
 

 

ACSF:SC دستورالعمل ابزار 

 گام اول

 . اتیسم را بخوانید اجتماعی عملکرد ارتباط بندیلطفا قبل از شروع، راهنمای استفاده از ابزار نظام طبقه

 گام دوم

 اتیسم مرور کنید. ارتباط اجتماعی عملکرد بندیطبقه نظام ها را در ابزارسطح وتمایزات آن 5لطفا شرح 

 گام سوم

اید، ظرفیت ای که در کودک مشاهده کردههای ارتباط اجتماعیمورد ماه اخیر فکر کنید، بهترین تواناییدر 

 شود )حتی اگر فقط یکبار مشاهده شده است(.کودک نامیده می

 این کودک .............................. است.سطح ظرفیت 

 گام چهارم 

های ارتباط اجتماعی کودک که به ی ماه گذشته فکرکنید، تواناییدربارهسپس ابزار را مرور کرده و مجدد 

 .شوداید عملکرد رایج کودک نامیده میکرده طور ثابت مشاهده

 این کودک ....................... است.سطح عملکرد رایج 

ای که در سطح توصیف شده باید با تصویر کلیرفتار ارتباط اجتماعی کودک در ماه اخیر   ▪

اگر کودک به طور کامل با تصویر توضیح داده شده مطابق نبود آن است، مطابق یا شبیه باشد.

 تر توانایی، رتبه بندی شوند.ا باید در سطح پایینه
 

های عملکرد عملکرد ارتباط اجتماعی کودک است و اگر تواناییترین سطح توانایی پایین 5سطح      ▪

بندی کنید رتبه 5است او  را به عنوان سطح  5پایین تر از سطح ارتباط اجتماعی کودک 

-باالترین سطح توانایی عملکرد ارتباط اجتماعی کودک را نشان می 1 . همچنین سطح

است،  1 ارتباط اجتماعی کودک  باالتر از سطحهای عملکرد هد، بنابراین اگر توانایید

 بندی کنید.رتبه 1او را به عنوان سطح 

کنند یا به های متنوعی وجود دارد که کودکان شروع به ارتباط میروش

     دهند، مثل:ارتباط از طرف دیگران پاسخ  می

استفاده از نگاه خیره برای هدایت و  بیان چهره ای، حرکات یا ژست های بدن، زبان اشاره، تماس چشمی

، آلبوم عکس، iPadی ارتباطی، تجهیزات یا ابزارها )مثل نظام ارتباط تصویری،کردن توجه دیگران، تخته

 . و گفتاری گفتار( مجموعه عکس یا قطعاتی که از کتب مختلف تهیه شده است، ابزار تولیدکننده
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... که است شده مشاهده 5 سطح در کودک یک ،گذشته ماه در - 5   

 

 .کندخودش صحبت مییا با  کندبازی میبا اشیا 

ممکن است که فقط  عکس العمل نشان دهد.های دیگران تا به فعالیت فیزیکی یا صحبت کندتالش می

ارتباطی )منظور  هدفی باال، تجربهکند( یا معلم یا درمانگر با مراقب اصلی کودک )کسی که از او مراقبت می

 از ارتباط ( کودک را متوجه شود.

... که است شده مشاهده 4 سطح در کودک یک ،گذشته ماه در - 4   

 

 کند. آغازارتباط را از طریق درخواست نیازهای خود با مراقبین اصلی  کندتالش می

تواند ساده باشد، مثل )پاسخ می پاسخ دهدی افرادآشنا، تا به ارتباطات آغازشده به وسیله کندتالش می

 آشنا پاسخ دهد. اربرد بیان چهره ای( اما امکان ندارد که به افراد ناک

 

... که است شده مشاهده 3 سطح در کودک یک ،گذشته ماه در - 3   
 

 است. کرده آغاز افراد آشنا با را خود ارتباط نیازهایاغلب برای درخواست 

را در مورد عالیق و  ، این کارآغاز کند)تعامل با دیگران(  اهداف اجتماعیتا ارتباط را برای  کندتالش می

 دهد . های ساده کالمی یا غیر کالمی مانند نوشتن  انجام میها  با استفاده از درخواستفعالیت

