چک لیست اصالح شده غربالگری اوتیسم در نوپایی همراه با پیگیری
(M-CHAT-R/F)TM

تقدیر :ما از جواکین فنتس جهت همکاری ایشان در رسم نمودار جریانی در این ابزار سپاسگزاریم.
لطفا جهت کسب اطالعات بیش تر مراجعه نمایید www.mchatscreen.com
و یا با دیانا روبینز تماس حاصل نمایید DianaLRobins@gmail.com
روانسنجی پرسشنامه به زبان فارسی:
مریم اکبرزاده ،کارشناسی ارشد پرستاری مدیریت کودکان ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

akbarzadeh_86@yahoo.com
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دستورات استفاده از ابزار M-CHAT-R/F
چک لیست اصالح شده غربالگری اوتیسم در نوپایی همراه با پیگیری ( M-CHAT-R/F؛ روبینز ،فین و بارتن ) 2009 ،یک ابزار غربالگری دو مرحله ای بر اساس
گزارش والدین است که خطر اختالالت طیف اوتیسم ( ) ASD: Autism Spectrum Disorderرا ارزیابی می نماید .این ابزار و مطالب مربوطه جهت دانلود
رایگان برای اهداف بالینی ،پژوهشی و آموزشی از طریق  www.mchatscreen.comقابل دسترسی است.

 M-CHAT-Rابزاری با حق چاپ بوده و برای استفاده از آن باید راهنمای زیر را دنبال نمایید:
( ) 1چاپ مجدد /تکثیر  M-CHAT-Rباید دربردارنده حق چاپ ( ) ©2009 Robins, Fein, & Bartonدر پایین صفحه باشد .بدون اجازه مؤلفان
نمی توان هیچ گونه تغییری در عبارات ،دستورالعمل ها یا ترتیب عبارات وارد نمود.

( ) 2کلیت  M-CHAT-Rباید استفاده گردد .مدارک نشان می دهند که هر زیرمجموعه ای از عبارات ،ویژگی های روان سنجی کافی را دارا نمی باشد.
( ) 3افرادی که عالقه مند به تکثیر  M-CHAT-R/Fبه صورت چاپی ( مانند مقاله ای در یک کتاب یا مجله) یا الکترونیکی جهت استفاده سایرین (مانند
بخشییی از یییک سییند پزشییکی دیجیتییال یییا سییایر بسییته هییای نییرم افییزاری ) مییی باشییند باییید جهییت درخواسییت مجییوز از طریییق
 DianaLRobins@gmail.comبا دیانا روبینز تماس حاصل نمایند.

( ) 4چنانچه شما عضوی از یک کار بالینی هستید و یا خواهان جای دادن سؤاالت مرحله اول  M-CHAT-Rدر صفحه پزشیکی الکترونیکیی ( EMR:
 ) Electronic Medical Recordخود می باشید ،جهت انجام این کار خوش آمدید ولی چنانچه خواهان توزیع صفحه  EMRخود خیار از کیار
بالینی هستید ،لطفاً جهت درخواست موافقت با دیانا روبینز تماس حاصل نمایید.

دستورالعمل های استفاده از ابزار
 M-CHAT-Rبه عنوان بخشی از ویزیت مراقبت از کودک سالم قابل به کارگیری و نمره دهی است .هم چنین می تواند جهت ارزیابی خطر  ASDتوسط
متخصصان و سایر حرف نیز استفاده گردد .هدف اولیه  ، M-CHAT-Rبه حداکثر رساندن حساسیت جهت شناسایی هر چه بیش تر موارد  ASDمی باشد .بنابراین

میزان باالی موارد مثبت کاذب وجود دارد؛ بدین معنا که تمام کودکانی که نمره در معرض خطر می گیرند مبتال به  ASDنخواهند بود .جهت رفع این مسئله ،ما
پرسش های پیگیری ( ) M-CHAT-R/Fرا طراحی نمودیم .کاربر باید آگاه باشد اگرچه با مصاحبه پیگیری ،تعداد قابل توجهی از کودکانی که در M-CHAT-R
مثبت شده اند ،مبتال به  ASDتشخیص داده نمی شوند اما این کودکان در معرض خطر سایر اختالالت یا تأخیرهای تکاملی هستند؛ بنابراین ارزیابی برای هر

کودکی که در غربالگری مثبت می شود الزامی است M-CHAT-R .قابل نمره دهی در کمتر از  2دقیقه می باشد .دستورالعمل نمره دهی و مدارک مربوطه جهت
دانلود در  http://www.mchatscreen.comقابل دسترسی است.
الگوریتم نمره دهی

برای همه عبارات به جز  5 ، 2و  12پاسخ «خیر» بیان کننده خطر ابتال به  ASDمی باشد؛ برای عبارات  5 ، 2و  12پاسخ «بله» نشانگر  ASDمی باشد .الگوریتم
زیر ویژگی های روان سنجی  M-CHAT-Rرا به حداکثر می رساند:
کم خطر:

نمره کلی  ، 0-2چنانچه سن کودک کمتر از  24ماهگی است غربالگری مجدد پس از  24ماهگی انجام میشود .هیچ اقدام دیگری مورد

نیاز نیست مگر آنکه پایش تکاملی کودک نشان دهنده خطر  ASDباشد.
خطر متوسط:

نمره کلی  ، 3- 7جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد سؤاالت در معرض خطر ،مصاحبه پیگیری (مرحله دوم  )M-CHAT-R/Fرا اجرا
نمایید .اگر نمره کلی  ≤ 2 M-CHAT-R/Fباقی ماند نتیجه غربالگری مجدداً مثبت شده و کودک جهت ارزیابی تشخیصی و انجام
مداخالت زودرس ارجاع داده می شود .اگر نمره کلی  0 - 1بود ،نتیجه غربالگری منفی بوده و هیچ اقدام دیگری مورد نیاز نیست؛ مگر آنکه
پایش تکاملی کودک نشان دهنده خطر  ASDباشد .البته در مرحله بعدی پایش تکامل ،مجدداً غربالگری انجام می شود.

