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اهداف آموزشی 

مقدمه
از آن جا که شناسایی سریع مسایل و مشکالت مرتبط با تکامل 
کودک، خانواده و جامعه دارد؛  کودک اهمیت ویژه ای در آینده 
ارزیابی تکاملی، بخشی مهم و اساسی از مراقبت عادی کودکان 
که  است. این ارزیابی شامل یک فرآیند مداوم و ممتد است 
در آن تیم سالمت با استفاده از ابزارهای استاندارد نسبت به 
کودک طی مراقبت های روتین اقدام  بررسی وضعیت تکاملی 
و  کودکان  غربال  و  بررسی  برای  غربالگری  ابزارهای  می کنند. 
وضعیت  پیشرفت  زمینه  در  والدین  نگرانی های  به  رسیدگی 
کودک و تأیید یا رد نگرانی ایشان مفید است اما به خودی خود 
برای تشخیص اختالل تکاملی و ماهیت آن مناسب نخواهد 
کودکان سالم  بود. به عبارت دیگر ابزارهای غربالگری تکامل، 
کودکان مشکوک به اختالل تکاملی متمایز می سازد. برای  را از 
تشخیص قطعی اختالل تکاملی نیاز به ابزارهای تشخیصی و 

بررسی دقیق تری داریم.

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
کنند. ضرورت تکمیل پرسشنامه های *ASQ را بیان 

کنند. تست غربالگری ASQ را تعریف 
نحوه امتیاز دهی پرسشنامه های ASQ را شرح دهند.

مزیت های تست غربالگریASQ را بشناسند.

جواد شجاعی
کارشناس مسؤول برنامه کودکان 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صدیقه انصاری پور 
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تست غربالگـری تکامل کودکان
) ASQ(
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انواع ابزار غربالگری تکامل
ارزیابی )غربالگری( تکامل به دو دسته  ابزارهای  کلی  به طور 

بزرگ تقسیم می شوند:
که به شکل پرسشنامه هستند و توسط  ابزارهای تکاملی   .1
والدین تکمیل شده و سپس نتیجه آن توسط یکی از اعضای 
تیم سالمت که آموزش های الزم را دیده است، ارزیابی می شود.
و  قابل تکمیل  ماهر  فرد  توسط  فقط  که  تکاملی  ابزارهای   .2

ارزیابی است.

تست ASQ و ضرورت استفاده از آن
به طور  کشور  درمانی  بهداشتی  شبکه های  در  که  جا  آن  از 
در  کشور  درمانی  بهداشتی  خدمات  ارایه  عرصه  در  و  خاص 
انجام یک  امکان  بخش های خصوصی و دولتی به طور عام، 
تست خانواده محور بیش تر از یک تست پزشک محور وجود 
دارد، لذا تست ASQ به عنوان ابزار استاندارد ملی برای همه 
گرفته شده است و از سال 1392 جهت  کشور در نظر  کودکان 
ماهه   12 کودکان  برای  درمانی  بهداشتی  کز  مرا در  غربالگری 
ابزار استاندارد می توان 70 تا 80  استفاده می شود. با داشتن 
درصد انواع اختالل های تکاملی را به موقع تشخیص داد. این 
در حالی است که بدون در دست داشتن ابزار ارزیابی استاندارد 
تشخیص انواع اختالل های تکاملی به 30 درصد کاهش می یابد.

 ASQ تعریف پرسشنامه
پرسشنامه ASQ همان پرسشنامه سنین و مراحل است، هر 
زبان  به  که  پنج حیطه است  پرسشنامه حاوی 30 سؤال در 
هر  سؤاالت  آن  در  و  شده  نوشته  کودک  تکامل  درباره  ساده 
حیطه، از فعالیت آسان تر به فعالیت های سخت تر مرتب شده 
تقسیم  تکاملی  حیطه  پنج  به  پرسشنامه  هر  سؤاالت  است. 

که عبارتند از:  شده است 
1. حیطه برقراری ارتباط 
2. حیطه حرکات درشت
3. حیطه حرکات ظریف

4. حیطه فردی اجتماعی
پرسشنامه  هر  انتهای  در  و  یادگیری  مانند  مشکل  حل  حیطه   .5
کسب سایر نظرات والدین در  کلی برای  بخشی به نام موارد 

گرفته شده است. نظر 

 ASQگی سؤاالت ویژ
1. هر سؤال یک شاخص مهم تکاملی را مورد پرسش قرار می دهد.
گروه سنی را مورد پرسش  2. هر سؤال رفتار مناسب کودکان آن 

قرار می دهد.
کلماتی استفاده شده تا افرادی با سطح  3. در طرح سؤاالت از 

بشوند. سؤال  منظور  متوجه  نیز  ابتدایی  پنجم  تحصیالت 
4. هر کجا الزم بوده تصویر کوچکی اضافه شده تا مفهوم سؤال 

روشن تر شود.
کجا الزم بوده مثالی نیز از رفتار مورد نظر زده شده است. 5. هر 
سنی  گروه   19 برای  پرسشنامه   19 ASQدارای  پرسشنامه 

کودک پر می شود. که توسط والدین یا مراقب  مختلف است 
در سال اول و دوم هر دوماه یکبار )4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 

20، 22، 24 ماهگی(.
در سال سوم هرسه ماه یکبار )24، 27، 30، 33، 36 ماهگی(.

در سال چهارم و پنجم هر شش ماه یک بار )36، 42، 48، 54، 
60 ماهگی(.

