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مجوز استفاده برای

™M-CHAT-R/F

چک لیست تعدیل شده برای اوتیسم در نوپایان  ،نجدید نظر شده و همراه با پیگیری )  (M-CHAT-R/F Robins Fein &Barton 2009یک
پرسشنامه دو مرحله ای بر اساس گزارش والدین می باشد ،که میزان خطر اختالالت طیف اوتیسم(  ) ASDرا ارزیابی می کند M-CHAT-R/F.برای
اهداف بالینی  ،تحقیقات و آموزشی بصورت رایگان قابل دانلود می باشد .پرسشنامه و اطالعات مربوطه را میتوانید بصورت قانونی از سایت
 WWW.mchatscreen.comدانلود کنید.
 M-CHAT-R/Fیک ابزار انحصاری است و برای استفاده از آن بایستی موارد زیر رعایت شود:
 )1برای هرگونه چاپ و تکثیر  M-CHAT-Rمی بایست در زیر صفحه (  ) Fein & Barton 2009،Robinsآورده شود .هیچگونه تغییری نباید در
آیتم ها و دستور العمل ها و یا توالی اجرای آیتم ها بدون اجازه مولف انجام گیرد.
 M-CHAT-R )2بایستی بطور کامل اجرا شود .شواهد نشان میدهد که هیچ زیر مجموعه ای از آیتم ها نمی تواند دارای قدرت روانسنجی کافی باشد.
 )3کسانی که عالقمند به چاپ  M-CHAT-R/Fدر کتاب یا ژورنال یا چاپ الکترونیکی آن ( به عنوان یک گزارش پزشکی یا به عنوان یک پکیج نرم
افزاری ) جهت استفاده دیگران هستند بایستی برای اخذ مجوز با  Diana Robinsتماس بگیرند(.( DianaLRobins@gmail.com
 )4اگر شما عضوی از کلینیک پزشکی هستید و میخواهید سواالت مرحله اول  M-CHAT –Rرا به نسخه پزشکی الکترونیکی خود ) (EMRوارد کنید ،
انجام آن بالمانع است .اما اگر بخواهید نسخه های ) (EMRخودتان را پخش کنید لطفا جهت کسب موافقت با  Diana Robinsتماس بگیرید.
دستورالعمل استفاده  M-CHAT –R :را می توان به عنوان بخشی از یک ویزیت مراقبت کودک سالم اجرا و نمره گذاری کرد .همچنین ممکن است
توسط متخصصین یا سایر گروههای حرفه ای جهت تعیین ریسک  ASDاستفاده شود.هدف اولیه از غربالگری M-CHAT-Rباال بردن حساسیت( به معنی
شناسایی حد اکثری موارد  ) ASDآن است.بنابراین درصد موارد مثبت کاذب این تست باال است یعنی تمام کودکانیکه در این تست دارای ریسک ASD
شناسایی میشوند تشخیص  ASDرا دریافت نمیکنند.برای جبران این مشکل ما سواالت پیگیری ) (M-CHAT-R/Fرا طراحی کرده ایم.کاربران بایستی
یدانند که حتی با وجود سواالت پیگیری تعداد فابل توجهی از کودکانی که در غربالگری M-CHAT-Rمثبت شناسایی می شوند ،تشخیص  ASDرا
دریافت نمیکنند .اما با اینحال این کودکان ریسک باالیی برای سایر اختالالت تکاملی یا تاخیر تکاملی دارند.بنابراین ارزیابی تمام کودکانی که در
غربالگری مثبت می باشند الزم است.برای نمره دهی تست  M-CHAT-Rکمتر از دو دقیقه زمان الزم است.دستورالعمل نمره گذاری را می توانید از
سایت http://www.mchatscreen.com

