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   اهميت غربالگري و پايش تكامل

شيرخواران و . توجهي بر تكامل كودك دارد ثير قابل أوضعيت زندگي در طول دوران شيرخواري و ابتداي كودكي ت  
تكامل مطلوب و مناسبي داشته باشند   كه براي آن محيطي هستند يا ) جسماني ( زيكي كودكاني كه داراي مشكالت في

 شوند خير تكامل دچار ميأنسبت به ساير اطفال بيشتر به اختالالت تكامل يا ت اين كودكان . اي هستند نيازمند توجه ويژه
ها  ، شنوايي و بينايي در آنهاي حركتي، ذهني، گفتاري درجات مختلفي از معلوليت ساز بروز انواع و و اين امر خود زمينه

خير أها و انجام مداخالت بموقع، از بروز ت اين امر الزم است با تشخيص زودرس مشكالت آن براي پيشگيري از . شود مي
كودكاني كه روند تكاملي  ،يك برنامه غربالگري مناسببا اين است كه  ماهدف . يا اختالل تكامل جلوگيري كنيم

با مداخله به موقع در جهت اصالح يا كاهش مشكالت اين كودكان  يمتا بتوان دهيمتر تشخيص  طبيعي دارند را سريعغير
  .كنيماز بروز معلوليت پيشگيري  و نهايتاً برداريمگام 

 ابزار غربالگري تكامل كودكان   

ماهگي III  ASQ 2در( استماهگي  60تا  4از گروه سني مختلف   19پرسشنامه براي 19حاوي ASQ  غربالگرآزمون 
در سال اول انجام غربالگري با اين تست  فواصل .شود مي تكميل والدين يا مراقب كودك كه توسط  )هم اضافه شده است

 24،36،33،30،27يكبار  ماه 3ماهگي، در سال سوم هر  24،22،20،18،16،14،12،10،8،6،4 بار  ماه يك 2 و دوم هر

ها  در اغلب موارد اين پرسشنامه. است ماهگي 36،60،54،48،42يكبار ماه  6چهارم و پنجم هر و در سال ماهگي 
ز دارند از كودكان سالم جدا هاي بيشتر يا مداخالت درماني زودرس نيا ني را كه به ارزيابيخوارا ي شيرخوبه توانند ب مي

تكامل كودك نوشته شده و در آن  است كه به زبان ساده در مورد حيطه 5در  سوال  30هر پرسشنامه حاوي . كنند
 5االت هر پرسشنامه به ؤس. تر مرتب شده است هاي سخت تر به فعاليت هاي آسان يتبه ترتيب از فعال هر حيطه االتؤس

 : كه عبارتند از است حيطه تكاملي تقسيم شده 
 ها درك معني گفتهگوش كردن و  دهان، وردن از آغون كردن، صدا درآ: مانند برقراري ارتباط حيطه.   1
 حركات تنه، بازوان و پاها : مانند حيطه حركات درشت.   2
 حركات ظريف دست و انگشتان : مانند حيطه حركات ظريف.   3
  ....كارهاي اجتماعي مثل بازي در جمع، بازي با اسباب بازي و ،بازي هاي فردي: مانند اجتماعي -حيطه فردي .   4
 ها  يادگيري و بازي با اسباب بازي : مانند حيطه حل مشكل. 5
 . شده است كلي والدين درنظر گرفته براي كسب نظرات  "كلي موارد" بخش به نامهر پرسشنامه يك  انتهاي در 
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 ASQهاي پرسشنامه  هاي سؤاالت هر يك از حيطه ويژگي

 .دهد ال قرار ميؤشاخص تكاملي مهمي را مورد س  -1
و در مورد را مطرح كرده ) ضريب تكاملي متوسط(100تا  75سني با ضريب تكاملي رفتار مناسب كودكان آن گروه  -2

 .نمايد ال ميؤكودك مورد نظر س
 . ال و امكان مشاهده رفتار مورد نظر در كودك براي والدين راحت باشدؤسعي شده درك س ،الؤدر طرح هر س  -3
بتوانند متوجه معني آن از كلماتي استفاده شده كه افرادي با سطح سواد پنجم ابتدايي پرسشنامه در طراحي متن   -4

 .االت را بهتر درك كنندؤضيحات كافي داده شده تا والدين سجا الزم بوده توهر . شوند
 . تر نمايد ال را روشنؤر كوچكي هم اضافه شده تا مفهوم سال تصويؤدر هر جا ممكن بوده در كنار هر س -5 
 . ال گنجانده شده استؤهايي از رفتار مورد نظر در س كه الزم و امكان پذير بوده مثال در جاهايي  -6

 :براي كدام كودكان انجام مي شود ASQتست غربالگري تكامل   

ماهگي به 12ماهگي و يا تزريق واكسيناسيون  12هاي روتين  كودكاني كه براي دريافت مراقبت( ماهه 12كودكان  .1

 )اند اه يا خانه بهداشت مراجعه كردهبهداشتي درماني، پايگمركز 

بر اساس بوكلت چارت كودك سالم  ماهگي 60هاي روتين تا  مراقبتبراي كليه كودكاني كه در زمان انجام  .2

مرتبط با سن كودك تكميل گرديده و  ASQنيازمند ارجاع هستند پرسشنامه ) بخش ارزيابي كودك از نظر تكامل(
اين دستور عمل باشند ) كودكاني كه نياز به ارجاع دارند(شرايط مندرج در بخش واجد يكي از شرايط  كه در صورتي

 . شوند ارجاع داده مي

. تعيين مي شوند "پرخطر اداره سالمت نوزاداننظام مراقبت و پيگيري شير خوار "بر اساس : خطرپر شيرخواران .3

