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 M-CHATدستورالعمل برای اجرای مصاحبه پيگيری 
 
 

 انتخاب کنيد. فقط آيتمهايی را اجرا کنيد که والدين به رفتاری اشاره کرده اند که نشان  M-CHATآيتمها را بر اساس نمره 

 يعنی کودک در آن آيتم مردود شده باشد و يا آنهايی که مراقب ,) ASDsدهنده خطر وجود اختالالت طيف اوتيسم می باشد (

 بهداشتی نگران آن است که شايد والدين پاسخ دقيق نداده اند .

 ميباشد ، نشان )M-CHAT  ≥10کودکانيکه مجموع نمرات مردود آنها(در تست   (M-CHAT FUI)توجه: نتايج مصاحبه پيگيری

ميدهد که تعداد کمی  از آنها نياز به ارجاع و مداخالت نداشته اند. لذا مراقب بهداشتی هنگاميکه تعداد مجموع نمرات مردود 

 يا بيشتر است ميتواند از انجام مصاحبه پيگيری صرف نظر کرده و بالفاصله کودک را جهت ارزيابی تشخيصی و 10کودک 

 گرفتن  درمانهای زود هنگام ارجاع دهد.

  ASDs نمره دهی نماييد.اگر آيتمی مردود باشد نشان دهنده وجود خطر برای  M-CHATآيتمهای مصاحبه پيگيری را مثل 

  آيتم مردود باشد ،ارجاع به متخصص 3) يا جمعا  در15،14،13،9،7،2می باشد.اگر کودک در دو آيتم پراهميت ( آيتمهای

 نمی باشد، بلکه نشان دهنده  ASDsنياز ميباشد. لطفا توجه کنيد که مردود شدن درغربالگری مصاحبه پيگيری تشخيص دهنده 

  می باشد. ASDsافزايش خطر برای وجود 

 

 و  M-CHAT دارد، بهتر است که بدون توجه به نمره های  ASDsلطفا توجه نماييد که اگر مراقب بهداشتی نگرانيهايی برای 

  ،کودکان به يک متخصص معرفی گردند.M-CHATيا مصاحبه پيگيری 

لطفا برای ثبت نتايج مصاحبه صفحه بعدی را پر نماييد. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M-CHAT 

نشان  نوشته شده اند و  ايتم هاي با نمره معكوس( بدين پر رنگ لطفا  آيتمهاي مصاحبه را روي اين صفحه نمره دهي نماييد. ايتمهاي پر اهميت 
 مشخص شده اند REVERSE  كلمه بوسيله))  11،18،20،22معني  كه در آن سوال  جواب بلي نشان دهنده وجود خطر براي اوتيسم ميباشد(

 
-آيا كودك شما از اينكه روي زانوي شما تاب داده مي شود و باال و پايين برده مي شود و اين قبيل 1

بازيها لذت مي برد؟  
بلي                خير 

 بلي                خير-آيا كودكتان به ساير كودكان عالقه نشان مي دهد؟  2
 بلي                خير-آيا كودكتان از باال رفتن از اشياء لذت مي برد ؟ مثال باال رفتن از پله ها را دوست دارد؟  3

 بلي                خير-آيا كودكتان از بازي هايي مانند دالي و بگرد و پيدا كن لذت مي برد؟  4

-آيا كودكتان تا كنون شي و يا فعاليتي را بازنمايي و يا وانمود كرده است ؟ (مثال عروسك را مانند كودك در 5
 بلي                خير آغوش بگيرد و يا وانمود كند كه دارد با تلفن صحبت مي كند و يا موارد مشابه با آن ) 

 بلي                خير-آيا كودكتان تاكنون براي درخواست شي و يا چيزي از انگشت اشاره استفاده كرده    است ؟  6

-آيا كودكتان تا كنون براي اشاره به شيئي كه برايش جالب است از انگشت اشاره استفاده 7

كرده است ؟  
 بلي                خير

-آيا كودك شما مي تواند با اسباب بازي هاي كوچك مثل (ماشين و بلوك) بصورت مناسبي بازي 8
 بلي                خيركند بدون اينكه فقط آنها را در دهان بگذارد يا در دستش بي هدف بازي دهد يا بيندازد ؟  

 بلي                خير-آيا كودك شما تا كنون چيزي را آورده است كه به شما (والدين )نشان دهد ؟  9