پرخطر:

نمره کلی  ، 8-20گذر از مصاحبه پیگیری قابل قبول بوده و کودک بالفاصله جهت ارزیابی تشخیصی و نیاز به مداخله زودرس ارجاع داده
می شود.
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چک لیست اصالح شده غربالگری اوتیسم در نوپایی () M-CHAT-R TM
لطفاً در مورد کودکتان به این سؤاالت پاسخ دهید  .به خاطر بیاورید که کودکتان معموالً چگونه رفتار می کند  .چنانچه شما رفتاری را به دفعات کم در کودکتان دیده اید ولی
معموالً آن را انجام نمی دهد پاسخ «خیر» بدهید  .لطفاً برای هر سؤال دور پاسخ بله یا خیر خط بکشید  .با تشکر فراوان

 ) 1اگر شما به چیزی در آن سوی اتاق اشاره کنید ،آیا کودکتان به آن نگاه می کند؟

بله

خیر

( برای مثال ،اگر شما به یک اسباب بازی یا یک حیوان اسباب بازی اشاره کنید ،آیا کودکتان به اسباب بازی یا حیوان نگاه می کند؟)
 ) 2آیا شما تاکنون شک کرده اید که شاید کودکتان ناشنوا باشد؟

بله

خیر

 ) 3آیا کودکتان خاله بازی یا نقش بازی می کند؟ ( برای مثال ،انگار از یک فنجان خالی چیزی بنوشد ،انگار با
تلفن صحبت کند یا انگار به عروسک یا حیوان اسباب بازی اش غذا بدهد؟)
 ) 4آیا کودکتان باال رفتن از اشیا را دوست دارد؟ ( برای مثال ،مبل ،وسایل زمین بازی یا پله ها)

بله

خیر

بله

خیر

 ) 5آیا کودکتان انگشتانش را به طور غیرطبیعی نزدیک چشمانش حرکت می دهد؟
( برای مثال ،آیا کودکتان انگشتانش را تند تند جلوی چشمانش تکان می دهد؟)

بله

خیر

 ) 6آیا کودکتان به طرف آنچه که می خواهد یا برای کمک گرفتن از اشاره انگشت استفاده می کند؟
( برای مثال  ،اشاره کردن به یک خوراکی یا اسباب بازی که خار از دسترس او است)

بله

خیر

 ) 7آیا کودکتان برای نشان دادن شئ جالبی به شما از اشاره انگشت استفاده می کند ؟
( برای مثال ،نشان دادن یک هواپیما در آسمان یا یک کامیون بزرگ در جاده)

بله

خیر

 ) 8آیا کودکتان به کودکان دیگر عالقه مند است؟

بله

خیر

( برای مثال ،آیا کودکتان ،کودکان دیگر را تماشا می کند ،به آنها لبخند می زند یا به سوی آنها می رود؟)
 ) 9آیا کودکتان اشیا را نزد شما می آورد تا به شما نشان دهد یا آنها را باال نگه می دارد تا شما ببینید -نه به معنای کمک

بله

خیر

خواستن ،بلکه فقط برای توجه شما؟ ( برای مثال ،نشان دادن یک گل ،یک حیوان اسباب بازی یا یک کامیون اسباب بازی به شما)

 ) 10آیا هنگامی که نام کودکتان را صدا می زنید ،پاسخ می دهد؟ ( برای مثال  ،آیا باال را نگاه می کند ،حرف می زند،

بله

خیر

صدا از خودش در می آورد یا هنگامی که نامش را صدا می زنید ازکاری که انجام می دهد دست می کشد؟)
 ) 11وقتی به کودکتان لبخند می زنید؛ آیا او در پاسخ به شما لبخند می زند؟

بله

خیر

 ) 12آیا کودکتان با صداهای عادی آشفته می شود؟ (برای مثال  ،آیا کودکتان با صدای جاروبرقی یا

بله

خیر

موسیقی بلند ،جیغ می کشد یا گریه می کند؟)
 ) 13آیا کودک شما راه می رود؟

بله

خیر

 ) 14آیا زمانی که شما با کودکتان حرف می زنید ،با او بازی می کنید یا به او لباس می پوشانید ،چشم در چشمتان نگاه می کند؟

بله

خیر

 ) 15آیا کودکتان سعی می کند آنچه را شما انجام می دهید تکرار کند؟ (برای مثال  ،بای بای کردن ،دست زدن و یا زمانیکه

بله

خیر

شما اینگونه کارها را انجام می دهید یک صدای با مزه در بیاورد؟)
 ) 16اگر شما سرتان را برای نگاه کردن به چیزی برگردانید آیا کودکتان برای دیدن آنچه شما می بینید اطراف را نگاه می کند؟

بله

خیر

 ) 17آیا کودکتان سعی می کند تا شما او را تماشا کنید؟

بله

خیر

( برای مثال  ،آیا کودکتان برای اینکه تشویق اش کنید به شما نگاه می کند یا می گوید «نگاه کن» یا «مرا ببین»)
بله

