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  غربالگری اختالالت تکاملی کودکان 
 1385های شهر ساری در سال  مهد کودک

 
   (.M.D)****علی عباسخانیان    (.M.D)*** شفاعتبیگم  هعارف    (.M.D)** کوروش وحیدشاهی    (.M.D)*+مهرنوش کوثریان

  (.M.D)****** منا اسدی       (.M.D)****** شبنم شاهرخ   (.M.Sc)***** سعدی عزیزی
 

  چکیده
یابی کودکـان    تر مورد توجه قرار گرفته و پایش دست        های تکاملی کودکان تاکنون کم     بررسی حوزه  : و هدف سابقه  

هـای بهبـود     یکـی از روش    .های فراوان همراه است    ها و نقص   های تکاملی توسط مراجع بهداشتی درمانی با کاستی        به مالک 
 تکامـل  ارزیـابی والـدین از     (PEDSپرسـشنامه   . باشد  تکامل کودک می   های غربالگری بررسی   این وضعیت استفاده از روش    

هدف از انجام این مطالعه بررسـی اخـتالالت تکـاملی از نظـر          . باشد یکی از ابزارهای غربالگری تکامل کودک می      ) کودک
  . بوده است1385های شهر ساری در سال   درکودکان مهد کودکPEDSوالدین بر اساس پرسشنامه 

های شهر   سال مهدکودک6جامعه مورد مطالعه کودکان زیر .  مقطعی بود ومطالعه از نوع توصیفی : ها مواد و روش
 تکامل ارزیابی والدین از ( PEDSآوری اطالعات پرسشنامه ابزار جمع.  استای بوده گیری خوشه ساری و روش نمونه

های  اری و میزان نگرانی والدین در حوزه سوال در زمینه اطالعات جمعیت شناختی، سابقه بیم38مشتمل بر ) کودک
 انجام SPSS11افزار  آوری اطالعات تحلیل نتایج با نرم پس از جمع. بود» خیر -کمی-بلی«تکاملی با طیف پاسخ 

  .دار تلقی گردید  معنی>05/0P برای بررسی ارتباطات استفاده شد و  Wilcoxon یمربع کاآزمون .گردید
 سال 28/4 ± 31/1سن نمونه ).  درصد7/88ضریب بازگشت ( پرسشنامه تکمیل گردید  829  پرسشنامه از  736 : ها  یافته

 5/9 درصد والدین در هر حوزه تکاملی اظهار نگرانی کامـل و             2/3به طور متوسط    .  درصد پسر و بقیه دختر بودند      1/50. بود
  ارتبـاط بـا دیگـران      :  مختلـف اینگونـه بـود      هـای  حـوزه در   نگرانی والدین    بیت تر .درصد نیز اظهار نگرانی نسبی نموده بودند      

 1/3(هـای دبـستانی و پـیش دبـستانی           آموزش یادگیری)  درصد 3/4(کردن ، صحبت ) درصد 1/6(، رفتارکودک ) درصد 4/6(
 استفاده از انگشتان دست    ،) درصد 1/2( یادگیری کودک برای انجام اعمال خود      ،) درصد 5/2(کردن کودک  ، درک )درصد

نگرانی والدین با سـطح تحـصیالت والـدین، محـل سـکونت و سـابقه                ).  درصد 1/1( از پاها و بازوها      و استفاده )  درصد 4/1(
درصد مراجعه در کودکان ارجاع داده شده به مراکـز تـشخیص قطعـی               .)>05/0P(کودک ارتباط معنادار داشت    بیماری در 

  .د مشکل شنوایی تشخیص داده شد درص6/16 درصد مشکل گفتاری و 5/87 درصد مشکل رفتاری و 80 بود که در 41/23
کودکانشان اظهار نگرانی  های تکاملی  درمورد حوزهPEDS درصد قابل توجهی از والدین براساس پرسشنامه : استنتاج
درمورد اکثریت موارد نگرانی والدین، تشخیص . آنان برای مراجعه به مراکزتشخیص قطعی مطلوب نبود گیری نمودند اما پی