 بلي                خير-آيا كودكتان مي تواند بيش از يك يا دو ثانيه به چشمان شما نگاه كند ؟  10

-آيا كودك شما تا كنون به نظر رسيده است كه به صدا بيش از اندازه حساس است (مثال 11
 (REVERSE)         گوشهايش را بگيرد)؟

 بلي                خير

 بلي                خير-آيا كودك شما در پاسخ به ديدن صورت شما و يا لبخند شما لبخند مي زند ؟ 12

-آيا كودكتان از شما تقليد مي كند (مثال شما شكلكي دربياوريد و كودكتان از آن تقليد 13

كند)؟  
 بلي                خير

 بلي                خير-آيا كودك شما در صورت صدا كردن اسمش ، به آن پاسخ مي دهد ؟  14

-اگر به اسباب بازي خاصي كه در گوشه اي از اتاق قرار دارد اشاره كنيد،  آيا كودكتان به 15

آن نگاه مي كند ؟  
 بلي                خير

 بلي                خير-آيا كودكتان راه مي رود ؟  16

 بلي                خير-آيا كودكتان به چيزي كه شما نگاه مي كنيد ، نگاه مي كند؟  17

    -آيا كودكتان با انگشتانش حركات عجيب و غريبي را در جلوي صورتش انجام مي دهد ؟ 18
(REVERSE) 

 بلي                خير

 بلي                خير-آيا كودك شما سعي مي كند كه توجه شما را به فعاليتي كه انجام مي دهد ، جلب كند؟  19

 بلي                خير (REVERSE)-آيا تاكنون شك كرده ايد كه شايد كودك شما ناشنوا باشد؟ 20

 بلي                خير-آيا كودكتان صحبت ساير افراد را متوجه مي شود؟  21

-آيا كودك شما گاهي بدون هدف خيره مي شود و يا بدون هدف و سرگردان مي 22
 (REVERSE)گردد؟

 بلي                خير

-آيا هنگامي كه كودكتان به مورد ناآشنائي برخورد مي كند ، به چهره شما نگاه مي كند تا 23
واكنش شما را ببيند؟   

 بلي                خير
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شما اظهار کرديد که .......... از تاب داده شدن و باال وپايين برده شدن روی زانوی شما لذت نمی - 1
 برد.

  آيا اين حالت همچنان باقی است؟                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

  قبول                                                                                     
                                                                                               

 

خير    بلی  

پس او از تاب داده شدن و باال و پايين انداخته 
 شدن لذت می برد؟

 خير بلی 

وقتی کودک را تاب می دهيد يا باال و پايين می 
 اندازيد او چگونه واکنش نشان می دهد؟

بلی                خير                                               می خندد يا لبخند می زند    

  بلی                خير                               حرف می زند يا دادادا، با با با می گويد

                         بلی                خير               با باال آوردن دستهايش درخواست بازی بيشتر می کند
ديگر واکنشها (توضيح دهيد) : ..............................................................             

                   

 قبول مردود

 قبول

 اگر جواب به همه نه است اگر جواب به هر کدام از مثالها بلی است اگر جواب بقيه نيز بلی است



 .)پراهميت (- شما اظهار کرديد که ................ به ساير کودکان عالقه نشان نمی دهد2

                              آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

     

 

 

 

 

                                                      

 بلی خير 

 پس کودک شما به ساير کودکان عالقه نشان می دهد؟

 بلی خير

آيا او به ساير کودکان غير از برادر يا خواهرش 
 نيز عالقه نشان می دهد؟

 خير
 بلی

وقتی که در زمين بازی يا فروشگاه هستيد، آيا کودک 
 شما به حضور کودک ديگر عکس العمل نشان می دهد؟

 قبول 

 بلی خير

 عکس العمل کودک شما چگونه است؟

 با آن کودک بازی می کند                      بلی            خير

 با آن کودک حرف می زند                    بلی             خير

 رفتار تهاجمی                                   بلی             خير

 صدا در می آورد                               بلی             خير

 به آن کودک نگاه می کند                      بلی             خير

 به آن کودک لبخند می زند                     بلی             خير

 

 مردود 

آيا او در بيشتر موارد (بيشتر از نصف) با آن کودک (در اين قسمت 
نوع عکس العمل کودک را بنويسيد مثال : بازی می کند، می خندد، يا 