 ) 18آیا هنگامیکه به کودکتان می گویید کاری انجام دهد متوجه می شود؟

خیر

( برای مثال  ،کودکتان بدون اینکه اشاره کنید متوجه می شود« :کتاب را روی صندلی بگذار» یا « برایم پتو بیاور»)

 ) 19چنانچه اتفاق جدیدی رخ دهد ،آیا کودکتان به صورت شما نگاه می کند تا چگونگی احساس شما را در مورد آن ببیند؟

بله

خیر

( برای مثال  ،اگر او صدای عجیب یا جالبی را بشنود یا یک اسباب بازی جدید ببیند آیا به صورت شما نگاه خواهد کرد؟)

 ) 20آیا کودکتان فعالیت های جنبشی را دوست دارد؟ ( برای مثال ،تاب خوردن یا باال و پایین پریدن روی زانوی شما)
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مصاحبه پیگیری چک لیست اصالح شده غربالگری اوتیسم در نوپایی (M-CHAT-R/F)TM
دستورات استفاده از ابزار

مصاحبه پیگیری چک لیست اصالح شده غربالگری اوتیسم در نوپایی ( M-CHAT-R/F؛ روبینز ،فین و بارتن ) 2009 ،به همراه  M-CHAT-Rطراحی شیده و
قابل دانلود از  www.mchatscreen.comمی باشد.
 M-CHAT-R/Fیک ابزار با حق چاپ محفوظ می باشد و استفاده از این ابزار توسط مؤلفان و دارندگان حق چاپ محیدود شیده اسیت M-CHAT-R .و M-
 CHAT-R/Fقابل استفاده برای اهداف بالینی ،پژوهشی و آموزشی هستند .اگر چه ما دسترسی به ابزار را برای این اهداف رایگان قیرار داده اییم امیا حی ق چیاپ

داشته و یک منبع آزاد نیست .چنانچه کسی مایل به استفاده از  M-CHAT-R/Fبرای محصوالت تجاری یا الکترونیکی است باید جهت گرفتن مجوز از طرییق
 DianaLRobins@gmail.comبا دیانا رابینز تماس حاصل نماید.

دستوالعمل های استفاده از ابزار
 M-CHAT-R/Fبرای استفاده همراه با  M-CHAT-Rطراحی شده است M-CHAT-R .جهت غربالگری نوپایان  16- 30ماهه از نظر ارزیابی خطیر اخیتالل
طیف اوتیسم ( ) ASDمعتبر می باشد .کاربر باید آگاه باشد اگر چه با مصاحبه پیگیری ،تعداد قابل توجهی از کودکانی که در  M-CHAT-Rمثبت شده اند ،مبتال
به  ASDتشخیص داده نمی شوند اما این کودکان در معرض خطر سایر اختالالت یا تأخیرهای تکاملی هستند؛ بنابراین ارزیابی برای هر کودکی که در غربالگری

مثبت می شود الزامی است.
در ابتدا یکی از والدین  M-CHAT-Rرا تکمیل نماید .سپس نمره دهی آن با توجه به دستورالعمل انجام شود .چنانچه غربالگری کودک مثبت (مشکوک به ابتال)
شد ،عبارات مصاحبه پیگیری بر اساس عباراتی که کودک در  M-CHAT-Rرد شده ،انتخاب می شود .برای یک مصاحبه کامل ،تنها آن عباراتی کیه در مرحلیه

اول مردود شده نیاز به بررسی دارد.
هر صفحه از مصاحبه مشابه یک عبارت از  M-CHAT-Rمی باشد .روند نمودار جریانی را دنبال کنید ،به سؤاالت ادامه دهید تا زمانیکه با قبیول /میردود نمیره
دهی شده است .لطفاً توجه کنید که والدین ممکن است در طول مصاحبه و در پاسخ به سؤاالت «شاید» را گزارش کنند ،در این هنگام از والدین درخواست کنیید
با توجه به عملکرد کودک در اغلب اوقات پاسخ بله /خیر بدهند و با توجه به آن پاسخ ،مصاحبه را ادامه دهید .در قسمت هایی که فضای خالی برای پاسخ «سایر
موارد» وجود دارد ،مصاحبه کننده باید جهت تعیین مردود /قبول بودن پاسخ از قضاوت خود استفاده نماید.
پاسخ هر عبارت را در برگه نمره دهی ( M-CHAT-R/Fکه شامل عبارات یکسان با  M-CHAT-Rاست ولی پاسخ قبول /مردود جایگزین پاسخ بله /خیر شیده
است) وارد نمایید .اگر کودک در دو عبارت از مصاحبه پیگیری مردود شود ،غربالگری مثبت تعیین می گردد .چنانچه کودکی در غربالگری بیا M-CHAT-R/F
مثبت شد ،حتماً توصیه نمایید که کودک هر چه سریعتر جهت مداخله زودرس و آزمون های تشخیصی ارجاع داده شود .لطفاً توجه کنید چنانچه مسئول مراقبیت
بهداشت یا والدین نگران ابتال به  ASDهستند ،کودکان باید بدون توجه به نمره  M-CHAT-Rو  M-CHAT-R/Fجهت ارزیابی ارجاع داده شوند.
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برگه نمره دهی مصاحبه پیگیری (M-CHAT-R/F)TM
لطفاً توجه نمایید :پاسخ قبول /مردود جایگزین پاسخ بله /خیر شده است( .قبول= عدم ابتال  /مردود= مشکوک به ابتال)

قبول

 ) 1اگر شما به چیزی در آن سوی اتاق اشاره کنید ،آیا کودکتان به آن نگاه می کند؟

مردود

( برای مثال ،اگر شما به یک اسباب بازی یا یک حیوان اسباب بازی اشاره کنید ،آیا کودکتان به اسباب بازی یا حیوان نگاه می کند؟)
 ) 2آیا شما تاکنون شک کرده اید که شاید کودکتان ناشنوا باشد؟

قبول

مردود

 ) 3آیا کودکتان خاله بازی یا نقش بازی می کند؟ ( برای مثال ،انگار از یک فنجان خالی چیزی بنوشد ،انگار با

قبول

مردود

تلفن صحبت کند یا انگار به عروسک یا حیوان اسباب بازی اش غذا بدهد؟)
 ) 4آیا کودکتان باال رفتن از اشیا را دوست دارد؟ ( برای مثال ،مبل ،وسایل زمین بازی یا پله ها )

قبول

مردود

 ) 5آیا کودکتان انگشتانش را به طور غیرطبیعی نزدیک چشمانش حرکت می دهد؟
( برای مثال ،آیا کودکتان انگشتانش را تند تند جلوی چشمانش تکان می دهد؟)

قبول

مردود

 ) 6آیا کودکتان به طرف آنچه که می خواهد یا برای کمک گرفتن از اشاره انگشت استفاده می کند
( برای مثال  ،اشاره کردن به یک خوراکی یا اسباب بازی که خار از دسترس او است)

قبول

مردود

 ) 7آیا کودکتان برای نشان دادن شئ جالبی به شما از اشاره انگشت استفاده می کند ؟

قبول

مردود

( برای مثال ،نشان دادن یک هواپیما در آسمان یا یک کامیون بزرگ در جاده)
قبول

 ) 8آیا کودکتان به کودکان دیگر عالقه مند است؟

مردود

( برای مثال ،آیا کودکتان ،کودکان دیگر را تماشا می کند ،به آنها لبخند می زند یا به سوی آنها می رود؟)
قبول

 ) 9آیا کودکتان اشیا را نزد شما می آورد تا به شما نشان دهد یا آنها را باال نگه می دارد تا شما ببینید -نه به معنای کمک

مردود

خواستن ،بلکه فقط برای توجه شما؟ ( برای مثال ،نشان دادن یک گل ،یک حیوان اسباب بازی یا یک کامیون اسباب بازی به شما)
 ) 10آیا هنگامی که نام کودکتان را صدا می زنید ،پاسخ می دهد؟ ( برای مثال ،آیا باال را نگاه می کند ،حرف می زند،

قبول

مردود

صدا از خودش در می آورد یا هنگامی که نامش را صدا می زنید ازکاری که انجام می دهد دست می کشد؟)
 ) 11وقتی به کودکتان لبخند می زنید؛ آیا او در پاسخ به شما لبخند می زند؟

قبول

مردود

 ) 12آیا کودکتان با صداهای عادی آشفته می شود؟ (برای مثال  ،آیا کودکتان با صدای جاروبرقی یا

قبول

مردود

موسیقی بلند ،جیغ می کشد یا گریه می کند؟ )

 ) 13آیا کودک شما راه می رود؟

قبول

مردود

 ) 14آیا زمانی که شما با کودکتان حرف می زنید ،با او بازی می کنید یا به او لباس می پوشانید ،چشم در چشمتان نگاه می کند؟

قبول

مردود

 ) 15آیا کودکتان سعی می کند آنچه را شما انجام می دهید تکرار کند؟ (برای مثال ،بای بای کردن ،دست زدن و یا زمانیکه

قبول

مردود

شما اینگونه کارها را انجام می دهید یک صدای با مزه در بیاورد؟)
 ) 16اگر شما سرتان را برای نگاه کردن به چیزی برگردانید آیا کودکتان برای دیدن آنچه شما می بینید اطراف را نگاه می کند؟

قبول

مردود

 ) 17آیا کودکتان سعی می کند تا شما او را تماشا کنید؟

قبول

مردود

( برای مثال  ،آیا کودکتان برای اینکه تشویق اش کنید به شما نگاه می کند یا می گوید «نگاه کن» یا «مرا ببین»)
قبول

 ) 18آیا هنگامیکه به کودکتان می گویید کاری انجام دهد متوجه می شود؟

مردود

( برای مثال  ،کودکتان بدون اینکه اشاره کنید متوجه می شود« :کتاب را روی صندلی بگذار» یا « برایم پتو بیاور»)
 ) 19چنانچه اتفاق جدیدی رخ دهد ،آیا کودکتان به صورت شما نگاه می کند تا چگونگی احساس شما را در مورد آن ببیند؟

قبول

مردود

( برای مثال  ،اگر او صدای عجیب یا جالبی را بشنود یا یک اسباب بازی جدید ببیند آیا به صورت شما نگاه خواهد کرد؟)
 ) 20آیا کودکتان فعالیت های جنبشی را دوست دارد؟ ( برای مثال ،تاب خوردن یا باال و پایین پریدن روی زانوی شما)
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 . 1اگر شما به چیزی در آن سوی اتاق اشاره کنید ،آیا  ..........به آن نگاه می کند؟

بله

خیر

اگر شما به چیزی اشاره کنید کودکتان غالباً چه کاری
انجام می دهد؟

لطفاً مثالی بزنید که اگر شما به چیزی اشاره کنید چگونه پاسخ
خواهد داد (چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را
بیان نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