  .دک یک بیماری را نشان دادنهایی برای یک کو
  

   ، غربالگری، اختالالت تکاملیPEDsکودکان،  :واژه های کلیدی 
  

  . در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است83-97این تحقیق طی شماره  
   مرکز آموزشی درمانی بوعلی -ساری : ولئمولف مس  +          دانشگاه علوم پزشکی مازندران تحقیقات تاالسمی مرکز  ،) استاد( عضو هیات علمی فوق تخصص غدد اطفال، *

   مازندرانمتخصص اطفال، دانشگاه علوم پزشکی **
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار(فوق تخصص روانپزشکی اطفال، عضو هیات علمی  ***

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار( عضو هیات علمی فوق تخصص اعصاب اطفال، ****
  پزشک عمومی ******  کارشناسی ارشد روانشناس تربیتی، معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مازندران *****

  6/4/86:              تاریخ تصویب3/10/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 16/8/85: ریافت تاریخ د
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 غربالگری اختالالت تکاملی کودکان

  

70  1386مرداد و شهریور  ، 59هم ، شماره هفد      دوره                                                    دران                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازن 

  مقدمه
امروزه نیروی انسانی به عنوان رکن اساسی توسعه 

 های ترین پایه و یکی از مهمشود  در نظر گرفته می
دستیابی به این مهم تنها بر پایه توجه به کودکان به عنوان 

در این راستا پرداختن به مقوله .  خواهد بود،نسل آینده
به  و (Growth & development)رشد وتکامل کودکان

   .)2،1(ویژه مساله تکامل از اهمیت خاصی برخورداراست
 (Developmental problems)اختالالت تکاملی 

 حرکات عمده،حرکات ظریف(های مختلف که درحوزه
Fine)(های گفتاری  های اجتماعی و مهارت ، مهارت
شود، تاثیر عظیمی بر عملکرد فردی و  م مییتقس) ذهنی

از این رو غربالگری . گذارد اجتماعی شخص برجای می
اختالالت تکاملی در کودکان به لحاظ ایجاد امکان 

اهمیت زیادی  برای مداخله و درمان زودرس از
 درصد 16 تا 12گفته شده که . )3تا1(برخوردار است

 که )4(کودکان دچار نوعی اختالل تکاملی هستند
متاسفانه نیمی از این اختالالت تا سن مدرسه شناسایی 

گیرند که نتیجه  مینو بالطبع مورد درمان قرار شوند  نمی
 است که متعددیاین عدم تشخیص و درمان، عوارض 

در این . سالمت و پیشرفت جامعه را تهدید خواهد نمود
، انجام 2001آکادمی طب اطفال آمریکا در سال  راستا
های مختلف کودکان  های تکاملی را برای رده تست

های متفاوتی  مینه تستدر این ز. )5(توصیه نموده است
مورد استفاده  ... و Minesota, PEDS, Denver IIمثل 

  .)1(قرار گرفته است
جهت غربالگری که  ،PEDSدر این میان تست 

 10 سریع با حساسیت و ویژگی مناسب با استفاده از
های مختلف  سوال براساس نگرش والدین، در حوزه

های اکنون در برخی کشور. طراحی شده استتکاملی 
 عمومیت یافته است و در کشور ما نیز ترجمه آن در دنیا

  .)6(اناآورده شده است مکتابچه طرح
 :کودکان شامل حال باتوجه به ماهیت بررسی تکامل

وابسته بودن به همکاری کودک و نیازبه تحت نظر قرار 

دادن کودک در فواصل زمانی کافی و همچنین عدم 
کودکان، استفاده مراجعات منظم به پزشک برای برخی 

از اطالعات والدین در مورد وضعیت تکاملی کودک به 
عنوان روش غربالگری مورد توجه و استفاده فراوان 

  .)4،3(محققین قرار گرفته است
در کشور ما تاکنون مطالعات و اقدامات قابل 

های تکاملی کودکان  توجهی در زمینه غربالگری حوزه
ین زمینه تمهیداتی انجام نشده و حتی مواردی که در ا

مثل کنترل روند تکامل توسط سیستم (اندیشیده شده 
، مطالعات و شواهد بر اختالل عملکرد و )بهداشتی

های مهم داللت داشته و بویژه در  توجهی به این حوزه بی
مورد کاربرد ابزارهای غربالگری تکامل در کودکان و 
عملی بودن وقبول آن توسط والدین پژوهشی انجام 

رو در این مطالعه غربالگری اختالالت   از این.ه استنشد
 در PEDSتکاملی کودکان با استفاده از پرسشنامه 

  .شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت
  

  مواد و روش ها
 مطالعه به روش توصیفی مقطعی انجام گرفت،

های خصوصی  جامعه مورد مطالعه کودکان مهد کودک
: ای  مرحله صورت چند هگیری ب شهر ساری بوده و نمونه

بندی شده و تصادفی ساده انجام  هـای، سهمی هـخوش
رافیایی ـدا بر اساس منطقه جغـگرفت بدین ترتیب که ابت

ها  دی برای مهدکودکـبن هـی سهمیـراکم جمعیتـو ت
.  شدهر منطقه چندخوشه انتخاب ام شده سپس درـانج

تعیین مهدکودک به صورت تصادفی، در داخل خوشه 
ه کودکان آن مهد به صورت سر شماری ـهم و شده

  ه ـــامـرسشنـه پــالعـمط زارـاب. دــدنـه شــالعـوارد مط
» ودکــکامل کــن از تـدیــابی والــارزی«دارد ــاستان

)Parents Evaluation of Developmental Status(PEDS 
  وزارت بهداشت (بود که ترجمه آن در کتابچه طرح مانا 
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   و همکارانمهرنوش کوثریان                                    هشی    پژو  
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  .)6(استآورده شده ) آموزش پزشکیدرمان و 

 این پرسشنامه آنکهروایی پرسشنامه با توجه به 
استاندارد در بقیه کشورها مورد مطالعه قرار گرفته و 
روایی آن برای نشان دادن نگرانی والدین درمورد 

و پایایی آن با  )5(ه بودد گردیتهای تکاملی اثبا حوزه
پرسشنامه . یدگرد  تأئید=8/0rانجام آزمون مجدد با 

ای پدر و مادر،   سوال شامل متغیرهای زمینه36 حاوی
های  سابقه بیماری فرزند و نگرانی والدین در مورد حوزه

صحبت کردن، درک کردن، استفاده کودک ( تکاملی
 انگشتان دست، استفاده کودک از پاها و بازوها، از

ارتباط کودک با دیگران، یادگیری کودک برای انجام 
های پیش دبستانی و  ود، یادگیری آموزشاعمال خ

ها  با مراجعه به مهدکودک. بود) دبستانی و رفتارکودک
مربیان مهد و جلب رضایت و  توضیح برای مسئول و و

همکاری آنها، تعداد الزم پرسشنامه در اختیار مسئول 
 مهد قرار گرفته و توسط آنها بین والدین توزیع شده و

سپس کودکانی .  گردیدتوسط والدین در منزل تکمیل
در مورد تکامل کودک اظهار نگرانی  که والدین آنها

 صورت رایگان و نموده بودند برای تایید مشکل به
نگرانی تکاملی مربوطه به حوزه خارج از نوبت باتوجه به 

سنجی  های طب اطفال، روانپزشکی اطفال، شنوایی حوزه
نتیجه بررسی تخصصی  و گفتارسنجی معرفی شده و

  .ت گردیدثب
 و SPSS 11زار ــاف ط نرمــا توســه ل دادهـــتحلی

ون ــی و آزمــار توصیفــای آمــه اده از روشــاستف اــب
Wilcoxon,chi Squareانجام گردید .  