 صدا در می آورد)؟

 خير 

 بلی

 مردود

 قبول

 نه به همه

 همه را بپرسيد

 اگر جواب به هر کدام بلی است:



- شما اظهار کرديد که .............. دوست ندارد از چيزهايی مثل پله باال برود؟3  

آيا اين حالت همچنان باقی است؟                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

که از اشيا و پله دوست ندارد پس او 
 ها باال برود؟

 بلی خير 

 پس او دوست دارد که از چيزها و پله ها باال برود؟

 بلی
 

 خير

 آيا او از باال رفتن از ......... لذت می برد

 .... پله ها؟                                                 بلی         خير 

 .... صندلی ها؟                                            بلی         خير  

 .... اسباب اثاثيه منزل؟                                  بلی         خير  

 .... وسايل زمين بازی؟                                  بلی         خير  

 

 قبول

 قبول مردود

 بلی به هر کدام نه به همه



- شما اظهار کرديد که .............. از بازی دالی موشه و قايم موشک لذت نمی برد.4  

                                     آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              مثال ها: 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                           

                                                                          

 خير بلی

 پس او از بازی دالی موشه و قايم موشک لذت می برد؟

 بلی خير

 قبول
آيا کودک شما دوست دارد که در بازيهايی شرکت 

کند که در آن با يک فرد ديگر بده بستان داشته 
 باشد(يعنی يکی بازی کند و بعدا بعدی جواب دهد)؟

 بلی

 خير

اگر شما بخواهيد با او بازی دالی موشه و يا قايم باشک بازی کنيد (و بازی مشابه) 
 واکنش او چه خواهد بود؟

ز بازی امتناع می کند                                 بلی      خير  ا  

 گريه می کند                                             بلی    خير  

 به اين نوع بازی ها عالقمند نيست                     بلی     خير  

  بلی    خير  اگر والدين بازی را شروع کنند او موقعيت را ترک می کند   

 لبخند می زند/ می خندد                            بلی      خير  

 با شادی صدا در می آورد                         بلی      خير  

 با کالم درخواست بازی بيشتر می کند           بلی     خير  

د       بلی     خير بدون کالم(با اشاره) درخواست بازی بيشتر می کن  

کدام يک بيشتر توسط کودک 
 انجام می شود؟

عکس 
العمل 

 مردود 

عکس 
 العمل قبول

 قبول مردود

 اگر به مثال های هر دو طرف با بلی جواب می دهد 
اگر به مثال های فوق 

دفقط با بلی جواب می ده  اگر به مثال های فوق 
  با بلی جواب می دهدفقط



- شما اظهار کرديد که ............ هرگز وانمود نمی کند،مثال وانمود نمی کند که با تلفن 5
 صحبت می کند، يا ازعروسک مواظبت می کند، يا چيزهای ديگر را وانمود کند؟

                                   آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 خير بلی

پس کودک شما بازی وانمودی 
 دارد؟

 بلی خير

 آيا کودک شما اصال بازی وانمودی می کند؟
 بلی

 خير

می توانيد يک 
 مثال بزنيد؟

می توانيد يک مثال 
 بزنيد؟

اگر والدين هر کدام از مثالهای ليست شده 
اگر جواب نه است، اين مثالها را به صورت تک تک  زير را گفتند قبول محسوب می شود.

 بپرسيد. 

 

 ماشين را در يک جاده وانمودی می راند...........

 آيا او قابلمه اسباب بازی را روی گاز می گذارد و يا غذای خيالی را با قاشق هم می زند؟ ............

 وانمود می کند که جاروبرقی می کشد يا چمن می زند ............

 با ليوان يا قاشق اسباب بازی به خودش غذا می دهد ..............

 عروسک را با غذای واقعی يا خيالی تغذيه می کند ............

 وانمود می کند که يک روبات، هواپيما يا يک رقاصه يا هر شخصيت مورد عالقه ديگر است ............. 

  عروسک  را داخل ماشين يا کاميون اسباب بازی می گذارد .............

 وانمود می کند که با تلفن صحبت می کند ...............