و توسط ) نظام مراقبت و پيگيري شير خوار پرخطر اداره سالمت نوزادان(خواران بر اساس همان بستهاين شير 
كارشناسان مرتبط در حوزه برنامه سالمت نوزادان و با مديريت فوق تخصص نوزادان در كلينيك مراقبت نوزاد 

 .پرخطر بيمارستاني مراقبت خواهند شد

  براي تكميل پرسشنامهقابل توجه  موارد 

به عنوان  .كرد بر روي آن استفاده  قيد شده  سنماه بعد از يك توان از يك ماه قبل تا  هر پرسشنامه را تنها مي -1
 . ماهه استفاده كرد13تا  11توان براي كودكان  ماهگي را تنها مي 12مخصوص  مثال پرسشنامه 

سالگي، 2آيند بايد تا زمان رسيدن سن كودك به  مي بدنيا و كمترهفته  37، ترم پره براي كليه شيرخواراني كه -2
سن اصالح شده شيرخوار را مطابق دستور زير محاسبه و پرسشنامه اي مطابق با سن اصالح شده براي شيرخوار 

  آمده از سن هفته بدنيا 40براي محاسبه سن اصالح شده بايد كل هفته هايي كه شيرخوار زودتر از . تكميل كرد
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 )هفته 40هفته زودتراز  8( هفتگي 32ماهه اي كه در 6 بعنوان مثال براي شيرخوار. زمان مراجعه كودك كم شود
 .ماهگي را براي شيرخوار تكميل نمود 4كرده و پرسشنامه  ماهگي كم 6هفته يا دوماه را از سن  8بدنيا آمده بايد 

ادران بي سواد يا كم سواد لذا پدران و م. پايان ابتدايي طراحي شده استاين پرسشنامه براي والدين با تحصيالت  -3
 .همان خانه انجام دهند توانند خود آن را تكميل كنند بايد اين كار را به كمك يك فرد با سواد ديگر در  كه نمي

 . عالمت بزنددر اين صورت فرد باسواد بايد سواالت را براي پدر و مادر بخواند و پاسخ مورد نظر آنها را 

د كرد از ايشان نپرسشنامه همكاري الزم را نخواه والدين در بازگرداندن دزني كه به هر علت حدس مي در صورتي -4
در اين حالت  .آن را تكميل كنند) خانه بهداشت ، پايگاه بهداشتي يامركز بهداشت( كه در همان محل بخواهيد

ر فهم بهتر  ر تكميل پرسشنامه به سوال يا مشكلي برخورد كردند كمك به آنان د ر د و پدر و ماد چنانچه الزم بود 
زيرا  اري كرد  سشنامه در محلي خارج از منزل خودداالمكان بايد از پر كردن پر حتي البته .مطالب مجاز است

ينه، مداد و كاغذ، آ مانند ( موجود نباشدكار اين وسايل در محل  اشته باشيم كه ممكن است به وسايلي نياز د
كافي حوصله و توجه الزم را  قت  خارج از منزل ممكن است پدر و مادر د به عالوه )  ...اسباب بازي و ،مكعب

 .الزم را نداشته باشد ك نيز ممكن است در محيط بيگانه همكاري  از طرفي كود .دننداشته باش

 : نيستكه پرسشنامه مناسب آن سن موجود در سني   كودكمراجعه براي توجه قابل  موارد

ماهگي را در اختيار داريم و   48ماهگي و  42هاي  ماهه به ما مراجعه كرده ولي ما پرسشنامه  44مثال كودكي 
استفاده  توان از يك ماه قبل تا يك ماه بعد از گروه سني مورد نظر  گفتيم هر پرسشنامه را تنها مي همانطور كه قبالً 

ماهه   49تا  47ماهگي براي كودكان   48ماهه و پرسشنامه   43تا   41 ماهگي براي كودكان   42يعني پرسشنامه . كرد
دهيم و با توجه به  يرا براي تكميل به والدين م) ماهگي 42(تر  پرسشنامه سن پاييندر اين مورد . قابل استفاده است

 :كنيم متياز كسب شده به روش زير عمل ميا

تا دهيم  به والدين ميدر اين حالت پرسشنامه سن باالتر را . كودك به تمام سئواالت پاسخ بلي داده است. الف
به همراه ) سالگي 4(نمايند و هنگام مراجعه براي ويزيت بعدي براي كودك تكميل) ماهگي 48(در سن مربوط

 .ته باشندداش
 :كنيم ماهگي پاسخ تمامي سئواالت بلي نبود به روش زير عمل مي 42در صورتي كه در پرسشنامه . ب

 .كودك را ارجاع مي دهيم: بيش از نيمي از سؤاالت بلي نباشدپاسخ . 1
كودكاني كه نياز به ارجاع "مطابق بخش: باشد 1SD-برش   پايين  نقطهها  امتياز كودك در هر يك از حيطه. 2

)  ماهگي 48( سشنامه سن بعدي، پر)سالگي 4(در مورد اين كودك نيز در سن مراقبت بعدي . اقدام مي كنيم "دارند

 .بايد تكميل گردد
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به عنوان يك اصل كلي و به منظور ارتقاي سطح تكاملي اين كودكان و كليه كودكاني كه تست بررسي . ج
هاي متناسب با سن كودك براي رشد و يادگيري او درسنين  شوند، الزم است كه تمرين مي ASQتكاملي 
 .ل انجام شودپس از آموزش توسط والدين در منز) روش هايي براي شكوفايي استعداد كودكان(مربوطه 

 :براي والدين پرسشنامهنحوه تكميل  در موردات الزم توضيح

است كه والدين را  ين قدم بعدي ا) سن مناسب هر پرسشنامه بر اساس( پس از انتخاب كودكان جهت انجام اين تست
. دهمكاري فعال ايشان داري نياز به ها آمادگي شركت در برنامه ارزيابي تكاملي را دارد و  ن آ كه كودك  يدمطلع نماي