الگوریتم نمره دهی :
برای تمام ایتم ها بجز آیتم ( )22، 5 ،2پاسخ " نه " نشانه ریسک  ASDمی باشد ،در مورد آیتم (  ) 22 ، 5 ، 2پاسخ " بلی" نشانه ریسک ASDاست.
الگوریتم ذیل توانایی روان سنجی  M-CHAT-Rرا افزایش می دهد.
احتمال خطر پایین  ( :نمره کلی بین  : ) 0-2اگر کودک زیر دو سال باشد مجددا در پایان دوسالگی غربالگری را انجام دهید .اگر پایش و نظارت
شما ریسک ASDرا نشان نمیدهد  ،اقدام بیشتری الزم نیست .
احتمال خطر متوسط  ( :نمره کلی بین  : ) 3 -7قسمت پیگیری ( مرحله دوم  ) M-CHAT-R/Fرا اجرا نمایید تا اطالعات بیشتری در مورد پاسخ های
مردود دریافت نمایید.اگر بعد از اجرای مرحله دوم  M-CHAT-R/Fهمچنان نمرات کلی مساوی  2یا بیشتر باشد جواب غربالگری کودک برای اوتیسم
مثبت تلقی شده و توصیه میشود کودک جهت انجام بررسی های تشخیصی و بررسی از نظر واجد شرایط بودن جهت مداخالت زودهنگام ارجاع گردد.
اگر نمرات کلی در مصاحبه پیگیری ( 2-0 ) M-CHAT-R/Fباشد ،کودک از نظر غربالگری اوتیسم منفی تلقی شده و اقدام خاصی مورد نیاز نمی باشد(
مگر پایش های کودک نشاندهنده وجود ریسک  ASDباشد .کودک باید در ویزیت های کودک سالم آتی نیز از نظر اوتیسم غربالگری مجدد گردد.
احتمال خطر باال  ( :نمره کل  : ) 8 -20بهتر است مصاحبه پیگیری میانبر زده شده و کودک هر چه سریعتر جهت ارزیابی تشخیصی و بررسی از
نظر واجد شرایط بودن جهت مداخالت زودهنگام ارجاع گردد.
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™M-CHAT-R
لطفا به سواالت زیر در مورد کودکتان پاسخ دهید  .رفتار کودک شما معموال چگونه است .اگر فرزندتان گاهی چنین رفتاری را نشان میدهد
و معموال این گونه رفتار نمی کند لطفا پاسخ " نه " بزنید .برای پاسخ به هر سوال "بلی" یا "خیر" را عالمت بزنید .متشکریم .
 -1اگر شما به چیزی در اتاق اشاره کنید آیا کودک شما به آن نگاه می کند ؟
( برای مثال  :اگر شما به یک اسباب بازی یا حیوان اشاره کنید آیا کودکتان به آن نگاه می کند؟ )
 -2آیا تا بحال شک کرده اید که ممکن است کودک شما ناشنوا باشد ؟
 -3آیا کودک شما بازی وانمودی یا خاله بازی انجام می دهد ؟ ( برای مثال  :وانمود کند که از یک فنجان خالی چیزی
می نوشد ،وانمود کند که با تلفن صحبت میکند یا وانمود کند که به یک عروسک یا حیوان اسباب بازی غذا می دهد؟ )
 -4آیا کودک شما از باال رفتن از اشیا لذت می برد ؟( برای مثال  :باال رفتن از مبل  ،وسایل بازی پارک و پله )
 -5آیا کودک شما در مقابل چشمانش با انگشتانش حرکات عجیب و غریب انجام می دهد ؟
( برای مثال  :کودکتان دستهایش را نزدیک چشمانش می چرخاند ؟ )
 -6آیا کودک شما برای درخواست کمک یا خواستن چیزی با انگشت به آن اشاره می کند؟
( برای مثال  :اشاره به یک خوردنی یا اسباب بازی که دستش به آن نمی رسد )
 -7آیا کودک شما برای نشان دادن یک چیز جالب با یک انگشت به آن اشاره می کند ؟
( برای مثال  :اشاره به هواپیمایی در آسمان و یا کامیون بزرگ در جاده )
 -8آیا کودک شما به سایر کودکان عالقه نشان می دهد ؟
( برای مثال  :به کودکان دیگر تماشا بکند  ،به آنها لبخند بزند  ،یا به سمت آنها برود )
 -9آیا کودک شما با آوردن اشیا به سمت شما یا بلند کردن آنها بطرف شما  ،آنها را به شما نشان می دهد؟
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برای کمک خواستن از شما نه  ،بلکه فقط برای نشان دادن آن به شما ؟ ( برای مثال  :نشان دادن یک گل یا یک حیوان یا کامیون اسباب بازی )