 .یابدادامه نمیاما ارتباط  دهدمی پاسخی این چیه؟( به ارتباط از طرف دیگران )مثل پاسخ به سوال ساده

... که است شده مشاهده 2 سطح در کودک یک ،گذشته ماه در - 2    
 

 و کندمی آغازها با اکثر افراد در مورد عالیق یا فعالیت )تعامل با دیگران( اهداف اجتماعیارتباط را برای 

 دهد.می پاسخ

شود و ارتباط زمانی قطع می دهدادامه میارتباط را تا زمانی که فرد مقابل، موضوع یا فعالیت را تغییر دهد، 

 شود. ی منظور کودک نمیکه فرد مقابل متوجه

... که است شده مشاهده 1 سطح در کودک یک ،گذشته ماه در - 1   
 

اما این ارتباط  دهد،می پاسخ و کندمی آغاز)تعامل با دیگران( با اکثر افراد  اهداف اجتماعیارتباط را برای 

 باشد.های محبوب او نمیمحدود به عالیق یا فعالیت

دهد. اگرچه ممکن است کودک نسبت به تغییر در موضوع یا فعالیت ارتباط را با اکثر افراد ادامه می

پاسخ  ی ارتباطی موثرشیوهه این تغییرات با استفاده از کند تا برا داشته باشد، اما تالش می مشکالتی

 دهد تا فرد مقابل متوجه منظور او شود .

 
 

 تمایز بین سطوح

4و   5تمایز بین سطح   
 

دهد و هدف العمل نشان میبه سادگی به ارتباط آغاز شده از طرف دیگران عکس 5یک کودک در سطح 

ی بهترین حالت فقط توسط مراقب اصلی یا درمانگر یا معلم با تجربهها در ارتباطی )منظور از ارتباط( آن

 شود.باال فهمیده می

کند تا برای اعالم  نیازهای خود ارتباط برقرار کند، همچنین تالش می 4سطح کودک در  در حالی که 

 کند تا به افراد آشنا پاسخ دهد.تالش می
 

3 و 4 تمایز بین سطح  
 

کند به افراد آشنا پاسخ دهد یا برای رسیدن به نیازهای خود ارتباط تالش می 4یک کودک در سطح 

 کند.  برقرار

دهد،  عالوه بر آن که این کارها را برای رسیدن به نیازهای خود انجام می 3سطح کودک در  در حالی که

رتباط برقرار کند. )تعامل با دیگران( در مورد عالیق خود ا کند تا برای اهداف اجتماعیهمچنین تالش می

 . یابدهای دیگران پاسخ دهد اما ارتباط نمایشی است و به آسانی ادامه نمیکودک ممکن است به درخواست

2و  3تمایز بین سطح   
 

سطططح  ها یا عالیق )تعامل با دیگران( درمورد فعالیت کندد برای اهداف اجتمداعیتالش می 3کودک در 

 خود ارتباط را آغاز کند و به ارتباط از طرف مقابل پاسخ دهد. 

کند ارتباط با اهداف اجتماعی )تعامل با دیگران( را با اکثر افراد آغاز می 2سطح کودک در  در حالی که

سدددخ می سدددت ارتبداط را ادامده دهدد. بده هر حدال، اگر چیزی تغییر کندد یدا طرف مقدابدل یدا پدا دهدد، ممکن ا

 کند.منظورکودک را متوجه نشود، ارتباط ادامه پیدا نمی

1و  2تمایز بین سطح   

 وجود تغییرات اگر اما کندمی برقرار ارتباط )تعامل( اجتماعی اهداف برای دیگران با 2 سططح در کودک

  .دارد مشکل ارتباط یادامه در باشد داشته

 ارتباط تا کندمی تالش 1 سططح در کودک اما یک نرسدد، نظر به کامل اسدت ممکن ارتباط که حالی در 

سدددتفداده بدا را شدددود ادامده دهدد تدا مؤثر ارتبداطی هدایروش از ا  بدا وکودک فرد مقدابدل منظور او را متوجده 