مثال های قابل قبول
مثال های مردود

به شئ نگاه می کند

بله خیر

به والدین توجه نمی کند

بله خیر

به شئ اشاره می کند

بله خیر

بی هدف اطراف اتاق را نگاه می کند

بله خیر

نگاه می کند و در مورد شئ نظر می دهد

بله خیر

به انگشت والدین نگاه می کند

بله خیر

اگر والدین اشاره کنند و بگویند «نگاه کن»
بله خیر

نگاه می کند

بله فقط به
مثال های مردود

بله

به هر دو مثال های قابل قبول و مردود

مردود

او اغلب اوقات کدام یک را
انجام می دهد؟

قبول

در اغلب اوقات
مثال های مردود

در اغلب اوقات
مثال های قابل قبول

مردود

قبول
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مثال های قابل قبول

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton

 . 2شما گفتید نگران ناشنوا بودن کودکتان هستید .چه چیز سبب این نگرانی شده است؟

آیا او ...
صداها را اغلب نادیده می گیرد

بله خیر

مردم را اغلب نادیده می گیرد

بله خیر

بله به یک مورد

خیر

مردود

به هر دو مورد

قبول

آیا شنوایی کودکتان مورد آزمایش قرار گرفته است؟

هم چنین برای تمام
کودکان سؤال شود:

خیر

بله

نتایج آزمون شنوایی چه بوده است؟ (یک گزینه را انتخاب کنید ):
شنوایی طبیعی 
شنوایی کمتر از سطح طبیعی 
نتایج قطعی یا کامل نبودند 
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 . 3آیا  ..........خاله بازی یا نقش بازی می کند؟

بله

خیر

لطفاً مثالی از نقش بازی کردن او بزنید( .چنانچه

والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان

نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

آیا او تاکنون...
بازی کردن نقشِ خوردن با یک قاشق یا چنگال اسباب بازی؟

بله خیر

بازی کردن نقشِ صحبت با تلفن؟

بل خیر

بازی کردن نقشِ غذا دادن به یک عروسک یا حیوان اسباب بازی با یک غذای واقعی یا خیالی؟

بله خیر

نمایش نوشیدن از یک فنجان اسباب بازی؟

بله خیر

هل دادن یک ماشین انگار در طول یک خیابان خیالی حرکت می کند

بله خیر

بازی کردن نقشِ یک ربات بودن ،یک هواپیما ،یا هر شخصیت قابل توجه دیگر؟

بله خیر

گذاشتن یک ظرف اسباب بازی روی یک اجاق فرضی؟

بله خیر

هم زدن یک غذای خیالی؟

بله خیر

قرار دادن یک عروسک سرباز یا عروسک داخل یک ماشین یا کامیون به عنوان راننده یا مسافر؟

بله خیر

بله خیر
بازی کردن نقشِ جاروبرقی کشیدن روی فرش ،جارو کردن کف اتاق یا هرس کردن چمن؟
بله خیر
سایر موارد (توصیف کنید)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

خیر

به همه موارد

مردود
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بله به یک مورد

قبول
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. 4آیا  ..........باال رفتن از اشیا را دوست دارد؟

بله

خیر

لطفا مثالی از چیزهایی که باال رفتن از آن برای او لذت بخش است
بیاورید (چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان

نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

آیا او لذت می برد از باال رفتن از...
پله ها؟
صندلی ها؟
مبل؟
وسایل زمین بازی؟

خیر

به همه موارد

مردود
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بله
بله
بله
بله

خیر
خیر
خیر
خیر

بله به یک مورد

قبول

© 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton

 . 5آیا  ..........انگشتانش را به طور غیرطبیعی نزدیک چشمانش حرکت می دهد؟

خیر

بله

قبول

لطفاً این حرکات را توصیف کنید (چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر

یک را جداگانه بپرسید)

آیا او تاکنون...

آیا او تاکنون...

(مثال های زیر مردود است)

(مثال های زیر قابل قبول است)

انگشتانش را نزدیک چشمانش تکان می دهد؟

بله خیر

دستانش را باال ،در نزدیکی چشمانش نگه میدارد؟

بله خیر

دستانش را کنار چشمانش نگه میدارد؟

بله خیر

دستانش را نزدیک صورتش باال و پایین می برد؟

بله خیر

سایر موارد (توصیف کنید)

بله خیر

به دستانش نگاه می کند؟

بله خیر

هنگام دالی بازی،
انگشتانش را حرکت می دهد؟

بله خیر

____________________________________________________
____________________________________________________
بله به یک مورد

بله به یک مورد

خیر

به همه موارد

آیا این اتفاق بیش از دو بار در هفته روی می دهد؟

بله

خیر

قبول

مردود
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 . 6آیا  ..........به طرف آنچه که می خواهد یا برای کمک گرفتن ،از اشاره انگشت استفاده می کند؟

بله

خیر

اگر آنچه کودکتان بخواهد خار از دسترس باشد مثل یک خوراکی یا اسباب
بازی که دور از دسترس است ،چگونه آن را بدست می آورد؟ (چنانچه والدین
یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

قبول

آیا او ...