ASQ مزیت های آزمون غربالگری تکامل
ارزیابی  مورد  مناسب  فواصل  و  زیاد  دفعات  به  را  1.کودکان 

تکاملی قرار می دهد. 
کودک شان درگیر می کند.  2. والدین را در انجام پایش تکاملی 
کودکان،  یعنی تست ASQ بر خالف سایر تست های غربالگری 

خانواده محور است. 
می توان  پس  است.  ساده  نسبت  به  پرسشنامه  تکمیل   .3 
که افرادی با تحصیالت ابتدایی نیز می توانند  اطمینان داشت 
به درستی آن را تکمیل کنند. تعداد کمی از والدین که بی سواد 
نیاز به  برای تکمیل آن  یا دچار مشکل ذهنی هستند،  بوده 

کمک دارند.

نحوه تکمیل پرسشنامه ها
بعدی  این تست، قدم  انجام  کودکان جهت  انتخاب  از  پس 
کنید، زیرا نیاز به همکاری فعال  که والدین را مطلع  این است 
در  پرسشنامه  تکمیل کردن  از  باید  حدامکان  تا  دارید.  آن ها 
کرد،  زیرا پرسشنامه ها خانواده  ج از منزل خودد اری  محلی خار
که  باشیم  د اشته  نیاز  وسایلی  به  است  ممکن  و  بوده  محور 
کاغذ، آینه،  این وسایل در محل موجود نباشد مانند  مداد و 
والدین  است  ممکن  این  بر  عالوه  و...  بازی  اسباب  مکعب، 
کودک در محیط  کافی و حوصله الزم را نداشته باشند یا  دقت 
کنید  کید  بیگانه همکاری  الزم را نداشته باشد. به پدر و مادر تأ
کنند و  گی  که تکمیل پرسشنامه را تبدیل به یک بازی خانودا
توضیح دهید که ممکن است کودک نتواند همه فعالیت هایی 
را انجام دهد. این  که در پرسشنامه مورد سؤال قرار می گیرد 
فعالیت هایی  چه  کودک  هر  که  می کند  مشخص  پرسشنامه 
گاهی انجام می دهد یا هنوز انجام  را همیشه انجام می دهد، 

نمی دهد.
کنید هر پرسشنامه را ظرف چند روز آینده  کید  به پدر و مادر تأ
برگرداند، حتمًا در محل تعیین شده  کرده و به شما  تکمیل 
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که والدین در  تلفنی  نام خود، آدرس و شماره  در پرسشنامه 
کنید تا چنانچه  صورت نیاز بتوانند با شما تماس بگیرند را ذکر 

سؤالی داشته باشند، رفع شود.

کودک وضعیت تکاملی وی را  چگونه بر اساس امتیازات هر 
تفسیر کنیم؟

به  نیاز  نظر  مورد  کودک  آیا  که  این  تعیین  برای   ASQ آزمون 
از »نقاط برش«  آیا  نه،  یا  ارزیابی های دقیق تر دارد  و  پیگیری 
که عملکرد  استفاده می کند. نقطه برش در واقع امتیازی است 
گروه سنی به خصوص  کودکان را در یک  کثیری از  گروه  متوسط 
نقاط  این  می سازد.  نمایان  تکاملی  حیطه  هر  تفکیک  به  و 
روی  بر  آماری  بررسی های  و  گسترده  مطالعات  از  بعد  برش 
کودکان تعیین می شود. نقاط برش بر روی برگه  تعداد زیادی از 
»نقاط برش پرسشنامه سنین و مراحل درکودکان ایرانی« برای 
هر سن بخصوص در حیطه تکاملی مورد نظر در دو ستون »یک 
انحراف پایین تر از میانگین« و »دو انحراف پایین تر از میانگین« 

ثبت شده است.

کودکانی را جهت انجام اقدام های بیشتر باید به سطح  چه 
تر ارجاع داد؟ باال

1. کودکانی که امتیاز آن ها در حداقل یکی از حیطه های تکاملی 
مساوی یا پایین تر از نقطه برش 2SD- )دو انحراف پایین تر از 

میانگین( باشد.
انجام  از  بعد  و  بوده   -2SD و   -1SD بین  اول  مراجعه  در   .2
اقدام های تکامل در منزل، بعد از 2 هفته، دوباره آزمون برای 
 -1SD 1- باشد،) بینSD کمتر از کودک انجام شده و هم چنان 

و 2SD- و یا مساوی یا پایین تر از 2SD- باشد(. 
3. در پاسخ به سؤاالت موارد کلی به این جمع بندی رسیده اید 

کودک وجود دارد. که مشکلی برای 

نتیجه گیری
 هدف از طراحی و تکمیل پرسشنامه های ASQ این است که با 
که روند تکاملی  کودکانی را  یک برنامه غربالگری مناسب بتوان 
غیرطبیعی دارند سریع تر تشخیص داده و با مداخله بموقع در 
گام برداشت و در  کودکان  کاهش مشکالت این  جهت اصالح یا 

کرد. کودکان پیشگیری  نهایت از بروز معلولیت در این 

منابع
1. کتاب راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم، گروه مؤلفین 
دکتر الهام طالچیان، دکتر علی بیداری، دکتر سید حامد برکاتی و... زمستان 93
کودک من؛ سهیال خزاعی عضو هیأت علمی وزارت  کتاب رشد و تکامل   .2

بهداشت
وزارت  کودکان  سالمت  اداره   ASQ غربالگری  تست  دستورالعمل های   .3
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ASQ: Age stages questionnaires .ݤݤ1پانوشته:


