دهد؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال وانمود کند که از لیوان خالی آب می خورد ,وانمود کند با تلفن صحبت می کند یا وانمود می کند که به
عروسک یا حیوانات عروسکی غذا می دهد)
 -4آیا کودک شما باال رفتن از اشیا را دوست دارد؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال باال رفتن از مبل ,وسایل پارک یا پله ها را دوست داشته باشد)
-5آیا کودک شما با انگشتانش حرکات غیرعادی در جلوی چشمانش انجام می دهد؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال انگشتانش را نزدیک چشمانش دائما تکان دهد)
 -6آیا زمانیکه کودک شما چیزی را می خواهد یا نیاز به کمک دارد از انگشت خود برای اشاره کردن استفاده می نماید؟

دارد

ندارد

( به عنوان مثال به خوراکی یا اسباب بازی که دور از دسترس او قرار دارد اشاره می کند)
 -7آیا کودک شما با اشاره کردن چیزهایی که برایش جالب است را به شما نشان می دهد؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال به هواپیما در آسمان اشاره کند یا به کامیونی که از خیابان رد می شود اشاره کند)
 -8آیا کودک شما به کودکان دیگر عالقه ای دارد؟

دارد

ندارد

( به عنوان مثال کودکان دیگر را تماشا کند  ,یا به آنها لبخند بزند و یا با آنها همراه شود)
 -9آیا کودک شما با آوردن یک شی یا نگه داشتن آن در مقابل شما (بدون اینکه هدفش خواستن آن شی باشد) تالش
می کند تا آن شی را به شما نشان دهد؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال یک گل یا حیوان عروسکی و یا کامیون اسباب بازی را به شما نشان دهد)
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 -11آیا زمانیکه اسم کودکتان را صدا می زنید ,او واکنش نشان می دهد؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال زمانیکه اسمش را صدا می زنید او به سمت صدا بر میگردد ,یا با کالم و صداسازی واکنش نشان می
دهد و یا وقتیکه اسمش را صدا میزنید کاری را که در حال انجام دادن آن است متوقف می کند)
 -11زمانیکه شما به کودکتان لبخند می زنید ,آیا او در پاسخ به لبخند شما لبخند می زند؟

دارد

ندارد

 -12آیا کودک شما زمانیکه صداهای معمول روزمره را می شنود ,ناراحت و آشفته می شود؟

دارد

ندارد

( به عنوان مثال صدای جاروبرقی یا صدای موسیقی و آهنگ بلند او را آشفته می کند)
 -13آیا کودک شما می تواند راه برود؟

دارد

ندارد

 -14آیا کودک شما زمانیکه با او حرف می زنید یا با او بازی می کنید و یا به او لباس می پوشانید به چشمان شما نگاه
میکند؟

دارد

ندارد

 -15آیا کودک شما تالش می کند تا کارهایی که شما انجام می دهید را تقلید کند؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال به تقلید از شما با دست بای بای کند یا دست بزند و یا صداهای خنده داری که شما تولید می کنید را
تقلید کند)
 -16آیا وقتیکه شما سر خود را به سمت چیزی یا شیی بر می گردانید تا به آن نگاه کنید ,کودک شما نگاه شما را دنبال
می کند (تا ببیند شما به چه چیزی نگاه می کنید)

دارد

ندارد

 -17آیا کودک شما تالش می کند تا توجه شما را به سمت خودش جلب کند؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال به شما بگوید "منو نگاه کن" یا "به من نگاه کن" و یا به شما طوری نگاه کند که هدفش این باشد
که شما او را تشویق کنید)
 -18آیا کودک شما کارهایی را که به او می گویید تا انجام دهد را درک می کند؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال وقتیکه بدون اشاره کردن به او می گویید "کتاب را روی صندلی بذار" یا "پتو را برای من بیار" کودک
شما دستور شما را درک می کند)
 -19وقی اتفاق جدیدی رخ می دهد ,آیا کودک شما به چهره ی شما نگاه می کند تا واکنش شما را در مورد آن اتفاق
جدید ببیند؟