پيدا كردند قدم بعدي اين است كه  اهميت تكامل كودكان و غربالگري آنآگاهي كافي نسبت به  مادر وقتي پدر و
  :استدرباره پرسشنامه شامل موارد زيرالزم توضيحات   .دو چگونگي تكميل آن آشنا كني ها را با پرسشنامه  آن

لذت  كيد كنيد كه تكميل پرسشنامه را تبديل به يك بازي خانوادگي كنند تا همگي از آن أبه پدر و مادر ت   -1
 . ببرند

ي سواالت عمومي  بر اينكه بايد به تعداد ر صفحه اول هر پرسشنامه عالوه  د كه هيد به پدر و مادرتوضيح د  -2
پاسخ دهند بايد  ... )و اركودك، كد ملي سرپرست خانو نام و نام خانوادگي كودك، كدملي( در مورد كودك

 . پرسشنامه است كنند كه چه كسي در خانه مسئول پر كردن  مشخص

را گيرد  مورد سؤال قرار ميپرسشنامه  كه درهمه فعاليت هايي نتواند ممكن است كودك توضيح دهيد كه   -3
ه انجام مي اين موضوع است كه كودك چه فعاليت هايي را هميش براي تعيينانجام دهد و اين پرسشنامه 

  .دهد، گاهي انجام مي دهد و يا هنوز انجام نمي دهد

ارزيابي ، ي مورد نظر را در كودك خودها ها بايد هريك از فعاليت كنيد كه آن بر اهميت اين نكته تأكيد  -4
 . ت پاسخ دهندالاؤه سكرده و سپس ب

ارتباط، حركات درشت، بخش برقراري : بخش اصلي تقسيم مي شوند  5االت به ؤتوضيح دهيد كه س   -5
پاسخ دارد كه بايد   3الؤدر اين بخش هر س . اجتماعي -حركات ظريف، بخش حل مسئله و بخش فردي

 :ها در فضاي مربع كوچك كنار آن عالمت زده شود تنها يكي از پاسخ
 .است كه كودك درحال حاضر قادر است فعاليت مورد نظر را انجام دهد به معني آن » بلي« 
 .است كودك به تازگي شروع به انجام فعاليت مورد نظركرده به معني آن است كه » گاهي «

 . به معني آن است كه كودك هنوز شروع به انجام آن نكرده است» هنوز نه « 
حاضر  داده است ولي در حال  انجام مي آيد كه كودك فعاليت مورد نظر را قبالً توضيح دهيد گاهي پيش مي -6

پرسيده  ال پرسشنامه درباره چهار دست و پا رفتن ؤمثال اگر س .دهد يا بندرت انجام ميدهد  آن را انجام نمي
يا مثال درباره  ،رود دهد و به جاي آن راه مي ن را انجام مي داده ولي ديگر انجام نميآكه كودك قبال  باشد،
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دستش مي  ن به نشستن همراه با تكيه دادن به دست ها سوال شده و اينك كودك بدون كمك و تكيه داد
به خوبي  گاهي پدر و مادر ( .بدهند "بلي" تواند بنشيند، در اين صورت بايد به سوال مورد نظر هم پاسخ

شوند يا اينكه فراموش كرده اند كه آيا چند وقت پيش كودك آنها فعاليت مورد نظر را  متوجه موضوع نمي
 ). ها را اصالح كنيد مكشان كنيد و پاسخ آنتوانيد ك انجام مي داده است يا خير، در اين صورت شما مي

كه پاسخ  استال ؤشش س اين بخش داراي. قرار دارد » كلي موارد «ي با عنوان بخش  در انتهاي پرسشنامه -7
 . نياز است والدين توضيحات الزم را بدهنددارند و گاهي   "خير "يا  "بلي"

آگاه شدند پرسشنامه  تكميل پرسشنامه كامالًپس از اينكه مطمئن شديد پدر و مادر در مورد چگونگي   -8
آينده به  به گروه سني كودك را در اختيار شان قرار دهيد تا در منزل تكميل كرده و ظرف چند روز مربوط 

 حتماً. نندموقع تكميل كرده و به شما برگرداكيد كنيد كه پرسشنامه را به أبه پدر و مادر ت. شما برگردانند
لي كه تعيين شده نام خود، آدرس و شماره تلفني كه والدين در صورت نياز بتوانند پرسشنامه در مح روي 

، داشته باشنددر مورد تكميل پرسشنامه  ال يا مشكليؤچه س تماس بگيرند را ذكر نماييد تا چنان با شما 
 . رفع كنند

 : تكميل شدهدهي نهايي به پرسشنامه هاي حوه امتيازن

 نقاط برش 

از به پيگيري و ارزيابي هاي براي تعيين اينكه كودك مورد نظر ني ASQ غربالگر ذكر شد، آزمون همانطور كه قبالً
در واقع امتيازي است كه عملكرد متوسط گروه كثيري از  نقطه برش .كند استفاده مي "نقاط برش"از  ،تر دارد يا نه دقيق

ش بعد از مطالعات اين نقاط بر .سازد تفكيك هر حيطه تكاملي نمايان مي كودكان را در يك گروه سني بخصوص و به

برش   نقاط "نقاط برش بر روي برگه  .شدهاي آماري بر روي تعداد زيادي از كودكان تعيين  گسترده و بررسي

دو ستون   دربراي هر سن بخصوص در حيطه تكاملي مورد نظر  "دركودكان ايراني پرسشنامه سنين و مراحل

 .استثبت شده  "ميانگين از تر پايين دو انحراف"و  "ميانگين از تر پايين انحراف يك"