 

گر والدين هيچ کدام از مثال های ليست شده در باال را نگفتندا  اگر والدين هر مثالی از ليست باال را گفتند 

 قبول مردود



- شما اظهار کرديد که ............ برای اشاره به چيزی يا تقاضای چيزی از انگشت اشاره خود استفاده 6
 نمی کند.

                                       آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 بلی خير

پس کودک شما برای درخواست شی يا 
 چيزی از انگشت اشاره استفاده می کند؟

 بلی خير

 قبول
اگر کودک شما چيزی را بخواهد که دور از دسترس او باشد 

 (مانند کلوچه ای باالی کمد)، او چگونه آن را به دست می آورد؟

 همه دست خود را به سمت آن شی دراز می کند ...........

 والدين را به سمت آن شی می برد ............

 تالش می کند که خودش آن شی را بردارد ........... 

 آن را می خواهد ..............

 اشاره می کند ................

 اگر با هر کدام از موارد فوق جواب می دهد:

اگر شما به او بگوييد که: " به من نشان بده " آيا 
 او به آن اشاره می کند؟

 بلی خير

 مردود

 قبول



- شما اظهار کرديد که ........... برای نشان دادن توجه و عالقه اش به چيزی از انگشت 7
 ) پراهميت(اشاره اش استفاده نمی کند.

 

                                     آيا اين حالت همچنان باقی است؟ 

 خير  بلی 

پس کودک شما برای نشان دادن چيزی که برايش 
 جالب است از انگشت اشاره استفاده می کند؟

 بلی  خير

 قبول

آيا کودک شما تاکنون از شما خواسته است که به چيزهای جالب مثل 
 (مثالهای زير) نگاه کنيد؟

 … هواپيمايی در آسمان                    بلی       خير

 ... کاميونی در جاده                        بلی      خير

 ... حشره ای روی زمين                  بلی      خير

 ... حيوانی در حياط                        بلی      خير    

کودک شما چگونه توجه شما را به آن جلب می کند؟ آيا او با 
 انگشت اشاره اش به آن اشاره می کند؟

 خير بلی

آيا اين امر برای نشان دادن عالقه اش 
 و نه برای کمک گرفتن از شما است؟

 بلی

 قبول

 مردود خير

 خير

 مردود

 اگر بله :



- شما اظهار کرديد که ......... نمی تواند با اسباب بازيهای کوچک مثل ماشينها و بلوکها به صورت 8
 مناسبی بازی کند بدون اينکه آنها را در دهان بگذارد يا در دستش بی هدف بازی دهد يا بيندازد؟

                                     آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 بلی  خير

 پس کودک شما می داند چگونه با اسباب بازيهای کوچک به طور مناسبی بازی کند؟

 خير بلی

می توانيد يک مثال برای 
 من بياوريد؟

 او چگونه با اسباب بازی ها بازی می کند؟

 مردود قبول

 اسباب بازيها را در دهان می گذارد ........

 اسباب بازيها را پرتاب می کند ..........

 با اسباب بازيها بازی نمی کند ........

 قطعه ها را می بلعد ......... 

 اسباب بازيها را به خط پشت هم می چيند ....... 

 يک اسباب بازی را در خانه با خود حمل می کند ......

 به اسباب بازيها خيره می شود ........

 

 بلوکها را روی هم می گذارد ..........

 پازلهای ساده را تکميل می کند .........

 با ماشينها و کاميونها بازی می کند .......

 

 حلقه ها را روی يک ميله می چيند ........

 فنجانها را داخل هم می گذارد ...........

 

 

 

 کداميک بيشتر در کودک شما معمول است؟

پاسخهای 
 مردود 

 مردود پاسخهای قبول
 قبول

 بعضی  سواالت اگر جواب به
  هر دو گروه بلی استدر

اگر به همه سوالهای فوق 
 جواب مثبت است

اگر به همه سوالهای فوق 
 جواب مثبت است



- شما اظهار کرديد که ............ چيزهايی را برای نشان دادن نزد شما نمی آورد. 9
 ) پراهميت(

 

                                  آيا اين حالت همچنان باقی است؟

پس کودک شما چيزهايی را برای نشان دادن نزد 
 شما می آورد؟

 بلی خير

 بلی

آيا کودک شما از موارد زير گهگاه چيزی 
 را برای شما می آورد؟

 عکس يا اسباب بازی برای نشان دادن به شما؟ ........ قبول

 نقاشی را که او کشيده است؟ ...........