دارد

ندارد

( به عنوان مثال زمانیکه کودک شما صدای عجیب و غریب یا خنده داری می شنود و یا اسباب بازی جدیدی می بیند
به چهره شما نگاه می کند )
 -21آیا کودک شما فعالیت ها یا بازی های حرکتی (که همراه با جست و خیز است) را دوست دارد؟

دارد

ندارد

(به عنوان مثال تاب تاب خوردن یا روی زانوی شما باال و پایین شدن را دوست دارد)
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-1آیا زمانیکه به چیزی در گوشه ای از اتاق اشاره می کنید ......... ,به آن شی نگاه می کند؟

خیر

آری

لطفا مثال بزنید وقتیکه شما به برخی اشیا اشاره می کنید  ,کودکتان چگونه واکنش
نشان می دهد؟ (اگر والدین یک نمونه قابل قبول مشابه مثال ها زیر را ارئه ندادند,
تک تک مثال های زیر را از آنها بپرسید)

نمونه های قابل قبول:

معموال چیست؟

نمونه های غیر قابل قبول:
بلی خیر



نگاه کردن به آن وسیله



اشاره کردن به آن وسیله



نگاه کردن و بیان چیزی در مورد آن وسیله



فقط وقتی به آن وسیله نگاه می کند که والدین به آن وسیله اشاره کنند و

بلی خیر

بگویند "نگاه کن"

اگر فقط به نمونه های قابل
قبول پاسخ بلی بدهد

وقتیکه شما به برخی اشیا اشاره می کنید ,واکنش کودک شما

بلی خیر



شما را نادیده می گیرد (بودن یا نبودنتان برایش مهم نیست)

بلی خیر



کامال تصادفی به اطراف نگاه می کند



بلی خیر

به انگشت اشاره شما نگاه می کند
بلی خیر

بلی خیر

اگر هم به نمونه های غیر قابل قبول و هم به نمونه های

اگر فقط به نمونه های غیر

قابل قبول پاسخ بلی بدهد  ,از والدین بپرسید واکنش کودک

قابل قبول پاسخ بلی بدهد

در اغلب موارد شبیه موارد قابل قبول است یا شبیه موارد غیر
قابل قبول؟

کودک این رفتار را دارد

اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع مورد

اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع

قابل قبول را انجام می دهد

مورد غیر قابل قبول را انجام می

کودک این رفتار را ندارد

دهد
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-2طبق گزارش شما ,شما گمان کرده اید که کودکتان ممکن است ناشنوا باشد .چه چیزی باعث شد که شما چنین
شکی کنید؟
آیا کودک شما:


اغلب صداها را نادیده می گیرد؟

بلی خیر



اغلب افراد را نادیده می گیرد؟

بلی خیر

اگر به یکی از دو سوال باال پاسخ بلی

اگر به هر دو سوال باال پاسخ خیر

بدهند ,پاسخ قبلی تایید می گردد

بدهند ,پاسخ قبلی تایید نمی گردد

آیا کودک شما تا به حال تست شنوایی سنجی انجام داده است؟

بلی

خیر

نتیجه تست شنوایی سنجی کدامیک از موارد زیر بوده است (فقط یک مورد را انتخاب کنید):
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شنوایی طبیعی



شنوایی غیر طبیعی



نتیجه هنوز مشخص نشده است

ترجمه :مهدی قنادزاده (کارشناس ارشد کودکان اتیسم از انگستان) سال 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton/ 3131

-3آیا کودک شما بازی های وانمودی یا ساختگی انجام می دهد؟
آری

خیر

لطفا با یک مثال توضیح دهید که کودک شما چه بازی وانمودی انجام می دهد( .اگر
والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما تا به حال:


وانمود کرده است که از یک لیوان اسباب بازی آب می خورد؟

بلی خیر



وانمود کرده است که با یک قاشق یا چنگال اسباب بازی غذا می خورد؟

بلی خیر



وانمود کرده است که با تلفن حرف می زند؟

بلی خیر



وانمود کرده است که به عروسک یا حیوانات عروسکی غذا (واقعی یا تخیلی) می دهد؟

بلی خیر



ماشین اسباب بازی را در یک مسیر ساختگی (تخیلی یا الکی) راه برده است؟



وانمود کرده است که آدم آهنی ,رباط ,هواپیما یا یکی از شخصیت های کارتونی است؟



قابلمه اسباب بازی را روی اجاق گاز اسباب بازی قرار داده است؟



مواد غذایی خیالی را هم زده است؟ ( مثال وانمود کنند چایی یا آش را هم می زند)



یک عروسک یا آدمک های عروسکی را به عنوان راننده یا مسافر در ماشین یا کامیون اسباب بازی قرار دهد؟



وانمود کرده است که فرش را جارو برقی میکشد یا زمین را جارو می کند ؟



مواردی غیر از مثال های باال را انجام می دهد ( لطفا توضیح دهید)؟

اگر پاسخ به همه ی موارد باال خیر بود

کودک این رفتار را ندارد
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بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود

کودک این رفتار را دارد

ترجمه :مهدی قنادزاده (کارشناس ارشد کودکان اتیسم از انگستان) سال 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton/ 3131

 -4آیا کودک شما باال رفتن از اشیا را دوست دارد؟
آری

خیر

لطفا یک مثال ارائه دهید که کودک شما باال رفتن از چه وسیله ای را دوست
دارد (اگر والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما:


باال رفتن از پله را دوست دارد؟

بلی خیر



باال رفتن از صندلی را دوست دارد؟

بلی خیر



باال رفتن از مبل را دوست دارد؟

بلی خیر



باال رفتن از وسایل بازی در پارک را دوست دارد؟

بلی خیر

اگر پاسخ به همه ی موارد باال خیر بود

کودک این رفتار را ندارد
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اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود

کودک این رفتار را دارد
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-5آیا کودک شما با انگشتانش حرکات غیرعادی در جلوی چشمانش انجام می دهد؟
خیر

آری

کودک این رفتار را ندارد
لطفا اینگونه حرکات را توصیف کنید( .اگر والدین نتوانستند مثال قابل
قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

موارد غیر قابل قبول :آیا کودک شما تا به حال:

موارد قابل قبول :آیا کودک شما تا به حال:


به دست هایش نگاه کرده است؟

بلی خیر



آیا زمانیکه دالی بازی می کند انگشتانش را تکان می دهد؟

بلی خیر



انگشتانش را جلوی چشمانش تکان داده است؟

بلی خیر



دست هایش را نزدیک چشمانش قرار داده است؟

بلی خیر



دست هایش را کنار چشمانش قرار داده است؟

بلی خیر



دست هایش را به صورت بال بال زدن نزدیک صورتش حرکت داده است ؟

بلی خیر

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود
اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود,

اگر پاسخ به همه ی موارد باال خیر بود
آیا این رفتار بیشتر از دوبار در هفته رخ می دهد؟

کودک این رفتار را ندارد

خیر

بلی

کودک این رفتار را دارد
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 -6آیا زمانیکه کودک شما چیزی را می خواهد یا نیاز به کمک دارد از انگشت خود برای اشاره کردن استفاده می نماید؟

آری

خیر

کودک این رفتار را دارد

اگر کودکتان چیزی مثال خوراکی یا اسباب بازی بخواهد که دور از دسترس وی قرار دارد,
چگونه تالش می کند تا آن شی را بدست آورد؟ (اگر والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند,
موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما :


دستش(نه انگشتانش) را به سمت آن شی دراز می کند ؟

بلی خیر



شما را به سمت آن شی می برد؟

بلی خیر



تالش می کند تا خودش به تنهایی آن شی را بگیرد ؟

بلی خیر



با صداسازی کردن یا بیان کلمات سعی آن شی را از شما می خواهد ؟

بلی خیر

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود
اگر پاسخ به همه ی موارد باال خیر بود
اگر از او بپرسید "به من نشون بده چی میخوای"
 ,آیا آن شی را به شما نشان می دهد؟