 :داريم  مير به ترتيب قدم هاي زير را بربراي اين منظو
اگر تمام  .كنيد  ابتدا پرسشنامه را براي يافتن احتمالي سواالتي كه پدر و مادر بدون پاسخ گذاشته اند جست و جو -1

مطابق توضيحاتي كه در بخش  ،ولي اگر سوالي بي جواب مانده بود .داريدقدم دوم را بر  ،بودندسواالت داراي پاسخ 
 .كنيداقدام  "نحوه امتياز دهي به پرسشنامه هايي كه سواالت بي جواب دارند"يعني  ،بعدي

صفر امتياز و  »  گاهي« امتياز براي پاسخ   5 ،»بلي  « امتياز براي پاسخ  10االت، با در نظر گرفتن ؤبه هريك از س -2
 . ، در قسمت فضاي خالي كنار هر سوال، امتياز دهيد»هنوز نه « براي پاسخ
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گاهي ممكن است پيش بيايد كه كودك فعاليتي را كه در سوال مطرح شده است قبال انجام مي داده و هم اكنون  -3
در اين صورت بايد به آن  .انجام مي دهد) لياز نظر تكام( را ه تريديگر انجام نمي دهد و به جاي آن فعاليت پيشرفت

كودك عليرغم توضيحات كافي در اين خصوص بازهم به  حال احتمال دارد كه پدر و مادر هر هاما ب .سوال پاسخ بلي داد
را  10امتياز  ،در اين صورت بايد هنگام امتياز دهي باز هم .را عالمت زده باشند  »گاهي  « يا » هنوز نه« اشتباه پاسخ 

  .وري شده استاين موضوع يادآ جا كه الزم بوده براي اين منظور در پرسشنامه هر . خصوص قائل شده ن سوال بآ براي 
  .امتيازات مربوط به هر يك از حيطه هاي تكاملي را جمع بندي كنيد -4
نقاط برش پرسشنامه «  اعالم شده در برگه» نقطه برش« امتيازات مربوط به هر يك از حيطه هاي تكاملي را با  -5 

  .مقايسه كنيد   ،براي همان حيطه تكاملي در گروه سني مورد نظر» سنين و مراحل 
 :بر اساس نقاط برشچنانچه امتيازات در هر يك از حيطه هاي تكاملي   -6 

 در حال حاضر مشكلي ندارد و بايد به پدر و مادرتوصيه شودكودك   باشد، ")-1SD ("مساوي يا بيشتر از  •
روش (يادگيري كودك درسنين مربوطه  هايي براي رشد و ارتقاي تكامل طبيعي كودك، تمرين تا به منظور

 . انجام دهند )هايي براي شكوفايي استعداد كودكان

تر ارجاع  هاي دقيق كودك بايد براي پيگيري و ارزيابي  باشد، ")-2SD ("نقطه برش مساوي يا كمتر از  •
  .شود

يادگيري  تمرين هايي براي رشد و مادر و بايد پدر، قرارگيرد " )-2SD ("و  ")-1SD( "بين اعداد  •

 مجددا هفته 2پس از  و دنانجام ده )روش هايي براي شكوفايي استعداد كودكان(كودك درسنين مربوطه 
 اعداد دو همچنان بين( قرارنگيرد " 1SD-) ("از بيشتر مساوي يا اگر  ،تست براي كودك انجام گيرد

 .دشوارجاع  تر هاي دقيق ارزيابيبراي پيگيري و كودك  )قرارگيرد  (2SD-) و) 1SD-( ستون

بخصوصي در مورد آيا نگراني  « الت عمومي ماننديك سري سوا )قسمت موارد كلي( پرسشنامه انتهايي در بخش -7

ن اي اهميت آن در اين بخش در امتياز دهي به كودك گنجانده نمي شود ولي  .به چشم مي خورد  ،» ؟خود داريد فرزند 
هايي از  با چنين نگراني  مي سازد، هر گاه آشنا  شاناحتمالي پدر و مادر در مورد فرزند» نگراني هاي « است كه ما را با 

 ،كرده ود موضوع را جدي تلقيشتوصيه مي  ،اخذ شده توسط كودك صرف نظر از امتياز  ،شديدسوي پدر و مادر مواجه 
  .دهيدارجاع  را  دقيق تر كودك اي ارزيابي هاي بر

 جواب دارند ا الت بيؤسدهي نهايي به پرسشنامه هايي كه نحوه امتياز

پاسخ صحيح اطمينان  به والدين در اين موارد معموالً. نداده باشندپدر و مادر به يك سوال پاسخ ممكن است گاهي  
در هر حال  .نگراني و شك دارند ،دهد يا نه ت مورد نظر را به درستي انجام ميها فعالي كه كودك آن يا در مورد اين ندارند 

 :استفاده كرد»  امتيازدهي نسبي« بايد از روش  ،اگر برخي از سواالت همچنان بدون پاسخ باقي ماند
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جمع امتيازات سؤاالت پاسخ با تقسيم كردن  تكاملي پاسخ داده نشده بود االت يك حيطهؤاز س يكيفقط به اگر  -1

 ،الت پاسخ داده شدهاؤبر تعداد س) ال بدون پاسخؤفتن امتيازي براي سبدون در نظر گر (داده شده همان حيطه 
نقطه ( ( مانند موارد ديگر با كنيم و اضافه ميسپس آن رقم را به امتياز نهايي  .بدست مي آيد 10تا   0بين  رقمي 
 . دهيم ميحيطه تكاملي مقايسه و اقدامات بعدي را مانند گذشته انجام  آن )) برش 

پاسخ  ماهگي  4تكاملي حركات درشت در پرسشنامه  سوال حيطه  6سوال از  5اگر پدر و مادري تنها به  به عنوان مثال 

و ) امتياز   5(  »گاهي «  سوال پاسخ   1، )امتياز  30مجموعا معادل(  »بلي «  سوال پاسخ  3باشند، كه از آن ميان  داده 
 : نحوه محاسبه به شرح زير است باشداشته  د) امتياز  0(  »هنور نه « يك سوال پاسخ 

بود، كه وقتي بر تعداد سواالت پاسخ  امتياز خواهد  35حركات درشت كودك آنها  جمع امتيازات حيطه تكاملي  •
  .بدست مي آيد 7، رقم ) 7مساوي   5تقسيم بر  35( تقسيم گردد  ) سوال  5( هداده شد

 ) 42مساوي  7+ 35( جمع مي كنيم) 35( را با جمع امتيازات حيطه تكاملي حركات درشت كودك  7اين رقم   •

مربوط  1SD- ط برشابا توجه به نق كودك از حيطه تكاملي حركات درشت است كه  امتياز نهايي   42عدد    •
ي حركات درشت حكايت از آن دارد كه تكامل كودك در حيطه تكامل) باشد مي  38,1كه ( ماهگي   4 سنبه 

 . قيق تر ندارد ارزيابي هاي د  نياز به ارجاع براي بررسي و رود و  طبيعي پيش مي بطور 

بوكلت چارت كودك  مراقبت بعدي برا ساس(به منظور ارتقاي تكامل كودك، والدين تا زمان مراجعه بعدي •
هايي براي شكوفايي استعداد  روش(هايي براي رشد و يادگيري كودك درسنين مربوطه  تمرين بايد )سالم

 .را انجام دهند )كودكان
 

را انجام  همان محاسبات قبلي  ، االت يك حيطه تكاملي بدون پاسخ باقي مانده بودؤاز س دو سوالكه  در صورتي -2

دون در نظر گرفتن امتيازي ب( از تقسيم كردن امتياز كلي آن حيطه تكاملي  با اين تفاوت كه رقم بدست آمده دهيد
 (ابتدا دو برابر  خو اهد بود،  10تا   0االت پاسخ داده شده را كه رقمي بين ؤبر تعداد س) االت بدون پاسخؤبراي س

  .نماييده امتياز كلي همان حيطه اضافه و سپس آن را ب كنيد) ضرب در دو 

 ماهگي  4تكاملي حركات درشت در پرسشنامه  سوال حيطه  6سوال از  4اگر پدر و مادري تنها به به عنوان مثال     
 امتياز  5(  »گاهي «  سوال پاسخ   1، )امتياز  20مجموعا معادل(  »بلي «  سوال پاسخ  2باشند، كه از آن ميان  پاسخ داده 

 : نحوه محاسبه به شرح زير استاشته باشد،  د) امتياز  0(  »هنور نه « و يك سوال پاسخ ) 
بود، كه وقتي بر تعداد سواالت پاسخ  امتياز خواهد  25حركات درشت كودك آنها  جمع امتيازات حيطه تكاملي  •

 .ست مي آيدبد 6,25عدد ، ) 6,25مساوي   4تقسيم بر  25( تقسيم گردد  ) سوال  4( داده شده

 آيد بدست مي 12,5عدد   ،) 12,5مساوي  2ضربدر  6,25( كنيدرا ضرب در دو  6,25عدد   •
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امتياز  ،) 37,5مساوي  25به اضافه  12,5( جمع شود) 25(مورد نظر با امتيازات حيطه تكاملي 12,5عدد   •
 . شود حاصل مي  37,50نهايي

 25,2كه  2SD-و نقطه برش  باشد  مي38,1 كه ماهگي  4 مربوط به سن 1SD- ط برشابا توجه به نق  •
 .باشد مي 2SD-و   1SD-باشد؛ عدد حاصل بين مي

 بايد )هفته بعد 2(والدين تا زمان مراجعه بعدي. مورد غربالگري قرار گيرد مجددًادو هفته ديگر كودك بايد  اين •
را انجام  )شكوفايي استعداد كودكانهايي براي  روش(هايي براي رشد و يادگيري كودك درسنين مربوطه  تمرين
 .دهند

 2بيش از اگر  بايد توجه داشت كه . دهند االت پرسشنامه پاسخ نميؤآيد كه پدر و مادر به تمام س گاهي پيش مي -3

. ن حيطه تكاملي ممكن نخواهد بود امتيازدهي صحيح به آ  بدون پاسخ باشد، هاي تكاملي از هر يك از حيطه سوال

ها  آن را از نظر االت مورد ؤپاسخ س اگر چنين وضعيتي پيش آمد ابتدا بايد تالش كنيد با پدر يا مادر صحبت كرده 
 .يدمطابق توضيحاتي كه در بخش قبلي آمده بود، عمل كن ريافت شد،  نظر د هاي مورد  چنانچه پاسخ. دريافت كنيد

ن هي به آ امتيازد  ،ر اخذ نماييم الت را با صحبت با پدر يا ماداؤس هيچ وجه نتوانستيم پاسخ آن  كه به در صورتي
 .و بايد حذف گردد  حيطه تكاملي ممكن نخواهد بود

  ثبت اطالعات  

 . شود بايگاني در پرونده كودكتكميل شده بايد  ASQفرم    •

 ASQسال بصورت 8مراقبت از كودكان زير فرم در پرونده خانوار در انتهاي ستون  ASQنتيجه انجام تست  •
 . طبيعي يا غيرطبيعي ثبت شود

براي بار  -2SDو  - 1SDبين ،  -2SDزير (ها  در هر يك از حيطه ASQدرصورت غيرطبيعي بودن تست  •
مراجعات  جدول هاي الزم در  اقدامات و پيگيري) در پاسخ به سؤاالت موارد كلي كودك مشكل دارد، اول و دوم

 .مراقبت ويژه پرونده خانوار ثبت شودو درماني كودك 

طبيعي  ASQغيرطبيعي در ستون سن مربوطه بصورت طبيعي يا  ASQتست  نتيجه در دفتر مراقبت كودكان •
  .ثبت شودغير طبيعي  ASQيا 

و نياز به ارجاع كودك به پزشك معين فرم ارجاع موجود در شبكه به  ASQدرصورت غيرطبيعي بودن تست  •
 .تكميل شده به مركز مورد نظر ارجاع شود ASQانضمام پرسشنامه 

ها و مراكز بهداشتي  هاي بهداشت، پايگاه براي كليه خانهكه از طرف دانشگاه   ASQبندي اطالعات  فرم جمع •
 هاي بهداشت و توسط غير پزشك تيم سالمت در مراكز بهداشتي توسط بهورز در خانه ،درماني ارسال شده است

 .گردد و به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي شود تكميل مي درماني

bhe53
Underline
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غربالگري  گزارش اطالعات" ي با نام ليست در   ،توسط كارشناس كودكانشهرستان جمع بندي اطالعات در   •

 ثبتموجود است پورتال اداره سالمت كودكان دفتر سالمت خانواده كه در   (ASQ)"  تكامل كودكان
  . گردد مي

  روش ارجاع

پزشك مركز  با ،گيري براي ارجاع كودك به پزشك معين و تصميم ASQمسؤليت تفسير نتيجه تست غربالگر 
در اين  .كسب خواهند كرد 1SD- بيشتر كودكان مورد ارزيابي، امتيازات باالتر از نقطه برش. درماني است بهداشتي
. ها در حال طي كردن يك روند خوب و طبيعي است نكه تكامل كودك آ به والدين تأكيد شودود ش توصيه مي صورت 

سنين  در رزيابيزماني است و بر اهميت تكرار ا ضمنأ بايد به ايشان يادآوري نمود كه زمان بررسي بعدي كودك چه 
درسنين مربوطه  اوهمچنين الزم است كه تمرين هاي متناسب با سن كودك براي رشد و يادگيري  . مختلف تأكيد نمود

اي از كودكان نيز شرايط زير را دارند كه نيازمند ارجاع  عده .را انجام دهند )روش هايي براي شكوفايي استعداد كودكان(
 . هستند

 دارندارجاع  به  نيازكودكاني كه 

 . باشد 2SD-پايين تر از نقطه برش مساوي يا كودكاني كه امتياز آنها در حداقل يكي از حيطه هاي تكاملي  -1

هفته  2بعد از  ،تكاملي در منزلارتقاي و بعد از انجام اقدامات بوده    2SD- و   1SD-در مراجعه اول بين   -2
مساوي  بوده و يا 2SD- و   1SD-بين  (باشد 1SD-كمتر از  و همچنان همجدد تست براي كودك انجام شد

  . )باشد  2SD-پايين تر از يا 

كودك مشكلي براي كودك وجود دارد و ايد كه  بندي رسيده در پاسخ به سؤاالت موارد كلي به اين جمع  -3
 .نيازمند ارجاع است
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 )مهم(نماييدطريق زير عمل   صورتي كه كودك نيازمند ارجاع بود بهدر 

 . و مادر پرهيز كرد آشفته كردن پدر از نگران و بايد  در هر حالتي،   -1

تماس تلفني و يا طي يك مالقات حضوري كه با پدر و مادر ترتيب مي دهيد، به آنها اعالم كنيد  طيهر چه زودتر  -2
بر روي توسط پزشك معين كه نتايج ارزيابي حكايت از اين داشته است كه بررسي هاي دقيق تر و تخصصي تر 

 . كودك آنها الزم است

اجتماعي آنها و ترجيحا به زبان مادري يا بومي  -با پدر و مادر به زبان كامال ساده و قابل فهم براي سطح تحصيلي -3
 . سخن بگوئيد ،آنها

 خودداري كنيدمانند آن و  » غير طبيعي» « رد شدن از تست «  » تست يا آزمون «از استفاده از كلماتي چون  -4

به معناي وجود اختالل تكاملي در كودك  بررسي انجام شده و ارجاع كودك به پزشك معين، الزاماٌ كنيد كهتاكيد  -5
 .  با بررسي هاي بعدي معلوم خواهد شد وضعيت كودك نيست و

 .معرفي نماييد را به والدين كودك شماره تلفن و خدماتي كه توسط ايشان قابل ارائه است آدرس،  پزشك معين؛ نام -6
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 F :2شاخص هاي برنامه ارتقاي تكامل كودكان1

تكميل شده براي  ASQ پرسشنامه تعداد : مساوي است با  ،ماهه 12در كودكان  ASQدرصد پوشش تكميل   -1

 . 100 ضربدرماهه  12ماهه تقسيم بر تعداد كل كودكان  12كودكان 

و يا بسيار مشكل  ممكن نيست در هر ماهماهه در شهرستان  12با نظر به اين كه شمارش كودكان  :توجه

 يعني. كنيم استفاده مي متولدين سال گذشته شهرستانبر مبناي ماهه  12تعداد كودكان ، از متوسط است
بديهي است كه . به عنوان مخرج در نظر مي گيريمبراي محاسبه ساالنه  را تعداد كودكان زير يكسال اول سال

تقسيم بر  تعداد كودكان زير يكسال اول سال الزم داشته باشيم،ماهانه  3در صورتي كه مخرج را براي شاخص  
و در صورتي كه مخرج را براي شاخص ماهانه الزم داشته باشيم، تعداد كودكان زير يكسال اول سال تقسيم   4