با تمام دستش به سوی شئ دست می برد؟

بله خیر

شما را به سوی شئ راهنمایی می کند؟

بله خیر

تالش می کند تا خودش شئ را به دست آورد؟

بله خیر

با استفاده از کلمات یا صداها آن را درخواست می کند؟

بله خیر

خیر

بله به یکی از موارد باال

به همه موارد باال

چنانچه شما بگویید «به من نشان بده »،
آیا او به آن اشاره می کند؟

مردود

خیر

بله

قبول
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 . 7چنانچه مصاحبه کننده سؤال  6را پرسیده است ،اینگونه شروع کنید :ما همین االن درباره اشاره کردن برای درخواست چیز ی
صحبت کردیم ،از همه سؤال شود  آیا کودکتان با یک انگشت ،تنها برای نشان دادن شئ جالبی به شما (نه برای کمک یا
درخواست) اشاره می کند؟

بله

خیر

آیا کودکتان تاکنون از شما خواسته است تا به شئ جالبی
نگاه کنید مثل...
یک هواپیما در آسمان؟

بله خیر

یک کامیون در جاده؟

بله خیر

یک حشره روی زمین؟

بله خیر

یک حیوان در حیاط؟

بله خیر

بله به یک مورد

خیر

لطفا مثالی از آنچه ممکن است اشاره کند تا به شما نش ان دهد
بیاورید( .چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان
نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

چگونه کودکتان توجه شما را به آن جلب می کند؟ آیا او با
یک انگشت ،اشاره می کند؟

به همه موارد باال

خیر

مردود

مردود

بله

خیر

آیا برای نشان دادن چیزی است که دوست
دارد ،نه برای درخواست کمک؟

بله یا هم برای نشان دادن عالئق و هم برای کمک گرفتن

قبول
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 . 8آیا  ..........به کودکان دیگر عالفه مند است؟

بله

خیر

آیا او به کودکانی که خواهر یا برادرش نیستند عالقه دارد؟

زمانیکه شما در زمین بازی یا فروشگاه هستید آیا کودکتان به طور
معمول با سایر کودکان ارتباط برقرار می کند؟

خیر

خیر

چگونه کودکتان ارتباط برقرار می کند؟ (چنانچه

بله

بله

قبول

والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان

نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

آیا کودکتان ...

مردود

خیر

به همه موارد

آیا او بیش از نیم ساعت با سایر کودکان
تعامل دارد؟

با کودک دیگر بازی می کند؟

بله خیر

با کودک دیگر صحبت می کند؟

بل خیر

صداهایی از خودش در می آورد؟

بله خیر

کودک دیگر را تماشا می کند؟

بله خیر

به کودک دیگر لبخند می زند؟

بله خیر

در ابتدا خجالت می کشد اما سپس می خندد؟

بله خیر

از دیدن کودک دیگر هیجان زده می شود؟

بله خیر

بله به یکی از موارد باال

خیر

بله

مردود

قبول
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 . 9آیا  ..........اشیا را نزد شما می آورد تا به شما نشان دهد یا آنها را باال نگه می دارد تا شما ببینید؟ نه به معنای کمک خواستن،
بلکه فقط برای توجه شما؟

بله

خیر

آیا کودکتان گاهی اوقات  .......برای شما می آورد
یک عکس یا اسباب بازی فقط برای نشان دادن به شما؟

بله خیر

یک نقاشی که او کشیده است؟

بل خیر

یک گل که او چیده است؟

بله خیر

یک حشره که در سبزه ها پیدا کرده است؟

بله خیر

چند مکعب را که او روی هم سوار کرده است؟

بله خیر

لطفا مثالی بزنید از آنچه او می آورد تا
به شما نشان دهد یا باال نگه میدارد تا
شما ببینید؟ (چنانچه والدین یکی از مثال
های مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر

یک را جداگانه بپرسید)

سایر موارد (توصیف کنید)
بله خیر
______________________________________________________
______________________________________________________

خیر

بله به یکی از موارد باال

به همه موارد
باال

آیا گاهی اوقات ،تنها برای نشان دادن به شما است،
نه برای کمک گرفتن؟

مردود

خیر

بله

قبول
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 . 10آیا هنگامی که نام  ..........را صدا می زنید ،پاسخ می دهد؟

بله

خیر

لطفاً مثالی بیاورید هنگامی که شما نامش را صدا

چنانچه او مشغول شئ سرگرم کننده یا جالبی نباشد ،هنگامیکه نامش را
صدا می زنید چه کاری انجام می دهد؟ ( چنانچه والدین یکی از مثال ه ای

یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر

مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

یک را جداگانه بپرسید)

آیا او ...
(مثال های زیر مردود است)

آیا او ...
(مثال های زیر قابل قبول است)

پاسخی نمی دهد؟

بله خیر

به نظر می رسد می شنود ولی به والدین بی توجهی می کند ؟

بله خیر

تنها زمانی که والدین مستقیم روبروی صورت

کودک باشند پاسخ می دهد؟

بله خیر

تنها در صورت لمس شدن پاسخ می دهد؟

بله خیر

بله فقط به
مثال های مردود

می زنید او چگونه پاسخ می دهد ؟ (چنانچه والدین

بله

نگاه می کند؟

بله خیر

حرف می زند یا از خودش صدا در می آورد؟

بله خیر

از کاری که انجام می دهد دست کشد؟

بله خیر

به هر دو مثال های قابل قبول و مردود

بله فقط به
مثال های قابل قبول

او اغلب اوقات کدام یک را انجام می دهد؟

مردود

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،

پاسخ های
مردود

پاسخ های
قابل قبول

قبول
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 . 11وقتی به  ..........لبخند می زنید؛ آیا او در پاسخ به شما لبخند می زند؟

