
دستور عمل 
اجرایی ابزار 
غربالگری 

ASQ-3 و
ASQ:SE-2

لیال عباسی کارشناس
سالمت کودکان معاونت

م بهداشتی دانشگاه علو
پزشکی اصفهان

1400آبان 



:ASQ3پرسشنامهتکمیلدرمهمنکات•

20تا15حدودکههرکسیومعلمینواقوامسایروالدین،توسطتوانندمیهاپرسشنامه•

.گذارندمیوقتکودکباهفتهدربیشتریاساعت

ازردکنخواهدراالزمهمکاریپرسشنامهبازگرداندندروالدینزنیدمیحدسکهصورتیدر•

ندکنتکمیلراآن(بهداشتخانه/پایگاه/سالمتمرکز)محلهماندرکهبخواهیدایشان

Ages Stages Question

ASQ-3



:ASQ-3ابزار غربالگری تکامل کودکان 

توسطکهاستمختلفسنیگروه21برایپرسشنامه21شاملغربالگریآزمون•

.شودمیتکمیلکودکمراقبتیاوالدین

ماهگی2،4،6،8،9،10،12:اولسال•

ماه2سنیفاصلهباماهگی14،16،18،20،22،24:دومسال•

ماه3سنیفاصلهباماهگی27،30،33،36:سومسال•

ماه6سنیفاصلهباماهگی60و42،48،54:پنجموچهارمسال•



:ASQ-3ابزار غربالگری تکامل کودکان 

.استتکاملیحیطه5درسوال30حاویپرسشنامههر•

.کندمیدرکاطرافیانگفتگویازکودکآنچهبهمربوط:ارتباطاتحیطه1.

.اشدبمیپاهاوبازوان،تنهمثلبدنبزرگعضالتبینهایهماهنگیوحرکاتبهمربوط:درشتحرکاتحیطه2.

تانگشودرستحرکاتمثلبدنکوچکعضالتبینهایهماهنگیوحرکاتبهمربوط:ظریفحرکاتحیطه3.

.باشدمی

بازیاسباببابازیویادگیریبهمربوط:مسئلهحلحیطه4.

النسابزرگوسایرکودکانوبازهایشاسبابباتعاملوروابطبرقراریبهمربوط:اجتماعیوشخصیحیطه5.