 گلی را که او چيده است؟ ..........

 حشره ای را که او در چمن ها پيدا کرده است؟ .......

 

 

 خير بلی

آيا اين امر فقط برای نشان دادن به شما 
 بوده است (نه برای کمک گرفتن از شما)؟

 مردود خير
 بلی

 قبول

 اگر بله به هر کدام



- شما اظهار کرديد که ......... بيشتر از يکی دو ثانيه به چشمان شما نگاه نمی کند؟10  

                               آيا اين حالت همچنان باقی است؟
 خير بلی

 پس کودک شما بيشتر از يک يا دو ثانيه به چشمان شما نگاه می کند؟

 خير بلی

 قبول
 آيا وقتی او به چيزی نياز دارد به چشمان شما نگاه می کند؟ ...............

 وقتی با شما بازی می کند؟ .............

 هنگام غذا خوردن؟ ..............

 هنگام عوض کردن پوشک؟ ..............

 وقتی داستانی برايش می خوانيد؟ ..............

 

 قبول مردود
 آيا کودکتان هر روز به چشمان شما نگاه می کند؟

 بلی خير

 مردود

در طول روزی که تمام روز باهم 
 بار به چشمان 5هستيد آيا او حداقل 
 شما نگاه می کند؟

 بلی خير

 قبول مردود

 بله به دو سوال يا بيشتر بله فقط به يک سوال نه به همه سواالت



- شما اظهار کرديد که ........ به صدا بيش از اندازه حساس به نظر می رسد.11   

آيا اين حالت همچنان باقی است؟                               

 بلی خير

 پس کودک شما به نظر نمی رسد که به صدا بيش از اندازه حساس است؟ 

 نه او نيست بله او هست

 قبول
 آيا کودک شما واکنش منفی به صداهای زير دارد:

  ( تا جاييکه نياز داريد بپرسيد ) ................

 ماشين لباسشويی؟ .............

 گريه بچه؟ ..............

 جيغ کشيدن بچه ها يا صدای فرياد؟ ..............

 جاروبرقی؟ ..............

 آژير؟ ............

 صدای عبور و مرور؟ ..............

 کوبيده شدن در؟ ...............

 موسيقی بلند؟ ...............

 صدای زنگ تلفن يا در؟ .............

 محلهای پر سروصدا مثل سوپرمارکت يا رستوران؟ .............

 موارد ديگر ( توضيح دهيد ) ..............................................

کودک شما به صداهايی که دوست ندارد چگونه واکنش 
  نشان می دهد؟صداهايی که دوست ندارد ( ليست کنيد )؟

 جيغ می کشد ........

 گريه می کند ........

با ناراحتی گوشهايش را 
 می گيرد ........

به آرامی گوشهايش را می 
 گيرد .........

با کالم ناراحتی خود را 
 ابراز می کند ..........

 قبول
کدام يک بيشتر در کودک 

 شما معمول است؟

پاسخهای 
 مردود 

 پاسخهای قبول

 مردود قبول

اگر جواب به دو مورد يا 
 بيشتر بلی است ادامه دهيد:

 قبول مردود

 بعضی از اگر جواب به
  مثبت استمثالهای فوق  فقط

 بعضی از اگر جواب به
  مثبت استمثالهای فوق  فقط

 بعضی مثالها اگر جواب به
  هر دو گروه بلی استاز

اگر فقط به يک سوال جواب 
 بلی است



- شما اظهار کرديد که .......... در پاسخ به ديدن صورت يا لبخند شما لبخند نمی زند.12  

                                آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 بلی خير

پس کودک شما در پاسخ به ديدن صورت 
 شما يا لبخند شما لبخند می زند؟

 بلی خير

اگر والدين هيچ مثالی نمی زنند، از آنان به  قبول
 طور واضح درباره مثالهای زير بپرسيد؟

چه چيزی باعث می گردد 
 که....لبخند بزند

 هميشه خندان است .........

 به اسباب بازی و فعاليت مورد عالقه اش لبخند می زند ......

 به طور تصادفی يا بدون علت خاصی لبخند می زند ........

 

 

 وقتی والدين لبخند می زنند لبخند می زند ........

 وقتی والدين وارد اتاق می شوند لبخند می زند .....

 وقتی والدين برمی گردند لبخند می زند ......

 مردود قبول

 قبول مردود

 بعضی از اگر جواب به
  مثبت استمثالهای فوق  فقط

 بعضی از اگر جواب به
. مثبت استمثالهای فوق  فقط  

 بعضی مثالها اگر جواب به
. هر دو گروه بلی استاز  

 



 ) پراهميت( - شما اظهار کرديد که .............. معموال از شما تقليد نمی کند.13

                          آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 خير بلی

 پس کودکتان از شما تقليد می کند؟

 بلی خير

 قبول
 اگر شما ( کارهای زير را انجام دهيد ) آيا کودکتان کار شما را کپی می کند؟ ........

 زبانتان را بيرون بياوريد؟                           بلی      خير     

 صدای خنده داری دربياوريد؟                       بلی      خير     

 بای بای کنيد؟                                        بلی       خير    

 کف بزنيد؟                                            بلی      خير      

 برای دادن عالمت " سسس " انگشتان خود

 را روی لبهايتان قرار دهيد؟                       بلی     خير   

 بوس بفرسيد؟                                       بلی      خير         

 مردود

اگر به دو مورد يا 
 بيشتر جواب بله بود

ر جواب به يک مثال بلی است ويا هيچ جوابی بله نيستاگ  



              - شما اظهار کرديد وقتی که اسم ............ را صدا می زنيد عکس العملی نشان نمی دهد.14
 ) پراهميت(

                                    آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 خير بلی

پس کودک شما در صورت صدا کردن 
 اسمش پاسخ می دهد؟

آيا هنگامی که او مشغول انجام چيزی است که برايش جالب 
و سرگرم کننده نيست، معموال به صدا کردن اسمش عکس 

 العمل نشان می دهد؟

 بلی خير

 قبول

 بلی خير

 وقتی شما اسم او را صدا می کنيد او چه کار می کند؟ قبول

 جواب نمی دهد .........

 به نظر می رسد که می شنود اما والدين را ناديده می گيرد .....

 الزم  است که والدين رو بروی کودک باشند ..........

 جواب می دهد اگر لمس شود ...........

 

 به شما نگاه می کند .........

 حرف می زند يا بابابا ، دادادا می کند ........

 کار خود را متوقف می کند .........

 کداميک بيشتر در کودک شما معمول است؟

پاسخهای 
 مردود 

 پاسخهای قبول

 قبول مردود

 اگر والدين خودشان پاسخ ندادند، سوالهای زير را بپرسيد

 قبول مردود

 بعضی از اگر جواب به
 مثبت مثالهای فوق  فقط

 

 بعضی از اگر جواب به
 بعضی مثالها اگر جواب به  مثبت استمثالهای فوق  فقط

  هر دو گروه بلی استاز



- شما اظهار کرديد که اگر شما به يک اسباب بازی در گوشه اطاق اشاره کنيد ....... به 15
 ) پراهميت( آن نگاه نمی کند.

. 

                               آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 بلی  خير

وقتی شما به چيزی اشاره می کنيد معموال 
 کودکتان چه کار می کند؟

پس او به چيزی که شما به آن اشاره می کنيد 
 نگاه می کند؟

 بلی  خير

 قبول
 والدين را ناديده می گيرد ........

به صورت تصادفی به اطراف اتاق 
 نگاه می کند .........

 به انگشت والدين نگاه می کند .......

 به آن شی نگاه می کند ..........

 به آن اشاره می کند ...........

 نگاه می کند و درباره آن نظر می دهد .........

 اگر والدين اشاره کرده و بگويند نگاه کن او نگاه می کند .....

 کداميک بيشتر در کودک شما معمول است؟

پاسخهای 
 مردود 

 پاسخهای قبول

 مردود قبول

 بعضی از اگر جواب به
  مثبت استمثالهای فوق  فقط

 بعضی از اگر جواب به
  مثبت استمثالهای فوق  فقط

 بعضی مثالها اگر جواب به
  هر دو گروه بلی استاز

اگر والدين خودشان پاسخ ندادند، 
 سوالهای زير را بپرسيد

 قبول مردود



- شما اظهار کرديد که کودکتان راه نمی رود.16  

 

                             آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 خير بلی

پس او بدون کمک گرفتن 
 از چيزی راه می رود؟

 بلی خير

 مردود قبول

 مردود



- شما اظهار کرديد که ............ به چيزهايی که شما نگاه می کنيد نگاه نمی کند.17  

                                آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 بلی  خير

پس کودک شما به چيزهايی که شما نگاه می کنيد 
 نگاه می کند؟

 بلی  خير

 قبول
وقتی شما به چيزی نگاه می کنيد او چه 

 کاری انجام می دهد؟

 ناديده می گيرد ........

