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  )CHAT (1انوپكودكان ليست ارزيابي درخودماندگي در  چك
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ي پزشكان و متخصصين مراكز بهداشت براي ارزيابي درخودماندگي در  ليست، تنها به منظور استفاده اين چك
  . ماه طراحي گشته است18كودكان زير 

  
  ...................................سن ........................ تاريخ تولد ...................... نام كودك 

  .......................شماره تلفن .................................................................. ....آدرس 
  
  

  پرسش از والدين: لفبخش ا
  دهيد و يا او را روي زانويتان باال و       آيا هنگامي كه كودكتان را در هوا تاب مي)1بلي       خير     

  برد؟ اندازيد، از اين كار لذت مي يين مي                         پا
  دهد؟ اي نشان مي هاي ديگر توجه و عالقه آيا كودك شما، به بچه) 2بلي       خير     
  را دوست دارد؟] يا مبل و صندلي[آيا كودك شما، باال رفتن از چيزهايي مثل پله ) 3بلي       خير     
  برد؟ موشه يا قايم موشك بازي كردن لذت ميآيا كودك شما از دالي ) 4بلي       خير     
  كند؟ به عنوان مثال هايش چيزي را وانمود مي آيا كودك شما هيچگاه در بازي) 5بلي       خير     

  .ريزد بازي، وانمود كند كه دارد چاي مي                          اينكه با استفاده از قوري و فنجان اسباب
  اش به منظور اشاره به چيزي كه ) سبابه( ا كودك شما هيچگاه از انگشت نشانهآي) 6بلي       خير     

  نمايد؟                          طالب آن است، استفاده مي
  اش به منظور اشاره به چيزي كه توجه و  آيا كودك شما هيچگاه از انگشت نشانه) 7بلي       خير     

  كند؟  آن جلب شده است، استفاده مياش به                          عالقه
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  هاي كوچكي مثل ماشين يا لِگو، به نحوي متعارف بازي آيا كودك شما با اسباب) 8بلي       خير     
  رود و پرتشان ها ور مي برد، با آن ها را به دهان مي بازي كند يا فقط اسباب                         بازي مي

  كند؟                          مي
  ها به  آيد كه كودك اشيايي را نزد شما بياورد تا چيزي را در آن آيا هيچگاه پيش مي) 9بلي       خير    

                           شما نشان دهد؟
  

  مشاهدات پزشك يا متخصصين مراكز بهداشت: ببخش 
  كند؟ ط چشمي برقرار مي، با شما ارتبا]ارزيابي[آيا كودك در طول جلسه ) 1  بلي       خير    
  ي  سعي كنيد ابتدا توجه كودك را جلب نماييد؛ سپس به شيئي جالب كه در نقطه) 2٭بلي       خير    

  .......... يك ! نگاه كن! واي«                       ديگري از اتاق قرار گرفته است اشاره كنيد و بگوييد 
  اي آيا به نقطه. به صورت كودك نگاه كنيد. »)بازي را بگوييد باسم اسبا(                       اونجاست 

  كند؟ كنيد نگاه مي                        كه به آن اشاره مي
  بازي  سعي كنيد ابتدا توجه كودك را جلب نماييد؛ سپس يك فنجان و قوري اسباب) 3٭٭بلي       خير 

  آيا كودك . »توني يه فنجون چاي درست كني؟ مي«يد به او بدهيد و بگوي                         كوچك
  كند؟                         وانمود به ريختن چاي و نوشيدن آن مي

   باآيا كودك. »چراغ را به من نشان بده«يا » چراغ كجاست؟«بگوييد به كودك  )4٭٭٭ربلي       خي
  كند؟ يراغ اشاره ماش به چ  نشانه انگشت                         

  تواند، با چه تعداد لگو اين كار را  اگر مي(تواند با لگو، برج بسازد؟  آيا كودك مي) 5بلي       خير      
  دهد؟                            انجام مي

  : .............)تعداد لگوها                          (
  
  
  ا عالمت بزنيد، حتماً ابتدا مطمئن شويد كه كودكر» بلي«، پاسخ خواهيد در مورد اين سؤال چنانچه مي ٭

  ! در حال نگاه گردن به سر انگشت شماايد، نه    واقعاً در حال نگاه كردن به شيئي است كه به آن اشاره كرده
  . را عالمت بزنيد» بلي«ي، قادر به وانمود كردن باشد، پاسخ ديگر هاي چنانچه كودك در بازي ٭٭
  عروسك و يا چيزهايي كهاشياء ديگري همچون داند، اين سؤال را با  اغ را نميمعناي چراگر كودك  ٭٭٭

  . باشند، تكرار نماييد        دور از دسترس
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  :گذاري نمرهاجرا و  سيستم -
 5-10ك ابزار غربالگري است كه اجراي آن حدود ، ي كودكان نوپاليست ارزيابي درخودماندگي در چك

ليست،  ها در اين چك ترتيب قرارگيري سؤال .ي داردآسانگذاري  ي نمره انجامد و شيوه دقيقه به طول مي
 سؤالي كه در بخش اول 9 .رسد خير در آن به حداقل مي/ اي است كه امكان سوگيري بلي به گونه

 سؤال قرار گرفته در بخش 5شوند؛ درحاليكه پاسخ به  بايد توسط والدين پاسخ داده اند،  گنجانده شده
 كليدي وجود دارد  سؤال5ليست،  در اين چك .ي پزشكان يا متخصصين مراكز درمان است دوم، بر عهده

هاي كليدي در بخش ب، در واقع به  سؤال. مرتبط است 3و بازي نمادين 2توجه مشتركمفاهيم كه با 
هاي  سؤال(ها  ؤالي س باقيمانده .اند هاي والدين در بخش الف، تعبيه گشته پاسخاعتبار بخشيدن به منظور 

سعي دارند اطالعاتي فراهم آورند كه به متخصص در تشخيص افتراقي بين پروفايل مختص ، )غير كليدي
هاي كليدي و   آيتم.هاي مرتبط با اختالالت تأخيري تحولي، كمك نمايد درخودماندگي و پروفايل

  :ليست، به قرار زيرند غيركليدي در اين چك
  

  ليست هاي غير كليدي چك                               آيتم ليست هاي كليدي چك آيتم
                                                     بخش الفبخش الف

   هاي پر جست و خيز بازي: 1بازي نمادين                                          الف  :5الف 
  ي اجتماعي عالقه: 2           الف اشاره كردن به منظور بيان چيزي       : 7الف 

  تحول حركتي: 3                                                                  الف 
  بازي اجتماعي: 4الف                                                     بخش ب

   اشاره كردن به منظور درخواست چيزي:6                              الف دنبال كردن جهت اشاره: 2ب 
  بازي مناسب: 8                                           الف وانمود كردن: 3ب 
  نشان دادن: 9                                الف اشاره كردن به چيزي : 4ب 

                                                                
  بخش ب                                                                  

  تماس چشمي: 1ب                                                                
  برج لگوها: 5                                                                  ب 

                                                 
2 Joint attention  
3 Pretend Play  
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باشد، » خير«) 4، و ب3، ب2، ب7، الف5الف( پنج سؤال كليدي چنانچه در ارزيابي كودك، پاسخ به هر
اگر پاسخ به هر دو سؤال مربوط به . )4ريسك باال (كودك بيشترين ريسك ابتال به درخودماندگي را دارد

 براي ابتال به درخودماندگي 5كودك در گروه داراي ريسك متوسطباشد، » خير«) 4، ب7الف(اشاره كردن 
 براي 6ريسك پايينيق نگنجند، هاي فو كودكان در هيچيك از پروفايلنهايت، چنانچه در . گيرد قرار مي

   .ابتال به درخودماندگي خواهند داشت
ابزار يك  نيست؛ بلكه همانطور كه پيشتر عنوان شد، 7ي، يك ابزار تشخيصCHATالزم به ذكر است كه 

 درخودماندگي ت براي ابتال به اختالالدر ارزيابي اول، ريسك بااليي راچنانچه كودك .  است8غربالگري
مينان يابي انجام شود تا در اين مورد اطارز) در روزي ديگر(نشان دهد، الزم است كه يك بار ديگر 

تر انجام  هاي تشخيصي دقيق ارجاع داده شود تا ارزيابي سپس، كودك بايد به يك متخصص. حاصل گردد
    .گردد
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