.داردوجودوالدینکلیهاینگرانیبرخیدرجبرای»کلیات»نامبهبخشیکپرسشنامههرانتهایدر



:ASQ-3ابزار غربالگری تکامل کودکان 

شدهمرتبترسختهایفعالیتبهترآسانهایفعالیتازترتیببهحیطههرهایسوال•

.است



مناسب  ASQ-3انتخاب پرسشنامه 

:سن کودک

بایدصحیحنتیجهبهدستیابیبرای•

ابانتخکودکسنبرایمناسبپرسشنامه

مهمکودکدقیقسنمحاسبهلذا.شود

.است

:روز17ماه25سنبرایمثالبطور•

استماهگی27مناسبپرسشنامه•



:مناسب سن کودک ASQ-3انتخاب پرسشنامه 

سوال اول •

پرسشنامهاست،کردهمراجعهسالمتپایگاهبه1398/3/2متولدکودک1400/8/4تاریخدر•

ASQ-3است؟کدامکودکسنمناسب



:مناسب سن کودک ASQ-3انتخاب پرسشنامه 

سوال و پاسخ اول •

پرسشنامهاست،کردهمراجعهسالمتپایگاهبه1398/3/2متولدکودک1400/8/4تاریخدر•

ASQ-3است؟کدامکودکسنمناسب

1400/8/4
1398/3/2-

روز 2ماه 29=5+24=سال 2/ماه 5/روز 2



:مناسب سن کودک ASQ-3انتخاب پرسشنامه 

سوال دوم•

پرسشنامهاست،کردهمراجعهسالمتپایگاهبه1396/9/16متولدکودک1400/8/4تاریخدر•

ASQ-3است؟کدامکودکسنمناسب



:مناسب سن کودک ASQ-3انتخاب پرسشنامه 

سوال و پاسخ دوم•

پرسشنامهاست،کردهمراجعهسالمتپایگاهبه1396/9/16متولدکودک1400/8/4تاریخدر•

ASQ-3است؟کدامکودکسنمناسب



:تطبیق دادن سن برای کودکانی که نارس بدنیا آمده اند

باشندآمدهدنیابه(هفتگی40)زایمانتاریخازقبلهفته3ازبیشترکهسال2ازکمترکودکانبرای•

.شودمیمحاسبهیافتهتطبیقسن

حاصلدشومیتفریقکودکتقویمیسنازنارسیهایهفتهتعداد:یافتهتطبیقسنمحاسبهبرای•

بودخواهدپرسشنامهسنتعیینمبنای

ماه3برابر40-28=12هفته28باروریسنباماهه12شیرخواربرایمثالبطور•

9 =3-12



:تطبیق دادن سن برای کودکانی که نارس بدنیا آمده اند

سوال سوم•

پرسشنامه،ماهگی12تقومیسندرباشدآمدهبدنیاهفته27بارداریسنباکودکیبرای•

ASQ-3است؟کدامکودکسنمناسب



:تطبیق دادن سن برای کودکانی که نارس بدنیا آمده اند

سوال و پاسخ سوم•

سنمناسبASQ-3پرسشنامه،ماهگی12تقومیسندرباشدآمدهبدنیاهفته27بارداریسنباکودکیبرای•
است؟کدامکودک

کهستااییهفتهتعدادحاصلکنممیتفریقزایمانشدهتعیینسنازرابارداریسنابتدا•

.استآمدهبدنیازودترکودک

40-27=هفته13=روز7وماه3•

.کنیممیتفریقتقومیسنازرانارسیهفته/ماهتعدادسپس•



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

؛پرسشنامههایسوالبهدهیامتیازبرای•

امتیاز10"بلی"پاسخ•

امتیاز5"گاهی"پاسخ•

صفر:هنوزنهپاسخ•



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

الزماطالعاتو؛بفهمیدراآندلیلکنیدسعیبودندپاسخبیسواالتیاگر:کنیدمرورپاسخ،بیسواالتنظرازراهاپرسشنامهابتدا•

ورتصبهکنیددریافتراسوالپاسخنتوانستیددلیلهربهکهصورتیدرامادهیدپاسخسوالبهکردهآوریجمعوالدینازرا

:کنیدزیرعمل

:بودماندهپاسخبیتکاملیحیطهیکدرسوالیکتنهااگر•

.کنیممیجمعهمباراشدهدادهپاسخهایسوالامتیاز:شدهدادهپاسخهایسوالامتیازجمع-1

25=0+10+5+5+5

.حاصل را برتعداد سواالت پاسخ داده شده در آن حیطه تقسیم کنید: میانگین امتیاز سواالت پاسخ داده شد-2

5=525

میانگین امتیاز سواالت پاسخداده شده+جمع امتیاز سوالهای پاسخ داده شده = امتیاز کل حیطه-3

30=5+25



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

چهارمسوال•

کنید؟محاسبهراکلامتیازباشدمیذیلشرحبهماهه6پرسشنامهارتباطحیطهبهمربوطهایپاسخ

پاسخبدون:6سوالنههنوز:5سوالگاهی:4سوالگاهی:3سوالبلی2:سوالبلی:1سوال



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

چهارمپاسخوسوال•

کنید؟محاسبهراکلامتیازباشدمیذیلشرحبهماهه6پرسشنامهارتباطحیطهبهمربوطهایپاسخ

پاسخبدون:6سوالنههنوز:5سوالگاهی:4سوالگاهی:3سوالبلی2:سوالبلی:1سوال

0+5+5+10+10=30:شدهدادهپاسخسوال5امتیازجمع

30÷5=6:سوالهرامتیازمیانگین

30+6=36:کلامتیاز



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

:بودماندهپاسخبیتکاملیحیطهیکدرسوالدوتنهااگر•

.کنیممیجمعهمباراشدهدادهپاسخهایسوالامتیاز:شدهدادهپاسخهایسوالامتیازجمع-1

20=0+10+5+5

.دحاصل را برتعداد سواالت پاسخ داده شده در آن حیطه تقسیم کنی: میانگین امتیاز سواالت پاسخ داده شد-2

5=420

تعداد سوال بدون پاسخمیانگین امتیاز سواالت پاسخ داده شده : امتیاز دو سوالی که پاسخ ندارد-3

10=25

میانگین امتیاز سواالت پاسخ داده شده+جمع امتیاز سوالهای پاسخ داده شده = امتیاز کل حیطه-4

30=10+20



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

:پنجمسوال•

کنید؟محاسبهراکلامتیازباشدمیذیلشرحبهماهه6پرسشنامهدرشتحیطهبهمربوطهایپاسخ

پاسخبدون:6سوالگاهی:5سوالپاسخبدون:4سوالگاهی:3سوالگاهی2:سوالبلی:1سوال



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

:پنجمسوالپاسخ•

5+5+5+10=25:شدهدادهپاسخسوال4امتیازجمع

25÷4=6/25:سوالهرامتیازمیانگین

26/25=12/5:پاسخبدونهایسوالامتیاز

25+12/5=37/5:کلامتیاز



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

نمیبهمحاسقابلحیطهآنامتیاز.بودماندپاسخبیتکاملیحیطهیکدربیشتریاسوالسهاگر•

.باشد

:نکته•

ترباالسواالتازیکیبهاگرکهشدهاشارهسواالتبرخیانتهایدرASQدستورالعملسومویرایشدر•

.گیردعلقت»بلی»پاسخبایدحتمانیزبخصوصسوالآنبهاست،شدهداده«بلی»پاسخ،ترپایینیا

.شودتوجهبایدسواالتاینگونهبه

سوالبهبایدبدهیمبلیپاسخ5سوالبهاگرماهگی8پرسشنامهدرشتحرکاتیکسوالمثالبطور•

.شودداده10امتیازهم1



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 



:ASQ-3نحوه امتیاز دهی نهایی به پرسشنامه های تکمیل شده 

.شودمیشناساییکودکمشکالتوالدینهاینگرانیبهتوجهباوشودنمیدادهامتیازبخشایندر:کلیاتبخش•

باشدتهداشوجودنگرانییککلیاتبخشدرچنانچهاستکردهکسبپرسشنامهدرکودککهامتیازیازنظرصرف

.دارندارجاعحتیوبیشترارزیابیبهنیاز



:ASQ-3نقاط برش 

میبهرهکودکتکاملیوضعیتتعیینبرایبرشنقاطازASQ-3سیستم•

نرمالتکاملحالدرکودکیکآیاکهکندمیمعلومطریقاینازوبرد

.گرددارجاعجامعوتکمیلیهایارزیابیبرایبایدکهاینیااست

ازایتحکباشد،پایشمنطقهازباالترآنهاهایحیطهامتیازاتکهکودکانی-1

46/4.داردنرمالتکامل

انحراف2ومعیارانحراف1بین)پایشمنطقهدرآنهاامتیازاتکهکودکانی-2

وپایشوپیگیریبهنیازازحکایتباشد،(میانگینازترپایینمعیار

37و46/3بین.داردمانیتورینگ

ازکایتح،باشدبرشنقطهازترپایینیامساویآنهاامتیازاتکهکودکانی-3

وصیتشخیهایارزیابیانجاممنظوربهتکاملمعینپزشکبهارجاعبهنیاز

38.داردتکمیلی



:، اقدام ها و  مالک های ارجاعASQ-3نقاط برش 

اقدام مناسبوضعیت کودک بر حسب نقاط برش 

الرمنمنطقهدرآنهاامتیازکهکودکانی
داردقرار

تکاملنظرازکودکبعدیبررسیزمانیاداوری•
مختلفسنیندرتکاملارزیابیتکراراهمیتبرتاکید•
ایکارتهازاستفادهبایادگیریورشدبرایکودکسنبامتناسبهایتمرینآموزش•

هابازیوهافعالیت

شپایمنطقهدرآنهاامتیازکهکودکانی
داردقرار

لدینوابهسنیگروهوتکاملیحیطهبامتناسبتکاملیتمریناتوهافعالیتاموزش•
هایبازیوهافعالیتبردنکاربهدرستنحوهبررسمنظوریبهبعدهفتهدوپیگیری•

شدهدادهآموزش
بعدهفته4مشابهپرسشنامهتکمیل•

آنهامجددپرسشنامهامتیازکهکودکانی
ترپایینیامساوییاوپایشمنطقهدر
گیردقراربرشنقطهاز

تکاملمعینپزشکبهارجاع•

ینپاییامساویآنهاامتیازکهکودکانی
تکاملمعینپزشکبهارجاعگیردقراربرشنقطهازتر

تکاملمعینپزشکبهارجاعنامهپرسشکلیاتبخشدرنگرانیوجود



:سوال ششم 

حرکاتوارتباطحیطهشدهمحاسبهامتیازاتبهتوجهبا•

ازنقاطاستفادهباپنج،وچهارمثالدرماهه6کودکدرشت

کنید؟تعیینراکودکتکاملوضعیتبرش

36امتیاز=ارتباطحیطه:4سوال•

37/5امتیاز:درشتحرکاتحیطه:5سوال•



:سوال و پاسخ ششم 

تدرشحرکاتوارتباطحیطهشدهمحاسبهامتیازاتبهتوجهبا•

برشازنقاطاستفادهباپنج،وچهارمثالدرماهه6کودک

کنید؟تعیینراکودکتکاملوضعیت

36امتیاز=ارتباطحیطه:4سوال•

6سنفعالیتهایوهابازیآموزشگیرد،میقرارپایشمنطقهدر

جهتپیگیری1400/8/18تاریخبرابربعدهفته2سپسماهگی،

پرسشنامهمجددتکمیل1400/9/2هابازیوفعالیتصحیحاجرای

ماهگی6

37/5امتیاز:درشتحرکاتحیطه:5سوال•

نرمال



دکان نمونه ایی از محتوای آموزشی جهت آموزش بازی و فعالیت متناسب تکامل کو



:ماهه6بخش آموزش تکامل مربوط به نکات کلیدی مراقبت کودک 



ودکان محتوای آموزشی جهت آموزش بازی و فعالیت متناسب تکامل کدیگر از نمونه ایی 



ودکان محتوای آموزشی جهت آموزش بازی و فعالیت متناسب تکامل کدیگر از نمونه ایی 



سنهمافرادبا).داردنقشدیگرافرادبامثبتتعامالتایجاددرکهرفتارهاازطیفی:اجتماعیسالمت•
(.دهدمیفردبهرابزرگساالنسایرووالدینبرادرها،وخواهرسال،و

هدفبهدستیابیمنظوربههیجاناتموثرتنظیمتوانایی:هیجانیسالمت•

ودکککلیتکاملبرایعمومیغربالگریاجتماعی،-هیجانیغربالگریباهمزمانهموارهاستضروری•
.گیردصورتنیز

دمانن.استاوتکاملیتاخیروجودکودک،یکاجتماعی–هیجانیتاخیرایریشهعلتگاهیزیرا•
خودازآنهادنزبابنابراینکنیدبازیتوپکودکانسایرباتواندنمیحرکتیتاخیرباکودککهزمانی

.دهدمینشانهیجانیواکنش

Ages Stages Questionnaires Social-emotional ,2 Edition

ASQ:SE-2

اجتماعی -غربالگری هیجانی



بومی سازی، اعتباریابی و هنجاریابی ابزارها 

96شروع پروژه سال •

98پایان پروژه سال •

99آنالیز داده ها و تعیین نقاط برش سال •

1400اجرای کشوری سال •

Ages Stages Questionnaires Social-emotional ,2 Edition

ASQ:SE-2

هیجانی-غربالگری  اجتماعی



ASQ:SE-2
اجتماعی -غربالگری هیجانی

.استآسانآندهیامتیازوتکمیلوشدهتهیهعلمیوسیعمطالعاتاساسبرپرسشنامه1.

کودکارزیابیهنگاموالدینکردندرگیر2.

اتیسمواجتماعی-هیجانیتأخیرهایبهحساس3.

ASQ-3ابزارهمراهوکناردربایدابزاراینازاستفاده4.

.رسدمیپایانبهمثبتپرسشیکباپرسشنامه5.

یافتهتطبیقسناست،سال2ازکمترآنهاتقویمیسنو(هفته37ازکمتر)اندامدهدنیابهنارسکهکودکانیبرای6.

.شودمحاسبهکودکجهتASQ-3مشابه

: ASQ:SE-2ویژگی های پرسشنامه



ASQ:SE-2
اجتماعی-حیطه هیجانی

(مجزابصورتنه)دهدمیقرارپوششوتوجهموردرارفتاریحوزه7پرسشنامه7.