  یافته ها
،  پرسشنامه تکمیل شده829 پرسشنامه از 736

ها   درصد از نمونه1/50، ) درصد7/88ضریب بازگشت (
ه ـورد مطالعـان مـکودک سن. ر بودندـر و بقیه دختـپس
های  سایر ویژگی ). سال6 ماه تا 4( سال بود28/4 ± 31/1

  .آورده شده است 1شماره کودکان موردمطالعه درجدول
  

توزیع فراوانی برخی ویژگی های مورد مطالعه در   :1جدول شماره 
  کودکان مهدکودک های شهرستان ساری

  

  
  ویژگی

  )درصد(مطالعه فراوانی در کودکان مورد 

  4/1: پس ترم  2/76ترم   4/12:پره ترم   وضعیت تولد
    3/81: زایشگاه خصوصی  7/18: زایشگاه دولتی   محل تولد 

    78: سزارین   22: طبیعی   نوع زایمان 

  5/1: تعویض خون  4/18: تشنج نوزادی   4/18: بستری نوزادی  خاص  عوارض

  9/28: دوهر  4/7: شیرخشک  6/63: شیرمادر  نوع تغذیه 

  
هــای کودکــان تحــت مطالعــه در  هــای خــانواده ویژگــی

  . آورده شده است 2جدول شماره 
 5/38کودک؛  بودن نظر وضعیت تحت نظر از

مراکز بهداشتی شهری یا  منظم تحت نظر طور درصد به
 درصد به طور منظم تحت نظر پزشک 4/25 روستایی،

 منظم تحت نظر طور به  درصد9/2 و  متخصص اطفال
 درصد به طور نامنظم تحت نظر 9/25زشک عمومی، پ

گاه به پزشک  گاه  درصد مراجعه9/7متخصص اطفال و 
 ماندگی ذهنی در درصد سابقه عقب 6/2. عمومی داشتند
  .خانواده داشتند

 37/5±72/1متوسط ساعات حضور در مهدکودک 
   .ساعت بود) 18تا  2(

  
  نواده های کودکان مهدکودک های شهرستان ساریتوزیع فراوانی ویژگی های خا  :2 جدول شماره 

  

  
  ویژگی خانواده

  )درصد(فراوانی درخانواده های کودکان مورد مطالعه 

  1/4:  نفر5بیشتر از   9/6: نفره 5  2/38:  نفره 4  8/50:  نفره 3  بعد خانوار
    9: ها سایر وضعیت  8/62: مالک   2/28: مستاجر  تملک واحد مسکونی

  دکتر  فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم  دبیرستان  راهنمایی  ابتدایی  نبی سواد تاخواند  
  7/3  9/5  4/36  8  9/30  4  8  3  1/0  تحصیالت پدر
  9/1  5/2  3/39  3/10  33  7/2  6/6  1/3  7/0  تحصیالت مادر
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 غربالگری اختالالت تکاملی کودکان
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 مربیان  سال و سابقه کار46/25 ± 89/5سن مربیان 
  . سال بود00/4 ± 06/3

های  ن در مورد حوزهتوزیع فراوانی نگرانی والدی
  . آمده است 3تکاملی در جدول شماره 

  
ی تکاملی برحسب ها زهمیزان نگرانی والدین درحو : 3 شمارهجدول
  درصد

  

  پاسخ
  حوزه های تکاملی

  کمی  خیر  بلی

  4/8  3/87  3/4  صحبت کردن یا بکار بردن صداها برای سخن گفتن
  9/7  9/89  2/2  درک کردن کودک
  1/8  8/96  4/1  شتان دستاستفاده کودک از انگ

  9/2  96  1/1  استفاده کودک از پاها و بازوها
  1/18  6/75  4/6  ارتباط کودک با دیگران

  6/10  3/87  1/2  یادگیری کودک برای انجام اعمال خود
  13  9/83  1/3  توانایی کودک در یادگیری آموزش پیش دبستانی و دبستانی

  98/19  1/74  1/6  رفتار کودک
  1/6  4/91  5/2  ل رفتار کودک به طور کلییادگیری، تکام

  

 های گوناگون تکاملی، که با بررسی آن در حوزه
ترین میزان نگرانی به ترتیب  شود که بیش مشاهده می

  :باشد ذیل می
 - 3 رفتار کودک -2 ارتباط کودک با دیگران -1

صحبت کردن با به کار بردن صداها برای سخن گفتن 
 . آموزش پیش دبستانی توانایی کودک در یادگیری-4

 یادگیری برای -6 درک کردن کودک -5دبستانی 
ن دست ا انگشتزاستفاده کودک ا -7انجام اعمال خود 

  . استفاده کودک از پاها-8
های  نقش عوامل مختلف برنگرانی والدین در حیطه

  . آورده شده است 4  شمارهتکاملی در جدول
 تاثیر ترین عوامل شود بیش طور که مشاهده می همان

ها در  گذار شامل تحصیالت پدر و مادر و سوابق بیماری
  .باشد دوره نوزادی می

های  میزان مراجعه و پیگیری والدین در مورد حوزه
.  آورده شده است5تکاملی فرزندشان در جدول شماره 

های  ترین تشخیص ها نشان داد شایع این زمینه یافته در
راب ــ، اضط)دـ درصADHD) 70ل ـامـی شـزشکـروانپ

  ری و ـی جبـالل وسواسـاخت: و سایر موارد ) دـدرص 22(
Border lineبود .  

  
  ورد ـی که در مـری والدینـه و پیگیـزان مراجعـمی  :5  شمارهجدول

  .حوزه های تکاملی فرزندشان ابراز نگرانی نموده بودند
  

  )نفر(تعداد 
  نوع ارجاع

  موارد
  ارجاع داده شده

  موارد
  مراجعه نموده

  موارد
  مشکل دار

  24)80(%  30)23/19(%  156  روانپزشک اطفال
  صفر%) 0(  3) 25(%  12  متخصص اطفال

  7)5/87(%  8) 51/20(%  39  گفتارسنجی
  1) 6/16(%  6) 60(%  10  شنوایی سنجی

  

  بحث
های مختلف  حوزه درمورد درصد والدینی که در

مطالعه به عدد این اند در  تکاملی اظهار نگرانی نموده
بیش از دو زمینه و  دروالدین  درصد برای نگرانی 2/3
. دو زمینه دسترسی پیدا نمودیم د در یک تاـدرص 1/9

این میزان نزدیک حدود اختالالت تکاملی کودکان این 
  درصد12دود ـات قبلی یعنی حـمطالع ه بهـسن با توج

  .)7(باشد می
 2003درسال Glascoeوالدین آمریکایی در مطالعه 

 .)8(کرده بودند نگرانی  درصد موارد اظهار58 میالدی در
 که در استرالیا 2003 در سال Wakeهمچنین در مطالعه 

 .)9(اند  درصد والدین اظهار نگرانی کرده52انجام شد 
Malhi Prahbhjot در هند با 2001 و همکاران در سال 

 درصد والدین از 67نشان دادند که ) PEDS(همین ابزار 
این . )10(های کودکشان ابراز نگرانی نموده بودند توانایی

های  حوزه که به چه علت والدین مطالعه ما نسبت به
کنند ممکن  تر اظهار نگرانی می تکاملی فرزندشان کم

شاید ترس از انگ خوردن . است به دالیل متفاوتی باشد
ل ـراحـم از مـی کـآگاه ،(Stigmatization) ودکـک

ن ـباعث ای یـر زندگـهای دیگ  مشغله وتکاملی کودک
  پدیده باشد 
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  . ویژگی هایی که به طور معناداری با نگرانی بیش تر والدین در حوزه تکاملی همراهند :4جدول شماره 
  

   بیشترهمراه بودندکه بانگرانی هایی ویژگی
  

  حوزه تکاملی مورد نگرانی والدین
  سابقه بستری   وضعیت تولد  ولدمرتبه ت  شغل مادر  تحصیالت مادر  تحصیالت پدر  جنس کودک

  در نوزادی
  سابقه   سابقه تشنج

  تعویض خون
  تحت نظر بودن

  صحبت کردن یا بکار بردن صداها برای سخن گفتن
  پسر

005/0P= 

NS NS  NS  NS  NS  سابقه مثبت  
002/0P=   

NS  NS  NS  

  درک کردن کودک
NS  ابتدایی لیسانس  

016/0P=  
  بی سواد تا خواندن

   =015/0P راهنمایی
NS  NS  NS  NS  NS  NS  NS  

  استفاده کودک از انگشتان دست 
NS  NS  NS  بدون شغل  

024/0P=   
NS  NS  NS  NS  NS  NS  

  استفاده کودک از پاها و بازوها
NS  لیسانس ابتدایی  

036/0P= 

  ابتدایی دبیرستان
000/0p= 

NS  NS  NS  سابقه مثبت  
049/0P= 

NS  سابقه مثبت  
000/0p=  

NS 

  ارتباط کودک با دیگران
NS NS  NS  NS اولین فرزند  

002/0P=   
NS  NS سابقه مثبت  

043/0P=   
NS  NS  

  یادگیری کودک برای انجام اعمال خود
NS  NS  دبیرستان دیپلم  

000/0P= 

NS  NS  NS  NS  NS  NS  مراجعه نامنظم به  
 =p 003/0پزشک

  توانایی کودک در یادگیری آموزش پیش دبستانی 
  و دبیرستانی

NS  ابتدایی  
 =P 000/0دیپلم

  بیسواد ابتدایی
000/0P=  

NS  NS  NS  NS  NS  NS  NS  

  رفتار کودک
NS  ابتدایی  

   =P 002/0دیپلم
NS NS  NS  پره ترم پست ترم  

012/0P=  
NS  NS  NS  NS  

  
ه  که بوالدینیکه باید مورد بررسی قرار گیرد ولی 

خصوص در زمینه رفتار کودک ابراز نگرانی نموده 
 درصد 80ر بودند در مراجعه به روانپزشک اطفال د

   .(Sensitivity:80%) موارد نگرانی شان تایید شد
ای که والدین در مورد تکامل  ترین حوزه بیش

فرزندشان ابراز نگرانی کرده بودند مساله ارتباط کودک 
 در سال Glascoe , Altmeierدر مطالعه . با دیگران بود

ترین حوزه مورد   در ایاالت متحده نیز فراوان1989
  .)11(دین ارتباط با دیگران بودنگرانی وال

 و همکاران از هند Malhi  Prahbhjotدر مطالعه
 کودک و سپس ارتباط اجتماعی ،ترین حوزه رفتار شایع

که باکمی تفاوت هر سه  ،)10(و صحبت کردن بود
. های نگرانی در مطالعه ما نیز اعالم شد ترین حوزه شایع

 جامعه یگ فرهنهای  زمینهها و شاید شباهت سطح آگاهی
وع واقعی ـیا شی اهت وـده این شبـکنن توجیه دـما با هن

مطالعات نیز  بررسی سایر .اختالل در کودکان باشد
های مشابهی را به عنوان حداکثر نگرانی والدین  حوزه

  . دهد نشان می

توان  می های مطالعه حاضر تر یافته با بررسی دقیق
  :نمودبندی  نگرانی والدین را به سه دسته تقسیم

های تکاملی با نگرانی زیاد والدین شامل ارتباط         حوزه •
کودک با دیگران، رفتـار کـودک، رفتـار کـودک و            

  .صحبت کردن
های تکاملی بـا نگرانـی متوسـط والـدین شـامل             حوزه •

یادگیری آموزش پـیش دبـستانی و دبـستانی و درک           
 .کردن کودک

ــا نگرانــی کــم والــدین شــامل   حــوزه • هــای تکــاملی ب
ای انجام اعمال خود، اسـتفاده کـودک از       یادگیری بر 

 .انگشتان دست و استفاده کودک از پاها و بازوها

  
تر و  های شفاف رسد هر چه مالک به نظر می

تری برای حوزه تکاملی مربوطه وجود داشته  مشخص
 میزان )قابل درک باشدنیز که از طرف والدین (باشد 

نکه در  چنا.تر است نگرانی والدین در حوزه مربوطه کم
 چون (gross motor)مورد عملکرد حرکتی کودک 