 . كنيم مي 12بر 
 

ماهه اي كه  12تعداد كودكان : ، مساوي است با 2F3)نيازمند ارجاع(غير طبيعي ASQماهه با  12درصد كودكان  -2

ماهه اي كه برايشان  12هستند، تقسيم بر تعداد كل كودكان  نيازمند ارجاعتكميل شده است و  ASQبرايشان 
ASQ  100تكميل شده، ضربدر  

داد تع: مساوي است با ،در حيطه برقراري ارتباط غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQ ماهه با 12درصد كودكان  -3

تكميل شده است و در حيطه برقراري ارتباط نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر تعداد كل  ASQكودكاني كه برايشان 
ASQ  100تكميل شده ضربدر  

: مساوي است با ،در حيطه حركات درشت غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQ ماهه با 12درصد كودكان    -4
تكميل شده است و در حيطه حركات درشت نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر  ASQتعداد كودكاني كه برايشان 

  100تكميل شده ضربدر  ASQتعداد كل 

تعداد : مساوي است با ،در حيطه حركات ظريف غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQماهه با  12درصد كودكان  -5

تكميل شده است و در حيطه حركات ظريف نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر تعداد كل  ASQكودكاني كه برايشان 
ASQ  100تكميل شده ضربدر  

                                                           
هر سه ماه در ليست پورتال اداره سالمت كودكان وارد شوند، براي بدست آوردن پنج شاخص بعدي از   93شاخص اول از ابتداي سال   ود  ٢

  .ريزي كنيد سال آينده برنامه
   :ذكر شده است، شامل 10كه  در صفحه است سه حالتي  ٣

 . باشد 2SD-پايين تر از نقطه برش مساوي يا كودكاني كه امتياز آنها در حداقل يكي از حيطه هاي تكاملي  -1

م شده و همچنان هفته مجدد تست براي كودك انجا 2بوده و بعد از انجام اقدامات ارتقاي تكاملي در منزل، بعد از    2SD- و   1SD-در مراجعه اول بين   -2
 ).  باشد  2SD-پايين تر از مساوي يا  بوده و يا 2SD- و   1SD-بين ( باشد 1SD-كمتر از 

 .ايد كه مشكلي براي كودك وجود دارد و كودك نيازمند ارجاع است بندي رسيده در پاسخ به سؤاالت موارد كلي به اين جمع  -3
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تعداد : مساوي است با ،غير طبيعي نيازمند ارجاع در حيطه حل مسئله ASQ ماهه با 12درصد كودكان  -6

ع هستند تقسيم بر تعداد كل تكميل شده است و در حيطه حل مسئله نيازمند ارجا ASQكودكاني كه برايشان 
ASQ  100تكميل شده ضربدر  

: مساوي است با ،اجتماعي -در حيطه شخصي غير طبيعي نيازمند ارجاع ASQ ماهه با 12درصد كودكان  -7
تكميل شده است و در حيطه شخصي اجتماعي نيازمند ارجاع هستند تقسيم بر  ASQتعداد كودكاني كه برايشان 

  100تكميل شده ضربدر  ASQتعداد كل 
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 فلوچارت اجرايي مديريت اختالالت تكاملي كودكان
 
 

           

 

  

        

             
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ١ماهه 12كودكان سالم  به جز  
 

 مردود قبول

 قبول

 

 مردود

 ٢توسط غير پزشك تيم سالمت ASQپرسشنامه پايش تكامل بر اساس 

 

 /معين شهرستانپزشک 

 ۵انجام تست تشخيصی 

٣اقدامات ارتقای تکامل در منزل   

 در هر ويزيتتوسط غير پزشك تيم سالمت  پايش عمومي تكامل بر اساس برنامه كودك سالم

 ١ماهه 12كودكان سالم  
 

 

/ اقدامات تشخيصي

درماني و يا ارجاع به 

سطح باالتر در صورت 

 لزوم

  4پزشك عمومي

)تيم سالمت(   
 

 

 

 مراجعه كودك براي معاينات دوره اي مطابق بسته ادغام يافته كودك سالم  -1

 .پرستار انجام خواهد شد / در خانه بهداشت توسط بهورز و در پايگاه بهداشتي توسط ماما  -2

 اقدامات ارتقاي تكامل در منزل، مركز بهداشتي درماني يا مركزجامع تكامل كودكان  -3

توسط كارمند بهداشتي تيم سالمت مركز بهداشتي درماني روستايي يا شهري مجري   ASQتست  -4
انجام و جمع بندي و امتياز دهي ) كاردان بهداشت خانواده /پرستار / ماما ( پزشك خانواده و نظام ارجاع 

شده و حاصل تست به همراه كودك و سوابق سطح قبلي جهت ويزيت به پزشك خانواده مسئول فرستاده 
 .  ي شود م

در صورتي كه تست تشخيصي بيلي در شهرستان موجود است، بايد اين تست براي موارد ارجاعي  -5
ASQ  انجام و تفسير آن توسط پزشك معين آموزش ديده انجام شده و در مورد ادامه سير تشخيصي و

معين بر در صورت عدم و جود تست تشخيصي بيلي در شهرستان، پزشك . درماني تصميم گيري نمايد
در مورد ادامه سير تشخيصي و مداخالت الزم در مورد كودك تصميم خواهد  ASQ مبناي نتيجه تست

د و در ندر صورت وجود مركز جامع اختالالت تكامل كودكان به اين مركز ارجاع داده مي شو .گرفت
هاي مربوطه صورت عدم وجود مركز جامع اختالالت تكامل كودكان در صورت لزوم به هر يك از حيطه 

 .ارجاع داده مي شود....) كاردرمان ، گفتار درمان و روانشناس و (
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0B در كودكان  ايراني تست اط برش قن  