:خود تنظیمی•
تطبیق یافتن با شرایط فیزیولوژیک یا شرایط محیطی یا محرک ها-توانایی کودک در آرام و قرار گرفتن 

:  پیروی•
توانایی در منطبق شدن با هدایت دیگران یا پیروی از مقررات 

:  عملکرد تطبیقی•
توانایی کودک در کنار آمدن با نیازهای فیزیولوژیک مثل خوابیدن، خوردن

:  استقالل•
توانایی کودک به شروع کاری یا واکنش بدون هدایت یعنی حرکت به سمت استقالل 

:  عاطفه•
توانایی کودک در نشان دادن احساسات خود یا همدلی با دیگران

:ارتباطات اجتماعی•
توانایی کودک به تعامل با دیگران، از طریق نشانه هایی دال بر عالیق، نیازها و احساسات 

: تعامل با دیگران•
توانایی کودک در پاسخ به واکنش های اجتماعی نسبت به والدین، کودکان هم سن و سال، سایر بزرگساالن 



ASQ:SE-2
اجتماعی-حیطه هیجانی

.ماهگی می باشد60و 48، 36، 30، 24، 18، 12، 6، 2پرسشنامه برای گروه های سنی 9دارای 8.

:  تعداد سوال های پرسشنامه متفاوت است9.

(پرسشنامه3) سوال 27:ماهگی12-سوال 23: ماهگی6-سوال  16: ماهگی2: پرسشنامه های سال اول•

(پرسشنامه2)سوال 33: ماهگی 30-سوال   31: ماهگی 24: پرسشنامه سال دوم•

(پرسشنامه1)سوال 35: ماهگی 36: پرسشنامه سال سوم•

(پرسشنامه1)سوال 36: ماهگی48: پرسشنامه سال چهارم•

(پرسشنامه1)سوال 36: ماهگی60:پرسشنامه سال پنجم•

.سوال کلی با پاسخ باز دارد که در امتیاز دهی تاثیری ندارد3هر پرسشنامه 10



ASQ:SE-2
اجتماعی-حیطه هیجانی

:کودکسنمناسبASQ:SE-2پرسشنامهانتخاب

موردسنیطیفیکطولدرپرسشنامههر

اصلهفهیچترتیباینبهگیردمیقراراستفاده

از.نداردوجودمختلفسنیهایگروهبینای

.دهدمیپوششماهگی72تاماهگی1سن



:سوال هفتم 

1400/8/4تاریخدرکه1399/11/2متولدکودکبرای•

پرسشنامهاستنمودهمراجعهسالمتپایگاهبه

ASQ:SE-2شود؟تکمیلسنیگروهکدام



:سوال و پاسخ هفتم 

به1400/8/4تاریخدرکه1399/11/2متولدکودکبرای•

پرسشنامهاستنمودهمراجعهسالمتپایگاه

ASQ:SE-2شود؟تکمیلسنیگروهکدام

سنمناسبASQ:SE-2پرسشنامهتعیینجدولطبق•

درروز2وماه9سنمناسبپرسشنامهکودک،

.گیردمیقرارماهگی12سنیگروهپرسشنامه

1400/8/4
1399/11/2-

1399/20/4
1399/11/2-

ماه   9/روز 2



ودباشمیذیلصورتبهآنامتیازوسوالهربهپاسخهایگزینه•

:استشدهتعیینرومیعدددوالییکپاسخهربرای

X=10:همیشهیااغلب• Z=0

X=10:هرگزیاندرتبه• Z=0

V=5:گاهی•

V=5:کودکرفتاردرموردنگرانی•

نطقهباوزدهجمعپرسشنامههردرشدهکسبامتیازاتنهایتا•

.شودمیمقایسهسنیگروههربرایشدهاعالمبرش

: ASQ:SE-2امتیاز دهی به هر سوال پرسشنامه 



:ASQ:SE-2پرسشنامهسوالهربهدهیامتیاز

ASQ:SE-2بهمربوطهایپاسخ

ذیلشرحبهماهه6پرسشنامه

ید؟کنمحاسبهراکلامتیازباشدمی

گاهی2:سوالاغلب:1سوال

اغلب:4سوالگاهی:3سوال

نگرانی:6سوالگاهی:5سوال

کاهی:8سوالندرتبه:7سوال

اغلب:10سوالاغلب:9سوال

گاهی:11سوال

.باشدمی60برابر11سوالتاامتیازجمع



ASQ:SE-2امتیاز دهی به هر سوال پرسشنامه 



:ASQ:SE-2پرسشنامهسوالهربهدهیامتیاز

ASQ:SE-2بهمربوطهایپاسخ

ذیلشرحبهماهه6پرسشنامه

ید؟کنمحاسبهراکلامتیازباشدمی

گاهی2:سوالاغلب:1سوال

اغلب:4سوالگاهی:3سوال

نگرانی:6سوالگاهی:5سوال

کاهی:8سوالندرتبه:7سوال

اغلب:10سوالاغلب:9سوال

گاهی:11سوال

.باشدمی60برابر11سوالتاامتیازجمع



:ASQ:SE-2پرسشنامهسوالهربهدهیامتیاز



:شدهتکمیلناقصهایپرسشنامهبهدهیامتیازنحوه•

ینوالدهمکاریباکنیدسعیوبررسیراآندلیلپاسخبدونهایسوالمشاهدهصورتدرپرسشنامهبررسیازبعد
:اینصورتغیردرشدهدادهپاسخهاسوال