 به چهره والدين نگاه می کند .......

 به چيزی که شما نگاه می کنيد نگاه می کند .......

 به آن شی اشاره می کند .......

 به اطراف نگاه می کند تا ببيند شما به چه چيزی نگاه می کنيد ....... 

 کداميک بيشتر در کودک شما معمول است؟

پاسخهای 
 مردود 

 پاسخهای قبول

 قبول مردود

اگر والدين خودشان پاسخ ندادند، سوالهای زير را 
 بپرسيد

 بعضی از اگر جواب به
  مثبت استمثالهای فوق  فقط

 بعضی از اگر جواب به
  مثبت استمثالهای فوق  فقط

 بعضی مثالها اگر جواب به
  هر دو گروه بلی استاز

 مردود قبول



- شما اظهار کرديد که ..............نزديک صورت خود با انگشتانش حرکات غير 18
 معمول انجام می دهد.

                              آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 خير بلی 

پس او با انگشتانش حرکات غير معمول انجام 
 نمی دهد؟

 خير بلی 

 قبول

 لطفا اين حرکات را توضيح دهيد

 انگشتانش را جلوی چشمانش تکان می دهد ........

 دستهايش را نزديک چشمهايش نگه می دارد .......

 دستهايش را کنار چشمهايش نگه می دارد ........

 دستهايش را نزديک صورتش پر پر می کند ......

 موارد ديگر ( توضيح دهيد ) ............................

 به دستهايش نگاه می کند ...........

وقتی بازی دالی موشه انجام می دهد 
 انگشتانش را حرکت می دهد .......

 آيا اين موارد بيشتر از دو بار در هفته اتفاق می افتد؟

 قبول مردود خير بلی 

اگر جواب به هر کدام از 
 پاسخهای مردود بلی است

اگر والدين خودشان پاسخ ندادند، 
 مثالهای زير را بپرسيد

 قبول مردود



- شما اظهار کرديد که ........... سعی نمی کند که توجه شما را به فعاليتی که انجام 19  

  می دهد، جلب کند.

                                  آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 خير بلی 

پس او سعی می کند که توجه شما را به 
 فعاليتی که خودش انجام می دهد جلب کند؟

 بلی  خير

 قبول
 آيا او ....

       می گويد که " نگاه کن " يا " به من نگاه کن " .............                           

        اسباب بازی يا فعاليتی را بياورد که به شما نشان دهد ............     

       به طور مداوم به شما (والدين) نگاه می کند تا ببيند شما به او نگاه می کنيد ......... 
       طوری نگاه ميکند که انگار منتظر است  تا تحسين يا نظری دريافت کند............ 

    

 

 

 

 قبول مردود

 هر يک از موارد زير را بپرسيد

اگر جواب " بلی " به هر کدام يا   
 " بعضی وقتها"به دو مثال يا بيشتر

اگر جواب به همه "خير" است يا 
جواب به يک سوال بصورت " بعضی 

 وقتها" است  يا "کمتر" است



 - آيا تاکنون شک کرده ايد که شايد کودک شما ناشنوا باشد؟20

   
 بلی  خير

-چه چيزی باعث اين شک شده 1 پس شما تاکنون شک نکرده ايد که شايد کودکتان ناشنوا باشد؟
 است؟............................

 -آيا او مکررا صداها را نشنيده می گيرد؟       2

 -آيا او اغلب مردم را ناديده می گيرد؟3

 بله من شک کرده ام خير

 قبول مردود قبول

 از همه والدين بپرسيد:

 آيا کودک شما تست شنوايی شده است؟ اگر جواب بلی است، نتايج آن چه بوده اند؟

 به نتايج توجه کنيد .............   مشکل شنوايی وجود دارد .................   شنوايی نرمال است ....................