  اکثر والدین حداقل حدود زمانی معیارهای مربوطه 
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 پس میزان ،دانند را می) ...نشستن، ایستادن، راه رفتن و (
ی ـکاملـالالت تـی اختـزان واقعـدود میـی در حـنگران
های حوزه تکاملی مربوطه دارای   اما اگر مالک،باشد می
 بوده و به نوعی با شرایط محیط و باورها و حتی ابهام

مانند ارتباط با (شخصیت والدین ارتباط داشته باشند 
های   و یا به دست آوردن مالک)دیگران و رفتارکودک

 )مانند صحبت کردن(آن مورد توجه دیگران قرار بگیرد 
طبعاً قضاوت والدین در این ابهام با نگرانی همراه بوده و 

  .باشد های دیگر می بیش از حوزهانی والدین نگردرنتیجه 
ترین عوامل مرتبط بانگرانی والدین  این مطالعه، مهم

مورد تکامل کودک که ارتباط معنا داری در  در
زمینه تحصیالت  را در های آماری نشان دادند آزمون

پدر، تحصیالت مادر، منطقه سکونت و سوابق بیماری 
  و1997سال  در Glascoeمطالعات  .کودک نشان داد

 عوامل فوق 2001 در سال Malhi  Prahbhjotهمچنین
  .)12،10(را مرتبط با نگرانی والدین نشان ندادند

 برای اختالالت رفتاری PEDSحساسیت پرسشنامه 
این نتیجه با اغلب . بود)  درصد80(مطالعه، باالاین در 

 و همکاران در سال Glascoe. مطالعات همخوان است
های  دند که نگرانی والدین در حوزه نشان دا1989

ریف ـرکات ظـری و حـی یادگیـردن، توانایـصحبت ک
. )11(است از قدرت پیشگویی قابل توجهی برخوردار

 در هند هم Malhi Prahbhjotهمچنین در مطالعه 
های تکاملی زبان، رفتار، یادگیری، حرکات موتور  حوزه

ارزیابی  به درستی PEDS و ارتباط کودک با پرسشنامه
  .)14،13،10(شدند

مورد والدین  مطالعه دراین نکته جالب توجه در 
مراجعه نموده به مراکز تشخیص نهایی و میزان باالی 
تایید صحت نگرانی آنها این است که این والدین قبال 
. برای تایید یا رد نگرانی خود مراجعه پزشکی نداشتند

 پرسشنامه توان این گونه استنتاج نمود که بنابراین می
PEDS عالوه بر داشتن حساسیت باال، ابزار مفیدی برای 

ان ـکل فرزندشـری مشـن و پیگیـادن والدیـبه فکر افت
  .باشد می

های  گردد این پرسشنامه در جمعیت پیشنهاد می
مختلف دیگر به لحاظ فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرد 

ها گذاشته  که درمهدکودک کودکانی چون اغلب مادران
 .باشند شوند کارمند و دارای شغل خارج از منزل می می

باید دید آیا این تست برای فرزندان مادران غیر شاغل و 
  هم کارایی دارد یا نه؟ تر دارای تحصیالت پایین

  
  های تحقیق محدودیت
نکردن والدین  ترین محدودیت تحقیق همکاری مهم

گیری  رغم پی در مراجعه به متخصصان بود که علی
با این .  درصد موارد انجام شد22دد فقط در حدود متع

ا گوشزد شده بود که مراجعه آنها بدون ه که در نامه
وقت قبلی و بدون انتظار و به صورت رایگان انجام 

پیگیری   درصد پایین حاضر، پس از بارها،شود می
گونه تحقیقات  مجددا سختی انجام اینکه حاصل شد و 

لت ـه عـک ،دـده ان میـ نشیـه روشنـور ما بـدر کشرا 
یا  آن ترس از انگ خوردن بچه یا اخراج از مهد و

تواند  می مشغله زیاد والدین یا اعتمادی به تیم تحقیق و بی
  .باشد

  

  سپاسگزاری
راتب ـد مــدانن یـه الزم مـران این مطالعــگـژوهشـپ

های  سپاسگزاری خود را از مدیران محترم مهدکودک
 محترم اداره کل بهزیستی استان و شهر ساری کارشناسان

  .والدین محترم ابراز نمایند
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