کودک این رفتار را ندارد

خیر

بلی

کودک این رفتار را دارد
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 -7آیا کودک شما با اشاره کردن چیزهایی که برایش جالب است را به شما نشان می دهد؟

آری

خیر

لطفا با یک مثال توضیح دهید که کودکتان به چه چیزی اشاره کرده تا
آن شی را به شما نشان دهد؟ (اگر والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند,
موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما تا حاال از شما خواسته است تا به چیزهایی که برای
او جالب است نگاه کنید؟ چیزهایی مانند:


هواپیما در آسمان



کامیون در خیابان



بلی خیر

حشره (مورچه ,سوسک و  )...روی زمین



بلی خیر

حیوانات در فضای بیرون

بلی خیر

بلی خیر

اگر پاسخ به همه ی موارد باال خیر بود

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود

چگونه کودک شما توجه ی شما را به آن شی جلب می کند؟ آیا
از یک انگشت خود برای اشاره کردن استفاده می کند؟

کودک این رفتار را ندارد

خیر

خیر

کودک این رفتار را دارد
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بلی

آیا هدف کودک شما صرفا نشان دادن وسیله مورد عالقه
است؟ (یعنی کودک برای کمک خواستن اشاره نمی کند)

بلی یا هدف کودک هم نشان دادن شی مورد عالقه است و هم
تقاضای کمک می خواهد

ترجمه :مهدی قنادزاده (کارشناس ارشد کودکان اتیسم از انگستان) سال 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton/ 3131

 -8آیا کودک شما به کودکان دیگر عالقه ای دارد؟

آری

خیر

آیا کودک شما به کودکان دیگر ( به غیر از

زمانیکه در پارک ,مرکز خرید یا فروشگاه هستید ,آیا کودک شما به

برادر و خواهرش) عالقه نشان می دهد؟

کودکان دیگر واکنش نشان می دهد ؟

بلی

خیر

خیر

بلی
کودک این رفتار را دارد
چگونه کودک شما به کودکان دیگر واکنش نشان می دهد؟(اگر

کودک این رفتار را ندارد

والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

بلی
با سایر کودکان بازی می کند؟
بلی
با سایر کودکان صحبت می کند؟
در پاسخ به سایر کودکان ,صداسازی های آهنگین و غیر آهنگین از خود تولید می کند؟ بلی
بلی
سایر کودکان را تماشا می کند؟
بلی
به سایر کودکان لبخند می زند؟
بلی
در مواجهه با سایر کودکان  ,اول کمی خجالتی است ولی بعد به آنها لبخند می زند؟
بلی
وقتیکه سایر کودکان را می بیند ,هیجان زده می شود؟

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

اگر پاسخ به همه ی این موارد خیر بود

آیا کودک شما در  51درصد موارد چنین واکنشی به
سایر کودکان از خود نشان می دهد؟

کودک این رفتار را دارد
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بلی

خیر

کودک این رفتار را ندارد
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 -9آیا کودک شما با آوردن یک شی یا نگه داشتن آن در مقابل شما (بدون اینکه هدفش خواستن آن شی باشد)
تالش می کند تا آن شی را به شما نشان دهد؟

آری

خیر

لطفا با یک مثال توضیح دهید که کودکتان چه آورده و به شما نشان داده است یا آن شی را
در مقابل شما در دستش نگه داشته است تا شما آنرا ببینید؟ (اگر والدین نتوانستند مثال قابل قبولی
ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما (گاهی):
.1
.2
.3
.4
.5
.6