 .شودمی سازگار تغییرات محیط ارتباطی مثل تغییر موضوع یا فعالیت
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 مقدمه
 

تواند انجام دهد، سوابق چه  کودک میی منحصر به فرد بودن آنکودکان با اختالل طیف اتیسم اغلب دربارهمتخصصان و والدین 

های مربوط به ارتباط اجتماعی، برخی کودکان ممکن است کنند. عالوه بر نگرانیهای رفتاری کودکان صحبت میپزشکی و تفاوت

دانیم که هر یک از این های دیگر را نشان دهند. ما میپذیری و چالشانعطافعالئمی مانند مسائل حسی، رفتارهای تکراری، فقدان 

بندی یک کودک از طریق ها برای عملکرد در زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار دهد. اما برای طبقهموضوعات ممکن است توانایی آن

   کودک متمرکز شوند. ارتباط اجتماعیهای یای بر روی توانایما از کاربران انتظار داریم که به طور ویژه سیستم این

 

هستند.  شود، آشنااکثر مردم با اصطالحات )خفیف، متوسط، شدید( که اغلب برای توصیف کودکان با اختالل طیف اتیسم استفاده می

بندی زبان نظام طبقهاما متاسفانه به طور معمول درک مفهوم این واژه ها پذیرفته شده نیست. برای حل شدن این مسئله در این 

تواند انجام دهد، چه که یک کودک میی کودکان با اختالل طیف اتیسم با تمرکز بر روی آنمشترکی برای توصیف و صحبت درباره

ی کودکان مبتال به اختالل بین همه( اجتماعی ارتباط)های عملکردی کلیدی مشترک ایجاد شده است. این ابزار به یکی از  ویژگی

ای که اعضای تیم تخصصی روی والدین و متخصصان از طریق نظر پردازد. این ویژگی عملکردی از طریق مطالعهیسم میطیف ات

به دست آمده است. اعضای تیم به اتفاق، ارتباط اجتماعی را به عنوان ویژگی  دادند سنجی برای تعیین ویژگی کلیدی اتیسم انجام

ارتباط بندی عملکرد ابزار سیستم طبقهه سطوح مختلف توانایی را مشخص کند، با مطرح کردند، که می تواند به بهترین شیو

   شود.عملکرد ارتباط اجتماعی در زندگی روزمره کودک توصیف می (ACSF:SCاتیسم )اجتماعی 

 

آن  .خواهد جایگزین هیچ ابزار ارزیابی یا تشخیصی شوداین سیستم طبقه بندی یک تست یا چک لیست نیست و نمی

های ارتباط اجتماعی کودک د فراهم کردن یک روش استاندارد و ساده شده برای صحبت در مورد تواناییدهچه که این ابزار انجام می

   دهند: در دو موقعیت انجام توانندمیها است. در واقع، چیزی که آن

 

 کنند )ظرفیت(.ها در بهترین حالت خود عمل میهنگامی که آن (1)

   )عملکرد رایج(. دهندها معموال انجام میآنچه که آن (2)

 

تا به مردم کمک کند  شود تواند به راحتی بین والدین و متخصصان )آموزش دهندگان و متخصصان بالینی( مبادلهاین اطالعات می

 که عملکرد ارتباط اجتماعی کودک در زندگی روزمره را درک کنند و احتماال بهبود ببخشند.

 
 
 

 

 
 
*Di Rezze B, Rosenbaum P, Zwaigenbaum L. What Attributes Determine Severity of Function in Autism? A 

Web-based Survey of Stakeholders. Focus on Autism & Other Developmental Disabilities Volume 27 Issue 1 

March 2012 pp. 37-39. 
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 ACSF:SCتعریف مفاهیم و کلمات کلیدی ابزار 

 

 ارتباط اجتماعی
تواند معانی متفاوتی برای افراد مختلف بدهد. استفاده از کلمات )ارتباط( و )اجتماعی( چه به صورت مجزا و چه در ترکیب با هم، می 

تواند عالوه بر کودکی که می ( به منظور تعامل با دیگران است.کلمهارتباط اجتماعی توانایی ارتباط برقرار کردن )با یا بدون 

 زبان مادری به زبان دیگری هم صحبت کند، الزاما برای تعامل اجتماعی توانمندتر نیست.

   ی موارد زیر قضاوت کند:ضروری است که کاربر این سیستم درباره

 )منظور کودک از برقراری ارتباط(. کندهدفی که کودک برای آن ارتباط برقرار می (1)

    ها(.ها و روشکند )توانایی، مهارتکیفیت ارتباط یا این که چطور کودک ارتباط برقرار می (2)

 هدف ارتباطی کودک

در سرتاسر این ابزار، اصطالحات )نیازها( و )اهداف اجتماعی( هنگام صحبت در مورد دالیل یا اهدافی که کودک برای آن ارتباط  

   اند.کند، به طور مکرر استفاده شدهبرقرار می

 

 ارتباط به منظور رسیدن به نیازهایی که کودک با آن مواجه می شود 
خواهد ، دلیل کودک برای برقراری ارتباط تنها به دست آوردن چیزی است که او می ،که در آنشود  به عنوان موقعیتی تعریف می

مثل یک شی که اسباب بازی مورد عالقه کودک است. برای مثال کودک ممکن است برای درخواست یک اسباب بازی یا شی از فرد 

   دیگر با او ارتباط برقرار کند.

 

 ارتباط برای هدف اجتماعی   
باشد. برای مثال، ارتباط آغاز یا حفظ تعامل با یک شخص دیگر می برای کودک دلیل ،آن در که  شودمی تعریف موقعیتی عنوان به

به چیزی که  ،یک کودک ممکن است سالم کند یا برای سالم به دوستش یا بزرگسال دستش را تکان دهد، برای جلب توجه فردی

اشاره کند یا چیزی بگوید، یا به دیگران برای تعامل در مورد یک موضوع  نزدیک  ،اندهیجان زده شدهاند یا به خاطر آن ها دیدهآن

  شود.

 

 ها (روشها و مهارت ها،کند )تواناییچطور کودک ارتباط برقرار می
مثال، بعضی کودکان ممکن است دانیم که کودکان سطوح متفاوتی از توانایی در مورد چگونگی برقراری ارتباط دارند. برای ما می

درخواست کالمی داشته باشند در حالی که دیگران از دست فرد برای به دست آوردن بعضی چیزها )مثل اسباب بازی یا غذا ( به طور 

باز کند،  گذارند تا از او درخواست کنند جعبه رایک جعبه از مداد شمعی را در دست فرد می ، به عنوان نمونهنندکفیزیکی استفاده می

   و غیره.

ها یا درمانگر یا معلم آشنا درک شود، یا ممکن ای داشته باشند که تنها توسط مراقب اصلی آنهای ارتباطیبرخی ممکن است شیوه

   ها درک شود.ی مراقبین آنحتی به وسیله ای ارتباط برقرار نکنند کهاست هنوز به شیوه

ی طیفی از افراد ) نه تنها مراقب اصلی دهند و به وسیلهکنند، یک تعامل را ادامه میتفاده میبرخی کودکان از ارتباط به طور موثر اس

 .شوندمی ها( درکآن
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 های محتمل ارتباط شیوه

این کند. ی توانایی ارتباط اجتماعی وجود دارند،  بررسی میکالمی را که در مجموعهارتباط کالمی و هم غیرهای این ابزار هم شیوه

     موارد زیر است: ها شاملشیوه

o بیانات چهره ای 

o های بدنی حرکات یا ژست 

o زبان اشاره 

o تماس چشمی و استفاده از نگاه خیره برای هدایت توجه دیگران 

o  استفاده از تکنولوژی و تجهیزات مدرن )مثلiPad  که تصاویری یا عکس ی ارتباطی ،آلبوم عکس، مجموعه،تخته 

 ی گفتار(است ، ابزارهای تولیدکننده آوری شدهجمع مختلف هایکتاب از

o  گفتار            

 

 کند تا ارتباط را برای  هدف اجتماعی آغاز کند های کودکی که تالش مییک نمونه از فعالیت

نگهداری کودکان انجام یک کودک پیش دبستانی مبتال به اختالل طیف اتیسم عالقمند است تا به فعالیتی که همساالنش در مرکز 

تواند به بزرگساالن، همساالن یا دیگران با استفاده از هرکدام یا ترکیبی از عالئم زیر نشان دهد دهند، ملحق شود. این کودک میمی

   که عالقمند است که به آن ها ملحق شود.

 مثل خندیدن یا لبخند زدن هنگام دیدن فعالیت همساالن خود بیانات چهره ای   

 مثل اشاره کردن به سمت گروه کودکان، تغییر جهت بدن به سمت گروه، حرکت به سمت  گروه تا با  حرکات بدن یا ژست ها

   ها به شکل دایره تر شود، یا نشستن در کنار آنها نزدیکبه آن

 مربوط به بازی با استفاده از نشان دادن مفاهیم مثل اشاره کردن برای نشان دادن این که او بازی را دوست دارد،  زبان اشاره

   حرکات اشاره 

 ای به طرف دیگران برای مثل نگاه کردن به صورت دوره تماس چشمی و استفاده از نگاه خیره برای هدایت توجه دیگران

شی مورد عالقه و سپس تغییر نگاه خیره  بین شی و مخاطب، نگاه کردن به آنچه که دیگران مدت زمان کوتاهی، نگاه کردن به 

  دهند و سپس نگاه به مخاطب خودانجام می

 ی ارتباطی ، تجهیزات و ابزارهایی) مثلهای جدید مثل تختهفناوری iPad،  یا عکس های عکس ، مجموعهآلبوم 

خواهد در فعالیت برای شناسایی این که او می ی گفتار(است ، ابزارهای تولیدکننده شده مختلف تهیه کتب از که قطعاتی

    گیرد.کاربرد دارد. این کار از طریق اشاره به تصویر یا درخواست از طریق ابزار صورت می ،با همساالن خود شرکت کند

 شود، آواز بخواند، بازی کند و.. خواهد به گروه ملحقدهد  او میمثل بیان شفاهی که نشان می گفتار    
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 مراقب اصلی کودک 

های و تجربه مستقیمی از توانایی شود. بنابراین دانشگذراند گفته میبه فردی )معموال یک والد( که کودک بیشتر زمان خود را با او می

   ارتباط اجتماعی کودک دارد .

 

 ظرفیت کودک

ی دهد، به عبارت دیگر زمانی که عملکرد کودک بهترین است و به شیوهرا نشان میظرفیت کودک سطح ارتباط اجتماعی کودک 

   کند. موثرتری ارتباط برقرار می

 

  عملکرد معمول کودک

   دهد.عملکرد معمول کودک سطح ارتباط اجتماعی اوست که به طور ثابت این عملکرد را نشان می 

 

 ظرفیت ارتباط اجتماعی و عملکرد معمول کودکهر دو مورد اهمیت انتخاب 

کنند. ظرفیت  فکر ،تواند متنوع باشدشود تا در مورد این که چطور ارتباط اجتماعی یک کودک میاز کاربران خواسته می

ها به طور با ثبات انجام ها )چیزی که آندهند( و عملکرد معمول آنها در بهترین حالتشان انجام میها )چیزی که آنآن

 و سپس یک سطح ارتباط اجتماعی برای هرکدام انتخاب کنند. دهند( را مشخص کنندمی

چه که بین این دو سطح ارتباط اجتماعی است، فکر در مورد تفاوت آنشوند تا ی مفیدی خواهد بود چون افراد تشویق میاین تجربه

 دهد...کنند، مثل این که چه چیزی، چه وقت، کجا و با چه کسی ارتباط اجتماعی رخ می

 آیا چیزهایی وجود دارد که ممکن است کمک کند یا موجب شود ارتباط اجتماعی کودک با مشکل بیشتری مواجه شود؟ 

   تواند بر ارتباط اجتماعی کودک اثر بگذارد، شامل موارد زیر است:یط کودک میعواملی که در مح

  های حسی یا  فیزیکی فضا(ویژگی ؛)به عنوان نمونه دهدجایی که ارتباط اجتماعی رخ میمشخصات فضا 

 شناختی فعالیت(تقاضاهای فیزیکی، اجتماعی،  یا  ؛نمونه عنوان )به مشخصات فعالیتی که ممکن است رخ دهد 

 به در دسترس بودن ابزارهای ارتباط بین فردی( ی ارتباطی و تخته ؛نمونه عنوانiPad ) 

 آشنا و ناآشنا بودن افراد( ؛نمونه عنوان )به مشخصات افراد داخل محیط    

 

نند )عملکرد معمول( ممکن کمیها در اکثر مواقع عمل شناسایی زمانی که کودک باالترین موفقیت را دارد )ظرفیت( و آنچه که آن

تواند در برنامه ا فراهم کند. این اطالعات میهاست اطالعات ارزشمندی را درمورد بهبود عملکرد ارتباط اجتماعی در تمام موقعیت

 ریزی اقدامات درمانی مفید باشد.

ی تواند انجام دهد به صفحهچه نمیتواند انجام دهد و آنمی ACSF:SCچه که ابزار ی آنلطفا برای پی بردن به اطالعات کلیدی درباره

 آخر مراجعه کنید.
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 انجام دهد. تواندنمیچه که و آنتواند می ACSF:SCچه که ابزار اطالعات کلیدی درباره ی آن 

 

o سال،  6تر از کوچک و 3تر از مشاهده شده را برای کودکان اختالل طیف اتیسم بزرگ های ارتباط اجتماعیتواناییتواند می

  توصیف کند.

      

o بندی کند.طبقهشان های ارتباط اجتماعیتواناییی تواند کودکان را به وسیلهمی   

 

o سطحی کودک در بهترین حالت ارتباط  5: در یک مقیاس تمایز قائل شودهر کودک  دو جنبه از تواناییتواند بین می

   کودک( چیست. عملکرد رایجاش )ترین ارتباط اجتماعیکودک( و باثبات ظرفیتاش شبیه چیست )اجتماعی

 

o به کار برده شود. ،های ارتباط اجتماعی کودکتواناییبا  آشنا والدین و متخصصانی تواند فقط به وسیلهمی   

 

o هایتوانایی یدیگر( دربارهیک شخص با شخص دیگر )والدین با متخصصان، متخصصان با متخصصان ارتباط  می تواند برای 

   به کار برده شود.کودک  اجتماعی ارتباط

 

o توان ارزیابی کرد که کدام می به کار برده شود.ها آن های ارتباط اجتماعیتواناییکودکان از طریق بندی گروهتواند برای می

های ویژه کودکان را برای اهداف کودکان بوده است یا گروهیک از اقدامات درمانی، بهترین اقدام درمانی برای کدام یک از گروه 

 بالینی و پژوهشی انتخاب کرد.

 

 تر، یا کودکان با رشد طبیعی به کار برده شود.سال یا بزرگ 6سال،  3تر از کوچکتواند برای کودکان نمی   
 

  شود.اختالل طیف اتیسم به کار برده  تشخیص یا ارزیابیتواند برای نمی   

 

 توانایی ارتباط اجتماعی کودک به کار برده شود. سنجیدنبرای  تواندنمی   

 

  های ارتباط اجتماعی یک کودک به کار برده شود.برای تیک زدن توانایی چک لیستتواند به عنوان یک مین   

 

  کودک روی سطح توانایی ارتباط اجتماعی کودک ممکن است در ارتباط با کودک یا محیط  توضیح دهد که چه عللیتواند نمی

   تواند بحث در مورد عوامل دخیل احتمالی را آسان کند(.اثر بگذارد )اما می

 

 اجتماعی کودک های ارتباطبرای ارزیابی توانایییا از طریق شخص ناآشنا  بر اساس یک بار مشاهده کودک تواندنمی ،

 استفاده شود.
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هایادداشت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترجمه شده به زبان فارسی توسط
 

 زهرا سلیمانی

 گفتاردرمانی یدکترا

 سمانه مظاهری

 کارشناس ارشد گفتاردرمانی

دانشکده توانبخشی -گروه گفتاردرمانی  

دانشگاه علوم پزشکی تهران   
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