 -11وقتی اسم کودکتان را صدا می کنید آیا او پاسخ می دهد؟ ( برای مثال  :وقتی اسم او را صدا می کنید
آیا به شما نگاه می کند  ،حرف می زند یا صدا در می آورد و یا فعالیتی را که انجام می داده متوقف می کند ؟)
 -11وقتی به کودکتان لبخند می زنید آیا او در پاسخ به شما لبخند می زند ؟
 -12ایا صداهای روزمره کودک شما را ناراحت می کند؟ ( برای مثال  :با شنیدن صدای
جارو برقی یا صدای بلند موسیقی جیغ می کشد یا گریه می کند؟ )
 -13آیا کودک شما راه می رود ؟
 -14وقتی با کودکتان حرف می زنید  ،بازی می کنید  ،یا لباس می پوشانید ایا به شما نگاه می کند؟
 -15آیا کودک شما سعی می کند کارهایی را که انجام می دهید تقلید کند ؟ ( برای مثال  :وقتی بای بای می کنید
 ،یا دست دستی می کنید یا صدای خنده دار در می آورید )
 -16وقتی شما برای دیدن چیزی سرتان را بر می گردانید آیا کودکتان به اطراف نگاه می کند
تا ببیند شما به چه چیزی نگاه می کنید ؟
 -17آیا کودک شما سعی میکند تا شما را وادار کند که به او نگاه کنید ؟( برای مثال  :آیا او برای
تحسین شدن به شما نگاه می کند  ،یا می گوید نگاه کن  ،یا منو نگاه کن )
 -18وقتی شما از کودکتان می خواهید که کاری را انجام دهد آیا او متوجه می شود ؟
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( برای مثال  :آیا او می تواند بدون اینکه شما اشاره کنید دستوراتی مثل " کتاب را روی صندلی بگذار " یا " پتو را بیاور" را متوجه می شود؟).

بلی
 -19اگر چیز تازه ای اتفاق بیافتد آیا کودکتان برای درک احساس شما در باره آن اتفاق به صورتتان نگاه می کند ؟
( برای مثال  :وقتی صدای نا آشنا یا خنده دار می شنود یا یک اسباب بازی جدید می بیند به صورت شما نگاه می کند ؟ )
بلی
 -21آیا کودک شما فعالیت های حرکتی را دوست دارد ؟
( برای مثال  :روی زانوی شما تاب داده شود و یا باال و پایین انداخته شود ؟)
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خیر
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مجوزهای استفاده
چک لیست اصالح شده برای اوتیسم در نوپايان ( )M-CHAT-R/F;Robins,Fein,&Barton,2009تجديد نظرشده وهمراه بافرم پیگیری
برای استفاده در کنار M-CHAT-Rطراحی شده است و میتوانید آن را از آدرس  www.mchatscreen.comداونلود کنید.
 M-CHAT-R/Fابزاری انحصاری است و مولفین و صاحبان انحصاری آن  ،استفاده از اين ابزار را محدود کرده اند M-CHAT-R.و  M-CHAT-R/Fرا می
توان در اهداف بالینی  ،تحقیقاتی  ،و آموزشی بکار برد .هر چند که استفاده از اين ابزار در چنین مواردی رايگان است ولی اين محصول انحصاری بوده و منبع آزادی
محسوب نمی شود .هر فردی که بخواهد از  M-CHAT-R/Fدر فراورده های تجاری يا الکترونیکی استفاده نمايد بايستی برای کسب اجازه با  Diana L.Robinsبا
آدرس  DianaLRobins@gmail.comتماس يابد.

دستورالعمل استفاده
 M-CHAT-R/Fبراي استفاده در كنار  M-CHAT-Rطراحي شده است M-CHAT-R .براي غربالگري نوپايان  03 -61ماهه به منظور ارزيابي خطر طیف
اختالالت اوتیسم (  ، )ASDابزار معتبري است .كاربران اين ابزار بايد بدانند كه حتي با وجود استفاده از چك لیست پیگیري،در تعداد قابل توجهي از كودكاني كه در
اين ارزيابي مردود مي شوند ،تشخیص  ASDمطرح نخواهد شد .با اين حال اين كودكان در معرض خطر ساير اختالالت يا تاخیر تكاملي قرار دارند و بنابراين در هر
كودكي كه غربالگري او مثبت* شده است  ،پیگیري توصیه مي شود.
پس از تكمیل  M-CHAT-Rتوسط والدين  ،چك لیست را مطابق دستورالعمل امتیازدهي كنید .اگر غربالگري كودك مثبت بود  ،براساس