بله

خیر

چه چیزی باعث لبخند  ……….می شود؟ ( چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر ر ا

قبول

بیان نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

آیا او تاکنون...
(مثال های زیر مردود است)
آیا کودکتان همیشه خندان است؟

آیا او تاکنون...
(مثال های زیر قابل قبول است)
بله خیر

آیا کودکتان در پاسخ به یک اسباب بازی یا

زمانی که شما می خندید لبخند می زند؟

بله خیر

زمانی که شما وارد اتاق می شوید لبخند می زند؟

بله خیر

فعالیتی خاص می خندد؟

بله خیر

زمانی که شما از مکانی دور به سوی او

آیا کودکتان تصادفی یا بدون دلیل خاصی می خندد؟

بله خیر

می روید لبخند می زند؟

بله فقط به
مثال های مردود

بله

به هر دو مثال های قابل قبول و مردود

بله خیر

بله فقط به
مثال های قابل قبول

او اغلب اوقات کدام یک را انجام می دهد؟

مردود

پاسخ های
مردود

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،

پاسخ های
قابل قبول

قبول
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 . 12آیا  ..........با صداهای عادی آشفته می شود؟

خیر

بله
آیا کودکتان نسبت به صدای  ...واکنش منفی دارد

قبول

بله به یک مورد
یا هیچ کدام

ماشین لباسشویی؟

گریه کودکان؟
جاروبرقی؟
سشوار؟
ترافیک؟

بله به دو مورد یا بیش تر

جیغ یا فریاد کودکان؟
موسیقی بلند؟

چگونه کودکتان نسبت به این صداها واکنش نشان
می دهد؟ (چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول
زیر را بیان نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

زنگ در /تلفن؟

مکان های شلوغ مثل یک فروشگاه یا رستوران؟
سایر موارد (توصیف کنید)
__________________________________________________
__________________________________________________

آیا کودکتان ...
(مثال های زیر مردود است)

آیا کودکتان ...
(مثال های زیر قابل قبول است)

جیغ می کشد؟

بله خیر

گریه می کند؟

بله خیر

به آرامی گوشهایش را می پوشاند؟

در حالیکه آشفته است گوشهایش را می پوشاند؟

بله خیر

به شما می گوید که او این صدا را دوست ندارد؟

بله فقط به
مثال های مردود

بله

به هر دو مثال های قابل قبول و مردود

بله خیر
بله خیر

بله فقط به
مثال های قابل قبول

او اغلب اوقات کدام یک را انجام می دهد؟

مردود

پاسخ های
مردود

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،

پاسخ های
قابل قبول

قبول
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 . 13آیا  ..........راه می رود؟

بله

خیر

آیا او بدون نگه داشتن چیزی راه می رود؟

مردود

خیر

بله

قبول

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،
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 . 14آیا زمانی که شما با  ..........حرف می زنید ،با او بازی می کنید یا به او لباس می پوشانید ،چشم در چشمتان نگاه می کند؟

خیر

بله
لطف ًا مثالی از زمانیکه او چشم در چشم شما
نگاه می کند بیاورید (چنانچه والدین یکی از
مثال های مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر

یک را جداگانه بپرسید)

آیا کودکتان چشم در چشم شما نگاه می کند...
وقتی او به چیزی نیاز دارد؟

بله خیر

وقتی شما با او بازی می کنید؟

بله خیر

در حین غذا دادن؟

بله خیر

در حین تعویض پوشک؟

بله خیر

وقتی شما یک داستان برایش می خوانید؟

بله خیر

وقتی شما با او صحبت می کنید؟

بله خیر

خیر

به همه موارد

مردود

خیر

قبول

بله فقط به یک مورد

بله به دو مورد یا بیش تر

آیا کودکتان هر روز چشم در چشم شما
نگاه می کند؟

قبول

خیر

بله

بله

طی یک روز ،زمانی که شما تمام طول روز را باهم هستید،آیا او حداقل  5بار
چشم در چشم شما نگاه می کند؟

مردود

خیر

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،

بله

قبول
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 . 15آیا  ..........سعی می کند آنچه را شما انجام می دهید تکرار کند؟

خیر

بله

لطفاً از آنچه سعی می کند تا تقلید کند مثالی
آیا کودکتان سعی در تکرار رفتارتان دارد اگر شما...

بیاورید (چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول

زبان تان را بیرون آورید؟

بله خیر

یک صدای خنده دار در آورید؟

بله خیر

برای خداحافظی دست تکان دهید؟

بله خیر

دست بزنید؟

بله خیر

انگشتان خود را برای گفتن «هیس» روی لبتان بگذارید

بله خیر

یک بوسه بفرستید

بله خیر

زیر را بیان نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

سایر موارد (توصیف کنید) :
بله خیر
_____________________________________________
_____________________________________________

بله به یک مورد یا هیچ کدام

بله به دو مورد یا بیش تر

مردود

قبول

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،
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 . 16اگر شما سرتان را برای نگاه کردن به چیزی برگردانید آیا  ..........برای دیدن آنچه شما می بینید اطراف را نگاه می کند؟

خیر

بله

قبول
هنگامیکه شما برای نگاه کردن به چیزی برمی گردید او چه عکس العملی
نشان می دهد؟ (چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان
نکردند ،هر یک را جداگانه بپرسید)

آیا کودکتان ...
(مثال های زیر قابل قبول است)

آیا کودکتان ...
(مثال های زیر مردود است)

