 5 -2ابزارهاي غربالگري
 1-5-2چک ليست رفتاري اتيسم :
اين چک ليست پنجاه و هفت آيتمه به عنوان يک وسيله ي غربالگري کاربرد دارد .همچنين براي تخمين
شدت اختالل اتيسم در افراد مبتال و تعقيب اين ويژگي ها در طول زمان به کار مي رود و به اندازه ي آزمون
مصاحبه ي تشخيص افتراقي اتيسم نسخه تجديد نظر شده پايايي و روايي ندارد.
 2-5-2ابزار غربالگري اتيسم براي برنامه ريزي آموزش :
اين مقياس براي کودکان هيجده ماهه و باالتر براي ارزيابي پنج جنبه طراحي شده است .اين پنج حيطه
عبارتند از :الف_ جنبه ي حسي ب_ مفاهيم بدن پ_ زبان ج_ خودياري اجتماعي د_درک .اين ابزار براي
بررسي و ارزيابي افراد داراي خصوصيات اتيسم به کار مي رود.
 3-5-2چک ليست اتيسم براي کودکان نوپا :
چک ليست کوتاه براي کودکان مبتال به اتيسم شانزده تا سي ماهه مي باشد ،اين چک ليست داراي دو جز مي
باشد .الف -ليست کوتاهي از سواالت براي براي مراقب ب -مشاهده ي وضعيت رفتاري کودک در بالين اين ابزار
براي غربالگري کودکان مبتال به اختالالت طيف اتيسم مفيد مي باشد.
 4-5-2چک ليست تعديل شده براي اتيسم در کودکان نوپا :
داراي بيست و سه سوال مي باشد که  9مورد آن از چک ليست اتيسم براي نوزادان برداشت شده است .که
حساسيت چک ليست قبلي را افزايش مي دهد.
 5-5-2آزمون غربالگري اختالالت نافذ رشدي :
يک وسيله ي غربالگري مي باشد که در موقعيت هاي مختلف به کار مي رود .مرحله يک براي موقعيت
نگهداري ،مرحله ي دو براي اختالالت رشدي ،مرحله ي سه براي موقعيت کلينيکي اين کودکان کاربرد دارد.
اين چک ليست براي بررسي جنبه هاي عمده ي اختالل عملکردي استفاده مي شود و اختالل طيف اتيسم با
گزارش والدين اختالل کودک شناسايي مي گردد .اين ابزار براي غربالگري و سنجش گزارش والدين طراحي
شده است اما داراي توصيفات کلينيکي کامل از عاليم اوليه ي اتيسم نيست ولي مي تواند نشانه هاي گزارش
شده توسط والدين براي تشخيص هاي بعدي کلينيکي را منعکس نمايد.
 6-5-2نمايه ي(نمودار) تجديد نظر شده ي آموزش رواني :
اين آزمون رويکرد رشدي براي ارزيابي اختالالت طيف اتيسم دارد و داراي مجموعه اي از رفتار ها و مهارت ها
براي شناسايي الگو هاي يادگيري مي باشد .اين آزمون براي کودکان شش ماهه تا هفت ساله طراحي گرديده
است و اطالعاتي را در حيطه هاي هاي توانايي تقليد ،درک ،حرکات ظريف ،حرکات درشت ،همانگي چشم و
دست ،عملکرد شناختي وجنبه ي شناختي کالمي دارد و درجه ناهنجاري در عواطف ،بازي ،عاليق ،پاسخهاي
حسي و زبان را به ما نشان مي دهد.
 7-5-2نمايه ي آموزش رواني نوجوانان و بزرگساالن :
اين ابزار نيز بر اي نوجوانان و بزرگساالن طراحي شده است و از اصولي مانند ابزار باال پيروي مي کند.
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