آيتم هايي كه كودك در

 M-CHAT-Rمردود شده است ،همان آيتم ها را در مصاحبه پیگیري انتخاب كنید .در مصاحبه كامل فقط آيتم هايي مطرح مي شوند كه در ابتدا كودك در آنها
مردود شده است.
هر يك از صفحات مصاحبه با يكي از آيتم هاي  M-CHAT-Rمطابقت دارد.سواالت را طبق فلوچارت تا آنجا پیش برويد كه به امتیاز قبول يا مردود برسید.لطفا توجه
داشته باشید كه ممكن است والدين در طي مصاحبه به برخي از سواالت به صورت "شايد" پاسخ دهند.در اين صورت از آنها بپرسید كه آيا اغلب اوقات پاسخ بله است يا
خیر و مصاحبه را طبق پاسخ داده شده ادامه دهید .در جاهايي كه فضايي براي پاسخ " ساير موارد " وجود دارد مصاحبه گر بايد بر اساس داوري خود قضاوت كند كه
آيا اين پاسخ قبولي است يا نه .
روي ورقه امتیازدهي  M-CHAT-R/Fامتیاز هر آيتم نوشته مي شود ( اين ورقه حاوي همان آيتم هاي  M-CHAT-Rاست  ،فقط بله  /خیر با قبول  /مردود جابجا
شده است) .نتیجه مصاحبه زماني مثبت تلقي مي شود كه كودك در دو آيتم پیگیري مردود شود .اگر غربالگري كودك در
 M-CHAT-R/Fمثبت شود اكیدا توصیه مي شود كه كودك به منظور مداخالت اولیه و تستهاي تشخیصي هر چه زودتر ارجاع داده شود.لطفا توجه داشته باشید كه در
صورت نگراني مراقب بهداشتي و يا والدين در مورد  ، ASDكودك بايد بدون توجه به امتیاز  M-CHAT-Rيا
 M-CHAT-R/Fبراي ارزيابي ارجاع داده شود.

*مثبت به معني اين است كه كودك عاليم اوتیسم را دارد(.مترجم)
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 -1اگر شما به چیزی در اتاق اشاره کنید آیا  ............به آن نگاه می کند؟
بلی

خیر

لطفا یک مثال بیاورید که نشان دهد پاسخ او به اشاره شما به یک
چیز چگونه است ( .اگر والدین نتوانند یک مثال بیاورند که کودک
قبول شود تمام موارد زیر را تک به تک سوال کنید ).

وفتی شما به چیزی اشاره می کنید
معموال کودکتان چه کار می کند؟

مثال هایی که نشانگر مردود شدن است :
-اعتنایی به والدین ندارد.

مثال هایی که نشانگر قبول شدن است :
خیر

بلی

بطور تصادفی به اطراف اتاق نگاه می کند .بلی -به انگشت والدین نگاه می کند .

بلی

خیر
خیر

-به شی مورد نظر نگاه می کند

بلی

-به شی مورد نظر اشاره می کند

بلی

خیر
خیر

به شی مورد نظر نگاه می کند و در باره آن حرف می زندخیر

بلی

اگر والدین اشاره کنند و بگویند " نگاه کن " به آن نگاه میخیر
بلی
کند
-

فقط به مثال های مردودی
پاسخ بلی است

هم به مثال های قبولی و هم به مثال
های مردودی پاسخ بلی است

فقط به مثا ل های قبولی پاسخ
بلی است

کدامیک را بیشتر مواقع انجام می دهد؟

مردود

اغلب اوقات از
موارد مردودی

اغلب اوقات از
موارد قبولی

قبول

 -3آیا  ...........بازی وانمودی یا خاله بازی انجام می دهد ؟
بلی

خیر

لطفا یک نمونه از بازی های وانمودی کودک را ذکر کنید
(اگر والدین نتوانند یک مثال از مثال های قبولی زیر را ذکر
کنند موارد زیر را تک به تک سوال کنید).

او معموال:
 -وانمود می کند که از یک فنجان اسباب بازی چیزی می نوشد.

بلی

خیر

 -وانمود می کند که با یک قاشق یا چنگال اسباب بازی غذا می خورد.

بلی

خیر

 -وانمود می کند که با تلفن صحبت می کند.

بلی

خیر

 -وانمود می کند که به عروسک یا حیوان پارچه ای غذای واقعی یا خیالی می دهد.

بلی

خیر

 -وانمود می کند که در طول جاده ماشین می راند.

بلی

خیر

 -وانمود می کند که یک آدم آهنی  ،هواپیما  ،رقاص یا هر شخصیت محبوب دیگر است.

بلی

خیر

 -کتری اسباب بازی را روی یک اجاق خیالی می گذارد.

بلی

خیر

 -وانمود می کند که غذا را هم می زند.

بلی

خیر
بلی

خیر

 -یک آدمک یا عروسک را به داخل ماشین یا کامیون می گذارد انگار که آنها راننده یا مسافر هستند.

 -وانمود می کند که فرش را جارو برقی می کشد ف کف خانه را جارو می کند یا چمن ها را می زند .بلی

خیر

 -اگر بازی خیالی دیگری دارد توضیح دهید.

پاسخ نه به همه موارد فوق

مردود

پاسخ بلی به هریک از
موارد فوق

قبول

 -4آیا  .........از باال رفتن از اشیا لذت می برد ؟

بلی

خیر

لطفا یک مثال از چیز هایی که کودکتان از باال رفتن از آنها لذت می برد را
ذکر کنید (.اگر والدین نتوانند از مثال های قبولی زیر یکی را ذکر کنند
موارد زیر را تک به تک سوال کنید).

آیا کودک شما از باال رفتن از موارد زیر لذت می برد ؟
پله ها؟

بلی

صندلی ها؟

بلی

خیر

مبل ها؟

بلی

خیر

وسایل زمین بازی

بلی

خیر

پاسخ نه به همه موارد
فوق

مردود

خیر

پاسخ بلی به هریک از
موارد فوق

قبول

 -5آیا  .............با انگشتانش حرکات عجیب و غریب جلوی چشمانش انجام می دهد ؟
بلی

خیر

لطفا در مورد این حرکات عجیب و غریب توضیح دهید .
( اگر والدین نتوانند یکی از مثا ل های قبولی زیر را ذکر
کنند موارد زیر را تک به تک سوال کنید ).

قبول

آیا او معموال :

یا او معموال :

( موارد زیر مثال های مردودی هستند)
-انگشتانش را جلوی چشمانش تکان می دهد.

بلی

خیر

-به دستهایش نگاه می کند  .بلی

-دستهایش را باال آورده و جلوی چشمانش نگه می دارد.

-دستهایش را در کنار چشمانش نگه می دارد

( موارد زیر مثال های قبولی هستند)

بلی

خیر

بلی

خیر

خیر

هنگام دالی بازی انگشتانش را حرکت می دهد .بلی

دستهایش را در کنار صورتش بصورت پرپر زدن حرکت می دهدبلی

خیر

-سایر موارد را توضیح دهید.

پاسخ بلی به هر یک از موارد فوق
پاسخ بلی به هریک از موارد فوق

پاسخ نه به همه موارد فوق

آیا این عمل را بیش از  2بار در
هفته انجام می دهد؟

بلی

مردود

خیر

قبول

خیر

 -6آیا  .........برای درخواست کمک یا خواستن چیزی با انگشت به آن اشاره می کند ؟

بلی

خیر

قبول
اگر چیزی مانند اسباب بازی یا خوراکی باشد که کودک آن
را می خواهد ولی از دسترس او خارج است او چگونه آن
را می خواهد؟
( اگر والدین نتوانند از مثا ل های قبولی زیر یکی را ذکر
کنند موارد زیر را تک به تک سوال کنید).

آیا او :
-

بلی
با استفاده از تمام دستش آن را بدست می آورد ؟
بلی
شما را به سمت آن می برد؟
بلی
سعی می کند خودش آن را بدست آورد ؟
با استفاده از کلمات یا اصوات آن شی را می خواهد ؟ بلی

پاسخ نه به همه موارد فوق

خیر
خیر
خیر
خیر

پاسخ بلی به هریک از موارد فوق

اگر شما بگویید " نشونم بده " آیا به آن اشاره
می کند؟

مردود

خیر

بلی

قبول

 -7اگر مصاحبه کننده به تازگی سوال  6را پرسیده باشد برای همه از اینجا شروع کنید :ما االن در باره اشاره کردن با هدف خواستن چیزی
صحبت کردیم آیا...........برای نشان دادن چیزی جالب به شما با انگشت به آن اشاره می کند ؟
بلی

خیر

آیا کودک شما تاکنون از شما خواسته است که به چیزهای
جالب نگاه کنید؟ مانند :
-

-

بلی
هواپیما در آسمان
بلی
کامیون در جاده
یک حشره روی زمین بلی
بلی
یک حیوان در حیاط

پاسخ نه به همه موارد فوق

لطفا نمونه ای از چیزهایی را که شاید به شما نشان داده است ذکر
کنید (.اگر والدین نتوانند یک مثال از مثال های قبولی زیر را بیاورند
مثال های زیر را تک به تک از والدین سوال کنید)

خیر
خیر
خیر
خیر

پاسخ بلی به هر یک از موارد فوق

کودک شما چگونه توجه شما را به
آن جلب می کند؟ ایا با انگشت آن را
نشان می دهد؟

مردود
خیر

مردود

بلی

خیر

آیا این کار نه برای درخواست
کمک بلکه نشانه عالقمندی
اوست ؟

بلی و یا هم برای نشان دادن و
هم کمک خواستن

قبول

 -8آیا..............به سایر کودکان عالقه نشان می دهد ؟
بلی

خیر

آیا او به کودکان دیگر غیر از خواهر و
برادرش عالقه نشان می دهد؟

وقتی شما پارک یا فروشگاه هستید
آیا کودکتان معموال به کودکان دیگر
عکس العمل نشان می دهد؟

خیر

بلی

قبول
کودک شما چگونه عکس العمل نشان
می دهد ( اگر والدین نتوانند یک مثال از
مثال های قبولی را ذکر کنند موارد زیر
را تک به تک سوال کنید)

بلی
خیر

ایا کودک شما :

پاسخ نه به همه
موارد

مردود

آیا کودک دربیش از نیمی از موارد
به بچه های دیگر عکس المعل
نشان می دهد؟

خیر

بلی

مردود

قبول

-

بلی
با کودکان دیگر بازی می کند؟
بلی
با کودکان دیگر حرف می زند ؟
اصوات نامفهوم و کلمات نامشخص می گوید؟ بلی
بلی
کودکان دیگر را تماشا می کند؟
بلی
به کودکان لبخند می زند ؟
ابتدا خجالت می کشد ولی بعد لبخند می زند ؟ بلی
با دیدن کودکان دیگر هیجان زده می شود؟ بلی

پاسخ بلی به هریک از موارد فوق

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
خیر

 -9آیا  ...........بوسیله آوردن شیء نزد شما  ،یا با باال بردن آن شیء آن را به شما نشان داده است ؟( نه برای کمک گرفتن بلکه برای
به اشتراک گذاشتن این تجربه ).
خیر

بلی

آیا کودک شما گاهی چیزهایی را برای شما می آورد مانند:
-

یک عکس یا اسباب بازی فقط برای نشان دادن به شما؟
خیر
بلی
بلی خیر
یک نقاشی که خودش کشیده است؟
خیر
بلی
یگ گل که او چیده است ؟
خیر
یک حشره که در چمنزار پیدا کرده است؟ بلی
خیر
بلی
چند مکعب که روی هم گذاشته است ؟
سایر (توضیح دهید)

پاسخ نه به همه موارد فوق

لطفا نمونه ای از چیزهایی را که او برای نشان
دادن به شما به سمت شما آورده یا با دستش
گرفته که شما آن را ببینید ذکر کنید ( اگر والدین
نتوانند مواردی از مثال های قبولی را ذکر کنند
این موارد را تک به تک سوال کنید )

پاسخ بلی به هر یک از موارد فوق

آیا او این کارها را فقط برای کمک گرفتن از شما انجام می دهد یا گاهی نیز
برای نشان دادن این کار را می کند؟

مردود

خیر (فقط برای کمک گرفتن این کار را می کند )

بلی ( گاهی برای نشان دادن نیز این کار
را می کند)

قبول

 -01وقتی شما  ........را صدا می زنید آیا او پاسخ می دهد ؟
خیر

بلی

لطفا مثالی از نحوه پاسخ دادن او به صدا کردن
اسمش را بیاورید (اگر والدین نتوانند مواردی از
مثال های قیولی را ذکر کنند مثال های زیر را
تک به تک از انها سوال کنید ).

اگر کودک سرگرم بازی یا کار مورد عالقه اش
نباشد وقتی او را صدا می کنید چه عملی انجام می
دهد؟ ( اگر والدین نتوانند یک مورد از مثال های
قبولی را ذکر کنند موارد زیر را تک به تک سوال
کنید؟

آیا او  ( :موارد زیر نمونه هایی از پاسخ های مردودی هستند)
-

ایا او  ( :مثال های زیر نمونه هایی از پاسخ های قبولی هستند)

خیر
بلی
هیچ پاسخی نمی دهد
به نظر می رسد که می شنود اما والدین را نادیده می
خیر
بلی
گیرد
فقط زمانی که والدین درست روبروی کودک باشند
خیر
بلی
پاسخ می دهد
فقط اگر حین صدا کردن اسمش به او دست بزنید
خیر
بلی
پاسخ می دهد

-

بلی
به شما نگاه می کند؟
حرف می زند یا صدا درمی آورد؟ بلی
فعالیتی را که انجام می داد متوقف می کند؟ بلی

خیر

فقط به سوال های قبولی جواب بلی است

فقط به سوال های مردودی
جواب بلی است
والدین هم به مثال هایی از سواالت قبولی و هم
به مثال هایی از سواالت مردودی جواب بلی
می دهند

در اغلب موارد کدام یک را
انجام می دهد

مردود

خیر
خیر

مثال های مردودی

مثال های قبولی

قبول

 -11وقتی شما به .............لبخند می زنید ایا او با لبخند به شما پاسخ می دهد؟
بلی

خیر

چه چیزهایی  ……….را وادار به لبخند می کند؟
( اگر والدین نتوانند از مثال های قبولی زیر نمونه ای را ذکر کنند
مثال های زیر را تک به تک از آنها سوال کنید)