 

 

  حيطه
 يك انحراف پايين تر از

 ميانگين

دو انحراف 
پايين تر از 

 ميانگين

 

  حيطه
يك انحراف پايين تر از 

 ميانگين

دو 
انحراف 

تر  پايين
از 

 ميانگين

گی
اه

ر م
چها

 27.9 38.7 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

ه م
زد

شان
 22.2 35.2 حيطه برقراري ارتباط 

 29.5 42.1 حيطه حركات درشت 25.2 38.1 حيطه حركات درشت

 28.5 39.5 حيطه حركات ظريف 22.9 35.8 حيطه حركات ظريف

 34.9 44.5 حيطه حل مساله 30.5 41.6 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 26.6 39.1   37.7 25.3 

گی
اه

ش م
 ش

 27.9 38.9 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

ه م
جد

هي
 22.2 35.4 حيطه برقراري ارتباط 

 34.5 45.2 حيطه حركات درشت 10.4 27.3 حيطه حركات درشت

 26.2 37.7 حيطه حركات ظريف 30.7 41.4 حيطه حركات ظريف

 28.3 39.2 حيطه حل مساله 31.3 41.7 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 20.8 34.2   42.9 31.9 

گی
اه

 م
شت

 28.8 40 حيطه برقراري ارتباط ه

گی
اه

 م
ست

 24.8 37.8 حيطه برقراري ارتباط بي

 32.5 43.7 حيطه حركات درشت 24.2 37.1 حيطه حركات درشت

 27.2 38.3 حيطه حركات ظريف 37.3 46.7 حيطه حركات ظريف

 32.6 42 حيطه حل مساله 36.5 45.8 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 29.2 41.1   40.9 29.7 
گی

اه
ه م

 د
 20.7 34.3 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

 م
دو

و 
ت 

يس
 25.7 38.7 حيطه برقراري ارتباط ب

 30.8 41.4 حيطه حركات درشت 17.2 32.3 حيطه حركات درشت

 25.8 36.1 حيطه حركات ظريف 36.1 45.4 حيطه حركات ظريف

 32.1 41.3 حيطه حل مساله 35.8 45 حيطه حل مساله

ياجتماع -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 20.2 33.8   43 33 
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  حيطه 
يك انحراف پايين تر از 

 ميانگين

دو انحراف 
پايين تر از 

 ميانگين

 

  حيطه
يك انحراف پايين تر 

 از ميانگين

دو 
انحراف 
پايين 
تر از 

 ميانگين

گی
اه

ه م
زد

دوا
 20.4 34.4 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

ر م
چها

و 
ت 

يس
ارتباطحيطه برقراري  ب  41.8 29.6 

 30 41.2 حيطه حركات درشت 21.5 35.6 حيطه حركات درشت

 26.8 37.1 حيطه حركات ظريف 34.6 43.8 حيطه حركات ظريف

 29.4 39.9 حيطه حل مساله 33.7 43.3 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 18.3 32.4   38.5 26.1 

گی
اه

ه م
رد

چها
 25.9 37.9 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

ت م
هف

و 
ت 

يس
 32.3 43.6 حيطه برقراري ارتباط ب

حركات درشتحيطه   21.2 35.1 حيطه حركات درشت 28.1 41.2 

 20.1 33.4 حيطه حركات ظريف 24.4 36.5 حيطه حركات ظريف

 31.2 42 حيطه حل مساله 33.4 43.5 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 24.9 38   33.8 20.8 

گی
اه

ی م
 س

 35.5 45.4 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

ت م
هش

و 
ل 

چه
 

 31.1 42.5 حيطه برقراري ارتباط

 25.1 38.1 حيطه حركات درشت 31.1 42.1 حيطه حركات درشت

 18.4 32.4 حيطه حركات ظريف 23.2 35.6 حيطه حركات ظريف

 20.2 31.4 حيطه حل مساله 34.1 43.9 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 31.8 42   39.6 27.3 

گی
اه

ه م
 س

 و
سی

 

 32.2 43.2 حيطه برقراري ارتباط

گی
اه

ر م
چها

و 
اه 

نج
 پ

 36 46 حيطه برقراري ارتباط

 26.4 39.5 حيطه حركات درشت 30.3 41.7 حيطه حركات درشت

 22.1 35.6 حيطه حركات ظريف 19.3 33.5 حيطه حركات ظريف

 25.8 36.1 حيطه حل مساله 36.4 45.7 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي  

اجتماعي -حيطه شخصي 30.5 41.2   41.2 29.4 
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  حيطه 
يك انحراف پايين تر از 

 ميانگين

دو انحراف 
پايين تر از 

 ميانگين

 

  حيطه
يك انحراف پايين تر 

 از ميانگين

دو 
انحراف 
پايين 
تر از 

 ميانگين

گی
اه

ش م
 ش

 و
سی

 33.3 44.1 حيطه برقراري ارتباط 

گی
اه

  م
صت

 ش

 36.9 45.7 حيطه برقراري ارتباط

 32.4 43.1 حيطه حركات درشت 28 40.5 حيطه حركات درشت

 15.3 29.5 حيطه حركات ظريف 21.3 35.2 حيطه حركات ظريف

 24.2 35.1 حيطه حل مساله 35.5 44.6 حيطه حل مساله

اجتماعي -حيطه شخصي اجتماعي -حيطه شخصي 25.8 37.7   42.9 32.2 

گی
اه

  م
دو

و 
ل 

چه
 

 35.4 45.1 حيطه برقراري ارتباط
كات درشتحيطه حر      40.2 28.3 
 21.3 34.7 حيطه حركات ظريف    
 30.9 41.7 حيطه حل مساله    
اجتماعي -حيطه شخصي      38.1 26.2 
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