یک تصویر یا یک اسباب بازی را آورده تا به شما نشان دهد؟
یک نقاشی خودش را آورده تا به شما نشان دهد؟
گلی را که کنده است آورده تا به شما نشان دهد؟
حشره ای را که روی زمین (یا چمن) پیدا کرده است آورده تا به شما نشان دهد؟
مهره های خانه سازی (لگو ها) را که بهم وصل کرده آورده تا به شما نشان دهد؟
سایر موارد (لطفا توضیح دهید)

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود

بلی
بلی
بلی
بلی
بلی

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

اگر پاسخ به همه ی این موارد خیر بود

آیا کودک شما این رفتارها را صرفا برای نشان دادن اشیا به شما از خود

کودک این رفتار را ندارد

بروز می دهد ( و هدفش اصال درخواست کمک نیست) ؟

بلی

خیر

کودک این رفتار را دارد
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 -11آیا زمانیکه اسم کودکتان را صدا می زنید ,او واکنش نشان می دهد؟

آری

خیر

لطفا با یک مثال توضیح دهید که وقتی اسم کودکتان را صدا می
زنید ,کوکتان چگونه واکنش نشان می دهد؟ (اگر والدین نتوانستند
مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

زمانیکه کودکتان درگیر یک فعالیت لذت بخش نیست  ,اگر اسم
کودکتان را صدا می زنید ,کوکتان چه واکنشی نشان می دهد؟ (اگر
والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

پاسخ های قابل قبول

پاسخ های غیر قابل قبول :

آیا کودک شما در واکنش به صداکردن اسمش:
 به شما نگاه می کند؟

آیا کودک شما در واکنش به صداکردن اسمش:
 هیچ واکنشی نشان نمی دهد؟
 به نظر می رسد که می شنود ولی شما را نادیده می گیرد؟
 فقط وقتی واکنش نشان می دهد که رو به روی او قرار می گیرید؟
 فقط وقتی واکنش نشان می دهد که همزمان با صدا کردن او را لمس می کنید؟

بلی خیر



با کالم یا صداسازی به شما پاسخ می دهد؟



کاری را که در حال انجام دادنش بوده است متوقف می کند؟

بلی خیر
بلی خیر

اگر فقط به نمونه های قابل
قبول پاسخ بلی بدهد

کودک این رفتار را دارد

اگر فقط به نمونه های غیر
قابل قبول پاسخ بلی بدهد

اگر هم به نمونه های غیر قابل قبول و هم به نمونه های قابل قبول پاسخ
بلی بدهد  ,از والدین بپرسید واکنش کودک در اغلب موارد شبیه موارد

کودک این رفتار را ندارد

قابل قبول است یا شبیه موارد غیر قابل قبول؟
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بلی
بلی
بلی
بلی

خیر
خیر
خیر
خیر

اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

قابل قبول را انجام می دهد

غیرقابل قبول را انجام می دهد
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 -11زمانیکه شما به کودکتان لبخند می زنید ,آیا او در پاسخ به لبخند شما لبخند می زند؟
خیر

آری

چه چیزی باعث می شود تا کودک شما لبخند بزند؟ (اگر والدین

کودک این رفتار را دارد

نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

پاسخ های قابل قبول

پاسخ های غیر قابل قبول :

آیا کودک شما:

آیا کودک شما:



زمانیکه شما لبخند می زنید ,در پاسخ (به شما) لبخند می زند؟

بلی خیر



زمانیکه شما وارد اتاق می شوید ,لبخند می زند؟

بلی خیر



وقتی شما را بعد از یک مدت می بیند ,لبخند می زند؟

بلی خیر





بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر

همیشه در حال خندیدن است؟
به اسباب بازی یا فعالیت مورد عالقه اش می خندد؟
به صورت تصادفی و بدون دلیل خاصی می خندد؟

اگر فقط به نمونه های غیر
قابل قبول پاسخ بلی بدهد

اگر فقط به نمونه های قابل
قبول پاسخ بلی بدهد
اگر هم به نمونه های غیر قابل قبول و هم به نمونه های قابل قبول پاسخ
بلی بدهد  ,از والدین بپرسید واکنش کودک در اغلب موارد شبیه موارد
قابل قبول است یا شبیه موارد غیر قابل قبول؟
کودک این رفتار را دارد
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اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