مثال های قبولی :

مثال های مردودی :

آیا کودک شما :

ایا کودک شما :
بلی

قبول

خیر
بلی
همیشه لبخند می زند؟
به اسباب بازی یا فعالیت مورد عالقه اش لبخند می زند؟
خیر
بلی
بطور تصادفی یا بدون علت خاصی لبخند می زند؟

-

بلی خیر
وقتی شما لبخند می زنید لبخند می زند؟
خیر
وقتی شما وارد اتاق می شوید لبخند می زند؟ بلی
وقتی شما بعد از مدتی دور بودن از خانه بر میگردید لبخند می
خیر
بلی
زند؟

خیر

والدین فقط به مثا ل های قبولی
پاسخ بلی می دهند.

والدین فقط به مثال های مردودی پاسخ بلی
می دهند.
والدین هم به مثا لهای قبولی و هم به
مثالهای مردودی پاسخ بلی می دهند.

در اغلب موارد کدامیک را انجام می
دهد.

مردود

پاسخ از موارد مردودی

پاسخ از موارد قبولی

قبول

 -21آیا  ...........با صداهای روزمره آشفته می شود؟
خیر

قبول

بلی
پاسخ بلی
به یکی با
هبچکدام

پاسخ بلی به دو مورد یا بیشتر

آیا کودک شما به صداهای زیر واکنش منقی نشان می دهد؟
-

خیر
بلی
ماشین لباسشویی
خیر
بلی
گریه بچه ها
خیر
بلی
جاروبرقی
خیر
بلی
سشوار
خیر
بلی
ترافیک
خیر
بلی
جیغ و داد بچه ها
خیر
بلی
موسیقی بلند
خیر
بلی
زنگ تلفن یا زنگ در
مکان های پر سرو صدا مانند سوپر مارکت یا رستوران
خیر
بلی
سایر (توضیح داده شود)

کودک شما به این صداها چگونه واکنش نشان
می دهد ؟ ( اگر والدین نتوانند از مثا ل های
قبولی زیر نمونه ای را ذکر کنند تک به تک
سواالت زیر را از والدین بپرسید).

پاسخ های مردودی:

پاسخ های قبولی :

ایا کودک شما

آیا کودک شما

-

خیر
بلی
جیغ می کشد؟
خیر
بلی
گریه می کند؟
با ناراحتی گوش هایش را می گیرد؟
خیر
بلی

-

خیر
به آرامی گوشهایش را می گیرد؟ بلی
به شما می گوید که این صداها را دوست ندارد؟
خیر
بلی

والدین فقط به مثال های
قبولی پاسخ بلی می دهند.
والدین فقط به مثال های
مردودی پاسخ بلی می دهند.

والدین هم به مثال های مردودی و هم
به مثال های قبولی پاسخ بلی می دهند

کدامیک را اغلب انجام می دهد؟

مردود

پاسخ مردودی

پاسخ قبولی

قبول

 -13آیا  ..........راه می رود ؟

خیر

بلی

آیا کودک بدون کمک گرفتن از چیزی راه
می رود ؟

مردود

خیر

بلی

قبول

 -41ایا وقتی با  ..............حرف می زنید  ،بازی می کنید  ،یا پوشک او را تعویض می کنید به چشمان شما نگاه می کند؟
خیر

بلی

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

خیر
بلی
وقتی به چیزی نیاز دارد؟
خیر
بلی
وقتی با او بازی می کنید؟
خیر
بلی
در حین تغذیه؟
خیر
بلی
هنگام تعویض پوشک ؟
خیر
وقتی یک داستان برای او می خوانید؟ بلی
خیر
بلی
وقتی با او حرف می زنید؟

پاسخ خیر به تمام
موارد

پاسخ بلی فقط به یک
مورد

لطقا مثالی از زمان هایی که او به چشمان شما نگاه می کند
بیاورید  ( .اگر والدین از مثال های قبولی ذکر شده در
جدول پایین را ذکر نکنند تک به تک مثالهای پایین را از آنها
بپرسید).

پاسخ بلی به دو
مورد یا بیشتر

آیا این کار را هر روز
انجام می دهد؟

مردود

خیر

قبول

بلی

آیا در طول روزی که تمام وقت
با هم بوده اید او حداقل  5بار به
چشمان شما نگاه کرده است؟

مردود

خیر

بلی

قبول

 -51ایا  ...........آنچه را که شما انجام می دهید تقلید می کند ؟
خیر

بلی

آیا کودک شما سعی می کند در کارهای زیر از شما تقلید کند ؟
خیر

زبانتان را بیرون می آورید؟

بلی

صدای خنده دار از خود در می آورید ؟

بلی

خیر

بای بای می کنید؟

بلی

خیر

کف می زنید؟

بلی

خیر

انگشتتان را روی لب هایتان به عالمت " هیس " *

بوس می فرستید؟

می گذارید ؟

بلی

خیر

بلی

خیر

سایر موارد ( توضیح دهید)

پاسخ بلی فقط به یک مورد
یا هیچکدام

مردود

پاسخ بلی به دو مورد یا
بیشتر

قبول

لطفا یک مثال از چیزهایی که کودک شما سعی می کند
تقلید کند بیاورید ( اگر والدین نتوانند از نمونه های قابل
قبول زیر بیاورند آنها را تک به تک سوال کنید ).

 -61وقتی شما برای دیدن چیزی سرتان را بر می گردانید آیا  ............هم برای دیدن آنچه که شما نگاه می کنید به اطراف نگاه می کند ؟
بلی

خیر

وقتی شما برای دیدن چیزی بر می گردید کودک شما چه
کار می کند ؟ ( اگر والدین نتوانند از مثال های قبولی زیر
موردی را ذکر کنند تک تک مثال های زیر را بیرسید ).

قبول

مثا ل های مردودی :

مثال های قبولی :

آیا کودک شما

آیا کودک شما

به شما توجه نمی کند ؟

بلی

خیر

به طرف آنچه که شما نگاه می کنید  ،نگاه می کند ؟

بلی

به صورت شما نگاه می کند ؟

بلی

خیر

به چیزی که شما نگاه می کنید اشاره می کند ؟

بلی

خیر
خیر

به اطراف نگاه می کند تا آنچه را که شما به آن نگاه می کنید ببیند ؟ بلی

فقط به مثال های مردودی
جواب بلی است
هم به مثال های قبولی و هم به مثال
های مردودی پاسخ بلی می دهد

فقط به سوال های قبولی
پاسخ بلی است

اغلب موارد کدام را انجام
می دهد

مردود

پاسخ مردودی

پاسخ قبولی

قبول

خیر

 -71آیا  ..........سعی می کند توجه شما را به خودش جلب کند؟
بلی

خیر

لطفا مثالی بزنید که او چگونه توجه شما را به خودش جلب می کند .
( اگر والدین نتوانند از مثال های قبولی زیر موردی را ذکر کنند موارد
زیر را تک به تک سوال کنید).

آیا او :
-جمالتی مانند " ببین " یا " منو ببین " می گوید؟

بلی

خیر

کلمات نامفهوم یا صداهایی از خودش در میاورد تا شمابه آنچه او انجام می دهد نگاه کنید ؟
-برای شنیدن تحسین یا اظهار نظر به شما نگاه می کند؟

بلی
بلی

خیر
خیر
خیر

برای اینکه بداند شما به او نگاه می کنید به نگاه کردن به شما ادامه می دهد؟ بلی-سایر موارد ( توضیح دهید)

پاسخ بلی به هیچکدام

مردود

پاسخ بلی به هر کدام

قبول

 -91اگر اتفاق جدیدی روی دهد آیا ............برای دیدن احساس شما نسبت به آن اتفاق به صورتتان نگاه می کند؟
بلی

خیر

اگر کودک شما یک صدای عجیب و غریب یا ترسناک بشنود
آیا او قبل از هرگونه واکنش به شما نگاه می کند ؟

خیر

قبول

بلی

اگر فرد تازه واردی از راه برسد آیا
کودکتان به شما نگاه می کند؟

خیر

بلی

وقتی کودکتان با چیزی نا آشنا یا اندکی
ترسناک مواجه می شود ایا او به شما
نگاه می کند ؟

خیر

بلی

مردود

قبول

قبول

 – 02آیا  ……….فعالیت های حرکتی را دوست دارد ؟

بلی

خیر

آیا کودکتان از باال و پایین انداختن یا
تاب دادن لذت می برد ؟

وقتی او را تاب می دهید چه عکس العملی نشان می
دهد (اگر والدین نتوانند از مثال های قبولی زیر
موردی را ذکر کنند تک به تک مثال های زیر را
بپرسید).

خیر

بلی

قبول
آیا او :
می خندد یا لبخند می زند ؟
غان و غون می کند یا حرف می زند؟

بلی
بلی

خیر
خیر

با دراز کردن دستهایش خواهان ادامه بازی است؟ بلی

خیر

سایر موارد ( توضیح دهید).

پاسخ نه به تمام موارد

مردود

پاسخ بلی به هریک از موارد باال ( یا یک مثال
دیگر که نشانگر پاسخ مثبت است ).

قبول