بانقطهقتطبیبدونراپرسشنامهازآمدهبدستامتیازونیستخاصیکارانجامبهنیاز:ماندپاسخبیسوال2یا1اگر•
.کنیدمقایسهبرش

ASQ-3پرسشنامهمانندشوددادهتطبیقکلامتیاز:ماندپاسخبیسوال3اگر•

شدهدادهپاسخسواالتامتیازمیانگین=شدهدادهپاسخهایسوالتعدادآمدهبدستکلامتیاز:اولمرحله

شدهدادهتطبقکلامتیاز=آمدهبدستکلامتیاز+(3شدهدادهپاسخسواالتامتیازمیانگین):دوممرحل

105بااستبرابرماهگی6پرسشنامهشدهدادهپاسخسوال20برایآمدهبدستامتیاز:مثال

20105=5/25:اولمرحله

105(+5/253)=120/75:دوممرحله

.کردمحاسبهراامتیازتواننمیواستباطلپرسشنامه:ماندپاسخبیبیشتروسوال4اگر•



:و تصمیم گیری برای کودکASQ:SE-2مقایسه امتیاز با نقاط برش  

اشد،ببرشنقطهازترپایینکودکامتیازاگر:نرمالنتیجه

درکودکاجتماعی–هیجانیتکاملکهدهدمینشاناین

.دادقرارطبیعیمسیردرواستعادیگیری،اندازهزمان

استنرمال29/9ماهه6کودکمثال

تهگرفقرارپایشمنطقهدرکودکامتیازاگر:پایشمنطقه

.قرارگیردمجددارزیابیموردبایدکودکباشد،

د،باشبرشنقطهازترباالکودکامتیازاگر:ارجاعنیازمند

معینکپزشبهتشخیصیوتکمیلیارزیابیبرایبایدکودک

37/6امتیازاگرماهه6کودکبرامثال).گرددارجاعتکامل

(ارجاعبهنیازباشد



:سوال هشتم

کدام و کودک اجتماعی -می باشد وضعیت سالمت هیجانی120/75ماهه برابر 6کودک  ASQ:SE-2امتیاز •

اقدام مناسب چیست؟



:پاسخ سوال هفتم

120/75برابرماهه6کودکASQ:SE-2امتیاز•

اجتماعی-هیجانیسالمتوضعیتباشدمی

؟چیستمناسباقداموکدامکودک

30-37/5برابرماهه6کودکپایشمنطقه•

که120/75برابرآمادهبدستامتیازوباشدمی

دککوبنابراین.استپایشمنطقهازبیشتر

.ودشارجاعتکاملمعینپزشکبهوارجاعنیازمند



:سوال نهم

60برابرماهه48کودکASQ:SE-2امتیاز•

اجتماعی-هیجانیسالمتوضعیتباشدمی

؟چیستمناسباقداموکدامکودک



:پاسخ سوال نهم

می60برابرماهه48کودکASQ:SE-2امتیاز•

کودکاجتماعی-هیجانیسالمتوضعیتباشد

؟چیستمناسباقداموکدام

60-67/5برابرماهه48کودکپایشمنطقه•

است60برابرآمادهبدستامتیازچونوباشدمی

کودکبنابرایندارد،قرارپایشمنطقهدرو

ازاطمینانجهتهفته2ازبعدپیگیرینیازمند

مجددتکمیلبرایبعدماه2وهاآموزش

.باشدمیسنهمینپرسشنامه



:سوال دهم

54/9برابرماهه24کودکASQ:SE-2امتیاز•

اجتماعی-هیجانیسالمتوضعیتباشدمی

؟چیستمناسباقداموکدامکودک



:پاسخ سوال دهم

54/9برابرماهه24کودکASQ:SE-2امتیاز•

اجتماعی-هیجانیسالمتوضعیتباشدمی

؟چیستمناسباقداموکدامکودک

55-60برابرماهه24کودکپایشمنطقه•

54/9برابرآمادهبدستامتیازچونوباشدمی

سالمتوضعیتدستورالعمل،طبقواست

طقهمنازکمترامتیازباکودکاجتماعی-هیجانی

-انیهیجوضعیتبنابراین.باشدمینرمالپایش

.استنرمالکودکاجتماعی



:و تصمیم گیری برای کودکASQ:SE-2مقایسه امتیاز با نقاط برش  

سشنامهپرسواالتازیکهرمورددروالدیناماگیردقرارپایشمنطقهدریاطبیعیمنطقهدرامتیازچنانچه:نکته•