شما را نادیده می گیرد؟

بله خیر

به سمت چیزی که شما نگاه می کنید می نگرد؟

بله خیر

به صورتتان نگاه می کند؟

بله خیر

به آنچه شما نگاه می کنید اشاره می کند؟

بله خیر

اطراف را برای دیدن آنچه شما نگاه می کنید می نگرد؟

بله خیر

بله فقط به
مثال های مردود

بله

به هر دو مثال های قابل قبول و مردود

بله فقط به
مثال های قابل قبول

او اغلب اوقات کدام یک را انجام می دهد؟

مردود

پاسخ های
مردود

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،

پاسخ های
قابل قبول

قبول
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 . 17آیا  ..........سعی می کند تا شما او را تماشا کنید؟

خیر

بله

لطفاً مثالی بیاورید که او چگونه سعی می کند تا شما او را تماشا کنید.
(چنانچه والدین یکی از مثال های مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر یک
را جداگانه بپرسید)

آیا او ...
می گوید« :نگاه کن!» یا «مرا ببین!» ؟

بله خیر

صدایی از خودش در می آورد تا شما تماشا کنید که او چه کاری انجام می دهد؟

بله خیر

برای تشویق یا اظهار نظر به شما نگاه می کند؟

بله خیر

نگاهش را ادامه می دهد تا ببیند شما او را نگاه خواهید کرد

بله خیر

سایر موارد (توصیف کنید ) :
بله خیر
__________________________________________________________
__________________________________________________________

بله به هیچ کدام

بله به یک مورد

مردود

قبول

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،
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 . 18آیا هنگامیکه به  ..........می گویید کاری انجام دهد متوجه می شود؟

خیر

بله

لطفا مثالی بزنید که شما چگونه می دانید او سخن
شما را فهمیده است؟

هنگامیکه شرایط نشان دهنده موقعیت خاصی است آیا او می تواند
از یک دستور پیروی کند؟ به عنوان مثال ،هنگامیکه شما برای
بیرون رفتن لباس پوشیده اید و به او می گویید کفش هایش را

اگر مثال نشان نمی دهد که کودک می تواند
بدون اشاره های غیرکالمی ،یک دستور

بپوشد ،آیا او متوجه می شود؟

اگر مثال نشان می دهد
که کودک می تواند

ساده را متوجه شود.

بله

بدون اشاره های

غیرکالمی ،یک دستور

خیر

هنگامیکه شرایط نشان دهنده موقعیت خاصی نیست ،آیا او
می تواند از دستور پیروی کند؟ برای مثال ( ...بپرسید تا زمانیکه به

پاسخ بله رسیدید یا تمام مثال ها به کار گرفته شوند).
( ) 1اگر شما بدون ایما ،اشاره و حرکات بدن (هنگامی که قصد بیرون
رفتن ندارید یا لباس نپوشیده اید) بگویید «کفشت را نشانم بده» ،آیا
کودکتان کفشش را نشان شما می دهد؟ بله

ساده را متوجه شود.
چنانچه هنگام شام بوده و غذا روی
میز یا کنار سفره باشد ،شما به کودک
می گویید تا بنشیند ،آیا او کنار میز یا

قبول

سفره خواهد نشست؟

خیر

( ) 2اگر شما بگویید «پتو برایم بیاور» یا چیزی دیگر را بدون ایما،

خیر

بله

اشاره و حرکات بدن بخواهید ،آیا کودکتان آن را برای شما می آورد؟
بله

خیر

( ) 3اگر شما بگویید «کتاب را روی صندلی بگذار» بدون ایما ،اشاره و

مردود

هر گونه حرکات بدن ،آیا کودکتان کتاب را روی صندلی می گذارد؟
بله خیر

بله به یک مورد

خیر

به همه موارد

مردود

قبول

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،
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 . 19چنانچه اتفاق جدیدی رخ دهد ،آیا  ..........به صورت شما نگاه می کند تا چگونگی احساس شما را در مورد آن ببیند؟

بله

خیر

قبول
چنانچه کودکتان یک صدای عجیب یا ترسناک بشنود ،آیا
قبل از واکنش به شما نگاه خواهد کرد؟

بله

خیر

هنگامیکه شخصی جدید به کودکتان نزدیک
می شود ،آیا کودکتان به شما نگاه می کند ؟

خیر

قبول

بله

هنگامیکه کودکتان با چیزی ناآشنا یا کمی ترسناک روبرو می شود آیا
به شما نگاه می کند؟

خیر

بله

مردود

قبول
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 . 20آیا  ..........فعالیت های جنبشی را دوست دارد؟

بله

خیر

آیا او از باال و پایین پریدن و
تاب خوردن لذت می برد؟

هنگامی که شما او را تاب می دهید یا باال و پایین
می اندازید ،او چه واکنشی دارد؟ ( چنانچه والدین یکی

خیر

از مثال های مورد قبول زیر را بیان نکردند ،هر یک را

بله

جداگانه بپرسید)

قبول
آیا کودکتان ...

می خندد یا لبخند می زند؟

بله خیر

صحبت یا سروصدا می کند؟

بله خیر

با باز نگه داشتن بازوانش بازی بیشتری می خواهد؟

بله خیر

سایر موارد (توصیف کنید)
بله خیر
_____________________________________________________
_____________________________________________________

خیر

به همه موارد

مردود

مریم اکبرزاده ،کارشناس ارشد پرستاری مدیریت کودکان1393 ،

بله به یکی از مثال های تعیین
شده (یا چنانچه «سایر موارد» یک
پاسخ مثبت است)

قبول
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