قابل قبول را انجام می دهد

غیرقابل قبول را انجام می دهد

کودک این رفتار را ندارد
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 -12آیا کودک شما زمانیکه صداهای معمول روزمره را می شنود ,ناراحت و آشفته می شود؟
خیر

آری

کودک این رفتار را ندارد

آیا کودک شما واکنش منفی از خود نشان می دهد وقتیکه ...
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی

صدای ماشین لباس شویی را می شنود؟
صدای گریه نوزاد را می شنود؟
صدای جاروبرقی را می شنود؟
صدای سشوار را می شنود؟
صدای ترافیک را می شنود؟
صدای جیغ کشیدن سایر کودکان را می شنود؟
صدای موسیقی بلند را می شنود؟
صدای زنگ در یا زنگ تلفن را می شنود؟
در مکان های پر سرو صدا (مثل رستوران یا مراکز خرید) قرار می گیرد؟

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

اگر پاسخ به دو مورد یا بیشتر از
دو مورد از موارد باال بلی بود

چگونه کودک شما به این صداها واکنش نشان می دهد؟ (اگر
والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

سایر موارد (لطفا توضیح دهید)

پاسخ های غیر قابل قبول  :آیا کودک شما:

پاسخ های قابل قبول آیا کودک شما:


به آرامی گوش هایش را می گیرد؟

بلی خیر



به شما می گوید که این صداها را دوست ندارد؟

بلی خیر

اگر فقط به نمونه های قابل
قبول پاسخ بلی بدهد





بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر

جیغ می زند؟
گریه می کند؟
با ناراحتی گوش هایش را می گیرد؟

اگر هم به نمونه های غیر قابل قبول و هم به نمونه های قابل قبول پاسخ
بلی بدهد  ,از والدین بپرسید واکنش کودک در اغلب موارد شبیه موارد

اگر فقط به نمونه های غیر
قابل قبول پاسخ بلی بدهد

قابل قبول است یا شبیه موارد غیر قابل قبول؟
کودک این رفتار را ندارد
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کودک این رفتار را دارد
اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

قابل قبول را انجام می دهد

غیرقابل قبول را انجام می دهد
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 -13آیا کودک شما می تواند راه برود؟
خیر

آری

آیا کودک بدون کمک و مستقل راه می رود؟

بلی

خیر

کودک این رفتار را ندارد

کودک این رفتار را دارد
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 -14آیا کودک شما زمانیکه با او حرف می زنید یا با او بازی می کنید و یا به او لباس می پوشانید به چشمان شما
نگاه میکند؟

آری

خیر

با بیان یک مثال توضیح دهید که در چه موقعیتی کودک شما به
چشمان شما نگاه کرده است؟ (اگر والدین نتوانستند مثال قابل قبولی
ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما به چشمان شما نگاه می کند ...







بلی
بلی
بلی
بلی
بلی

وقتیکه نیاز به چیزی دارد (چیزی را می خواهد) ؟
وقتیکه با او بازی می کنید؟
وقتیکه به او غذا می دهید؟
وقتیکه پوشک یا لباسش را عوض می کنید ؟
وقتیکه برای او قصه می خوانید؟
وقتیکه با او صحبت می کنید؟

اگر پاسخ به دو مورد یا بیشتر

اگر پاسخ به فقط به یکی از موارد باال بلی بود

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

اگر پاسخ به همه ی این موارد خیر بود

از دو مورد از موارد باال بلی
بود
آیا کودک شما همیشه و هر روز به شما نگاه می کند ؟
کودک این رفتار را ندارد
کودک این رفتار را دارد

بلی

خیر

آیا کودک شما در یک روز کامل (که شما کنارش هستید) حداقل  5بار به چشمان شما نگاه می کند ؟

بلی
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خیر
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 -15آیا کودک شما تالش می کند تا کارهایی که شما انجام می دهید را تقلید کند؟

آری

خیر

با بیان یک مثال توضیح دهید که چه چیزی را کودک شما از
شما تقلید کرده است؟ (اگر والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند,
موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما از شما تقلید می کند اگر ...








زبانتان را بیرون بیاورید؟
صدای خنده دار از خود تولید کنید؟
با دست بای بای کنید؟
دست بزنید؟
انگشتتان را روی لبهایتان (یا بینی) قرار دهید و صدای "هیس" را تولید کنید؟
بوس بفرستید؟
سایر موارد (لطفا توضیح دهید):

اگر پاسخ به دو مورد یا بیشتر از دو مورد از موارد باال بلی بود

کودک این رفتار را دارد
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بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

اگر پاسخ به فقط به یکی از موارد باال بلی بود یا پاسخ به همه ی موارد خیر بود

کودک این رفتار را ندارد
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 -16آیا وقتیکه شما سر خود را به سمت چیزی یا شیی بر می گردانید تا به آن نگاه کنید ,کودک شما نگاه شما را
دنبال می کند (تا ببیند شما به چه چیزی نگاه می کنید)

خیر

آری

زمانیکه شما سر خود را به سمت شیی یا چیزی برمیگردانید,

کودک این رفتار را دارد

کودک شما چه واکنشی از خود نشان می دهد؟ (اگر والدین نتوانستند
مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

پاسخ های قابل قبول آیا کودک شما:

پاسخ های غیر قابل قبول  :آیا کودک شما:



به سمت چیزی که شما نگاه می کنید  ,نگاه می کند؟

بلی خیر



به سمت چیزی که شما نگاه می کنید  ,اشاره می کند؟

بلی خیر



به اطراف نگاه می کند تا ببیند شما به چیزی دارید نگاه می کنید؟




شما را نادیده می گیرد (انگار نه انگار که شما به شیی نگاه کردید)؟
به صورت شما نگاه می کند؟

اگر فقط به نمونه های غیر
قابل قبول پاسخ بلی بدهد

اگر فقط به نمونه های قابل
قبول پاسخ بلی بدهد

کودک این رفتار را دارد

اگر هم به نمونه های غیر قابل قبول و هم به نمونه های قابل قبول پاسخ

کودک این رفتار را ندارد

بلی بدهد  ,از والدین بپرسید واکنش کودک در اغلب موارد شبیه موارد
قابل قبول است یا شبیه موارد غیر قابل قبول؟
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اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

اگر خانواده پاسخ داد که اکثر مواقع ,مورد

قابل قبول را انجام می دهد

غیرقابل قبول را انجام می دهد
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بلی خیر
بلی خیر

 -17آیا کودک شما تالش می کند تا توجه شما را به سمت خودش جلب کند؟

آری

خیر

با یک مثال توضیح دهید که چگونه کودک شما تالش می کند
تا توجه شما را به سمت خود جلب کند؟ (اگر والدین نتوانستند مثال
قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما برای جلب توجه شما ...






از عباراتی مانند " منو نگاه کن" یا " منو ببین" استفاده می کند؟
از صداسازی های آهنگین و غیر آهنگین استفاده می کند؟
به شما نگاه می کند تا او را تشویق کنید یا با او حرف بزنید؟
همانطور به شما نگاه می کند تا شما به او نگاه کنید؟
سایر موارد (لطفا توضیح دهید):

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود

بلی
بلی
بلی
بلی

خیر
خیر
خیر
خیر

اگر پاسخ به همه ی این موارد خیر بود

کودک این رفتار را ندارد
کودک این رفتار را دارد

Page 23

ترجمه :مهدی قنادزاده (کارشناس ارشد کودکان اتیسم از انگستان) سال 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton/ 3131

 -18آیا کودک شما کارهایی را که به او می گویید تا انجام دهد را درک می کند؟
خیر
آری

با یک مثال توضیح دهید که چگونه شما می فهمید که کودک شما دستورات شما را درک کرده است؟
آیا با استفاده از راهنماهای محیطی و موقعیتی می تواند دستورات شما
را درک کند؟
اگر مثال ارائه شده نشان داد که کودک

اگر مثال ارائه شده نشان نداد که

(مثاال در حالی به او می گویید "کفشاتو بپوش" که شما لباس

می تواند دستورات داده شده را بدون

کودک می تواند دستورات داده شده را

پوشیدید و پشت در خانه کنار کفشها ایستاده اید)

وجود راهنما های غیرکالمی (اشاره کردن

بدون وجود راهنما های غیرکالمی (اشاره

و  )...درک کند

کردن و  )...درک کند

کودک این رفتار را دارد

بلی

خیر

آیا وقتیکه میز غذا را چیدید یا سفره غذا را پهن کردید و غذا

وقتیکه هیچگونه راهنمای محیطی و موقعیتی وجود ندارد:
 .1وقتیکه به کودکتان می گویید "کفشتو به من نشون بده" آیا کودک شما این عبارت را درک می کند؟
(از هیچ گونه اشاره یا راهنمایی غیر کالمی استفاده نکنید)
 .2وقتیکه به کودکتان می گوییدچیزی (مثال پتو) برای شما بیاورد آیا کودک شما این عبارت را درک می
کند؟
(از هیچ گونه اشاره یا راهنمایی غیر کالمی استفاده نکنید)
 .3وقتیکه به کودکتان می گویید "کتابو بذار روی صندلی" آیا کودک شما این عبارت را درک می کند؟
(از هیچ گونه اشاره یا راهنمایی غیر کالمی استفاده نکنید)

بلی خیر

روی سفره است ,اگر به کودکتان بگویید " بیا بشین" آیا
می آید و کنار سفره یا پشت میز بشیند؟

بلی خیر
بلی خیر

بلی

خیر

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود
اگر پاسخ به همه ی این موارد خیر بود

کودک این رفتار را ندارد

کودک این رفتار را دارد
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 -19وقی اتفاق جدیدی رخ می دهد ,آیا کودک شما به چهره ی شما نگاه می کند تا واکنش شما را در مورد آن
اتفاق جدید ببیند؟
آری

خیر

آیا وقتیکه کودک شما صدای عجیب و غریب یا ترسناک می شنود ,قبل از واکنش نشان دادن  ,به چهره شما نگاه می کند

کودک این رفتار را دارد

بلی

خیر

آیا وقیتکه افراد جدید به سمت کودک شما می آیند ,کودک شما به شما نگاه می کند؟

بلی

خیر

آیا وقیتکه کودک شما با اشیا نا آشنا یا کمی ترسناک برخورد می کند  ,کودک شما به شما نگاه می کند؟

بلی

خیر

کودک این رفتار را ندارد
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 -21آیا کودک شما فعالیت ها یا بازی های حرکتی (که همراه با جست و خیز است) را دوست دارد؟

آری

خیر

آیا کودک شما از باال و پائین انداخته شدن
یا تاب دادن خوشش می آید؟
توضیح دهید وقتیکه کودکتان را روی زانوی خود باال و پایین می کنید
بلی

کودک این رفتار را دارد

یا تاب می دهدید ,کودک شما چه واکنشی از خود بروز می دهد؟ (اگر

خیر

والدین نتوانستند مثال قابل قبولی ارائه دهند ,موارد زیر را تک به تک بپرسید)

آیا کودک شما ...





می خندد یا لبخند می زند؟
با شما حرف می زند یا صداسازی می کند؟
با باز کردن دست هایش از شما تقاضا می کند تا دوباره آن حرکت را تکرار کنید ؟
سایر موارد (لطفا توضیح دهید):

اگر پاسخ به یکی از موارد باال بلی بود یا اگر در توضیح سایر موارد  ,مورد مثبتی را گزارش کردند

بلی خیر
بلی خیر
بلی خیر

اگر پاسخ به همه ی این موارد خیر بود

کودک این رفتار را ندارد
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