.گذاریدبمیاندرمرکزپزشکبارانتایج.باشندکردهنگرانیابرازپرسشنامه،آخرکلیسواالتبهپاسخدریا



:نکته•

بهماهگی12سنازکهباشیدداشتهتوجه

درهادخترامتیازنرمالطوربهبعد

ASQ:SE-2امتیازازداریمعنیطوربه

تردخیعنی).گیردمیقراترپایینپسرها

هیجانی-اجتماعیتکاملیوضعیتدرها

تردخامتیازکهزمانیلذا(دارندقراربهتری

نگرانیجایقرارگیرد،پایشمنطقهدرها

وجودویژهتوجهبهنیازوداردبیشتری

.داشتخواهد

:و تصمیم گیری برای کودکASQ:SE-2مقایسه امتیاز با نقاط برش  



ASQ:SE-2تعیین نوع اقدام بر اساس نتیجه پرسشنامه 

اقدام مناسبوضعیت کودک بر حسب نقاط برش 

دادقرارطبیعییانرمالمنطقهدرامتیازشانکهکودکانی
یبروشورها»کودکسنبامتناسبتکاملیبازهایوهافعالیت

ائهاروالدینبه«کودکتکاملارتقایبرایهاییفعالیتآموزشی
شود

.قرارداردپایشمنطقهدرامتیازشانکهکودکانی-1
ردشانوالدینولیدارندقرارطبیعیمنطقهدرکهکودکانی-2

اندکردهنگرانیابرازپرسشنامهکلیاتبخش

اییهفعالیتآموزشیبروشورهای»تکاملیبازهایوهافعالیت-1
هفته2ازپسوشودارائهوالدینبه«کودکتکاملارتقایبرای

.دبدهانجامدرستیبهراهابازوهافعالیتکهکنیدبررسی
پرسشنامههمانازاستفادهباغربالگریماه2ازبعدمجددا-2

.گرددتکرار

غربالگرییاهیجانی-اجتماعیمجددغربالگریکهصورتیدر
بودکنندهنگرانعمومی

دهیدارجاعتکاملمعینپزشکبه

داردقرارارجاعنیازمندمنطقهدرامتیازشانکهکودکانی
رجاعاتکاملمعینپزشکبهتشخیصیوتکمیلیارزیابیبرای

.گردد



کمیلی و توصیه هایی برای مواردی که نتایج غربالگری نیاز به ارجاع جهت ارزیابی ت

:تخصصی نشان دهد



ASQ-3
:هایحیطه•

ارتباطبرقراری•
درشتحرکات•
ظریفحرکات•
مسئلهحل•
اجتماعیشخصی•

:سنینبرایپرسشنامه21•
•2،4،6،8،9،10،12،14،16،18،

20،22،24،30،27،33،36،42،
ماهگی60و48،54

پرسشنامههرمجموعدرسوال6حیطههر•
پرسشنامهانتهایبازهایسوال+سوال30دارای

:حیطه•

:اجتماعی-هیجانی•

تنظیمیخود•
پیروی•

تطبیقیعملکرد•

استقالل•

خلق•

اجتماعیارتباطات•

دیگرانباتعامل•

:سنینبرایپرسشنامه9•

ماهگی60و2،6،12،18،24،30،36،48•

انتهایبازهایسوال+سوال36تا19دارایپرسشنامههر•
پرسشنامه

ASQ:SE-2



ASQ-3امتیاز دهی به پرسشنامه 

10= بلی•

5= گاهی•

0= هنوز نه•

سوال بی پاسخ 2یا 1•

ز میانگین نمره سواالت پاسخ داده شده برای هر یک ا•

سواالت پاسخ داده نشده گذاشته شود 

قابل سوال بی پاسخ یا بیشتر امتیاز آن حیطه تکاملی3•

محاسبه نیست 

ASQ:SE-2امتیاز دهی به پرسشنامه 

V= 5= گاهی •

V= 5= نگرانی درمورد این رفتار •

Z= 0یا X= 10= اغلب یا همیشه •

X= 10یا  Z= 0= به ندرت یا هرگز •

سوال بی پاسخ 2یا 1•

ی با نیاز به کار خاصی نیست مقایسه امتیاز دریافت•
نقطه برش

سوال بی پاسخ3•

از میانگین نمره سواالت پاسخ داده شده برای هر یک•
سواالت پاسخ داده نشده گذاشته شود 

سوال یا بیشتر بی پاسخ 4•

یست پرسشنامه باطل است و امتیاز آن قابل محاسبه ن•



ASQ-3
:برشنقطهازباالترامتیاز•

طبیعیزماناینتاتکامل•

چگونگیمورددرتوضیحوکودکسنمناسبASQبروشورهایارائه•
هاآنازاستفاده

بعدیایدورهمراقبتدرتکاملارزیابی•

:پایشمنطقهدرامتیاز•

چگونگیمورددرتوضیحوکودکسنمناسبASQبروشورهایارائه•
هاآنازاستفاده

تفعالیاینانجامدرستنحوهازاطمینانبرایبعدهفته2پیگیری•
هابازیوها

ردمجددااگراولمراجعهسنهمانپرسشنامهتکمیلبعدترهفته2•
ودککباشدبرشنقطهازکمترکودکامتیازیاباشدپایشمنطقه
شودارجاع

:برشنقطهازکمترامتیاز•

ارجاعنیازمند•

:پرسشنامهآخرکلیسواالتمورددروالدینگرانینابراز•
ارجاعنیازمند

ASQ:SE-2
ارجاعنیازمند:برشنقطهازباالترامتیاز•

:پایشمنطقهدرامتیاز•

چگونگیمورددرتوضیحوکودکسنمناسبASQبروشورهایارائه•
هاآنازاستفاده

فعالیتاینانجامدرستنحوهازاطمینانبرایبعدهفته2پیگیری•
هابازیوها

مجددااگراولمراجعهسنهمانپرسشنامهتکمیلآیندهماه2طی•
کودکباشدبرشنقطهازباالترکودکامتیازیاباشدپایشمنطقهدر

شودارجاع

:برشنقطهازکمترامتیاز•

طبیعیزماناینتاتکامل•

چگونگیمورددرتوضیحوکودکسنمناسبASQبروشورهایارائه•
هاآنازاستفاده

بعدیایدورهمراقبتدرتکاملارزیابی•

:پرسشنامهآخرکلیسواالتمورددروالدینگرانینابراز•

پایشمنطقهمطابقسپسومرکزپزشکبهارجاعنیازمند



در مراقبت های دوره ای کودک سالم به ASQ:SE-2و ASQ-3تست غربالگری تکامل  

:شرح ذیل انجام می شود

، 24، 12، 6برای همه کودکان ترم که جهت مراقبت های روتین کودک سالم در سنین : کودکان ترم-1

.ماهگی مراجعه می کنند هر دو پرسشنامه تکمیل گردد60و 36

که جهت مراقبت هفته 37کمتر از برای تمام کودکان با سن تولد : کودکانی که نارس بدنیا آمده اند-2

ماهگی 60و 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6، 2های روتین کودک سالم در سنین

در سنین ( Red flag)کودکان ترم که در مراقبت های دوره ای کودک سالم طبق ارزیابی تکامل -3

.  قرار می گیرند"نیازمند بررسی بیشتر از نظر تکامل "ماهگی در طبقه بندی 48و 18، 9، 2



فلوچارت اجرایی مدیریت اختالالت تکاملی کودکان



:نکته

بنابراین . ماه و بیشتر می باشد30از m-chatماه  و 42تا 1از bayleyگروه سنی مناسب برای انجام تست ،با توجه به دستورالعمل

نیازمند ارجاع باشد ضروری است قبل از ارجاع به پزشک معین تکامل ،ASQ:SE-2یا ASQ-3طبق فلوچارت اگر نتیجه غربالگری 

:برای کودک به صورت زیر انجام شود m-chatوbayleyتست 

bayleyتست : ماه 30تا 1کودکان گروه سنی •

m-chatوbayleyتست : روز 15ماه و 42تا 30کودکان گروه سنی •

M-chatتست : روز15و ماه 42بیشتر از کودکان گروه سنی •



موفق باشید