>  قبولاگر مشکل شنوايی وجود دارد   

 > قبولاند اگر والدين گزارش کردند که آنها فقط حين انجام معاينات روتين درباره شنوايی کودک خود مشکوک شدهتوجه : 

 

  > مردود توجه: صرف نظر از نتيجه تست شنوايی، اگر کودک صداها يا مردم را ناديده می گيرد 

اگر جواب به هر دو سوال 
 دوم و سوم بله است

اگر جواب به هر دو سوال 
  است نهدوم و سوم 



  که ديگران چه می گويند؟ - شما اظهار کرديد ............. متوجه نمی شود21

                            آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 بلی  خير

 خير بلی 

هنگاميکه موقعيت راهنمايی الزم را فراهم نمی  قبول
کند، آيا او قادر است  از دستورات تبعيت نمايد   
  ( مثال بدون اينکه هيچ اشاره ای بکنيد بگوييد 

"کفشهايت را به من نشان بده "؟ در صورت نياز 
از مثالهای ديگر استفاده کنيد " کتاب را برايم 

 بياور، کليدهايم را برايم بياور".

هنگاميکه موقعيت راهنمايی الزم را فراهم می کند آيا او می 
تواند دستور را اجرا نمايد؟ مثال وقتی شما برای بيرون رفتن 
 لباس پوشيده ايد و به او بگوييد که کفشهايش را بردارد .......

 خير بلی 

 قبول
 مردود

 پس او می فهمد که ديگران چه می گويند.

اگر زمان شام است و غذا 
روی ميز است و شما به 

کودکتان می گوييد که 
بنشيند، آيا او آمده و کنار 

 ميز خواهد نشست؟

 خير بلی 

 مردود

اگر پاسخ نه يا 
 گاهی نه است

 اگر بله 



- شما اظهار کرديد که ........... گاهی بدون هدف خيره می شود يا سرگردان می گردد.22  

                                آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 بلی  خير

 می توانيد مثالهايی از اين رفتار را بگوييد؟

............................................................................. 

............................................................................. 

پس کودک شما بی هدف خيره نشده يا 
 سرگردان نمی گردد؟

 بلی  خير
(اگر در مورد سوال باال توضيحی نداد) آيا کودکتان اغلب به جايی 

 در هوا خيره می ماند؟

 قبول
 خير بلی 

( اگر در باال گفته نشده است) آيا او دوست دارد به جای آنکه خود را با يک فعاليت مشغول 
 سازد، دور اتاق قدم بزند؟

 بله به هر کدام از مثال ها نه به هر دو مثال 

آيا اين رفتار را ( رفتاری را که والدين ذکر ميگنند ) او معموال( حداقل چند بار در هفته) انجام می 
 دهد؟ .........

آيا او معموال( حداقل چند بار در هفته) حين بازی بصودت دايره وار راه ميرود  تا گيج 
 شود؟..........

 قبول
نه به هر دو 

  
  بله به همه موارد

آيا او وقتی خسته است اين کار 
 بلی  را انجام می دهد؟

 مردود خير

 :نياز است توجه (فقط اگر والدين تقاضا کنند)
 که اين رفتارها حداقل چند دقيقه طول بکشد.



- شما اظهار کرديد که ........... وقتی به مورد نا آشنا و کمی ترسناکی برخورد می کند 23
  معموال به چهره شما نگاه نمی کند تا واکنش شما را ببيند.

                               آيا اين حالت همچنان باقی است؟

 خير بلی 

وقتی کودک شما يک صدای نا آشنا يا ترسناک 
تصميم به چگونگی پاسخ قبل از را می شنود آيا 

 به صورت شما نگاه می کند؟

پس او هنگاميکه با يک چيز ترسناک رو 
به رو می گردد برای چک کردن واکنش 

 شما به صورت شما نگاه می کند؟

 خير بلی 

 قبول

 بلی  خير

آيا کودکتان هنگاميکه 
شخص نا آشنايی به او 

نزديک می شود به شما 
 نگاه می کند؟

 قبول

 خير
 بلی 

وقتی کودک شما با مورد نا آشنا و کمی ترسناکی برخورد 
 می کند چه عکس العملی نشان می دهد؟

 گاهی يا احتماال به والدين نگاه می کند تا واکنش آنها را ببيند.... احتماال به واکنش والدين نگاه نمی کند .................

 مردود قبول
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