
  

 نویس کاری پیش          

 چه چیزی را باید به یاد داشته باشیم؟ 

 ام؟ کرده  ایجاد فرزندم  یادگیری و رشد  به  کمک برای را راهبردهایی  چه

 

  

گیری« برای انتخاب »درخت تصمیم 
 (خروجهای توصیفی« )»گزارش

 

 گیری« چیست؟ »درخت تصمیم

)برنامه خدمات انفرادی خانواده( از   IFSPگیری« ابزاری است که تیم  »درخت تصمیم 

دهد فرزندتان در سه زمینه  کند که توضیح می آن برای انتخاب دستورالعملی استفاده می 

 زیر چه عملکردی دارد:   

 روابط مثبت اجتماعی .1

 ها های جدید و استفاده از آنکسب مهارت  .2

 اقدام برای رفع نیازها  .3

 

 اید هنگام استفاده از این ابزار به خاطر بسپارید مواردی که ب

های عملکردی برای شرکت در به این فکر کنید که فرزندتان چگونه از مهارت 

کند. گزارشی که  های مختلف و با افراد مختلف استفاده می های روزمره در مکان فعالیت 

 ان دهد: کند باید عملکرد فرزندتان را بر اساس موارد زیر نشتیم انتخاب می 

رود. انتظارات  خاص از فرزندتان انتظار می  مواردی که در یک موقعیت  •

عنوان معیار در نظر بگیرید و ببینید که آیا  فرهنگی خانواده خود را به

 عملکرد فرزندتان در خانه با سطح مورد انتظار برای سن او متناسب است.  

امکانات   استفاده از فناوری کمکی/امکانات تطبیقی )سمعک، عینک، •

که عموماً دردسترس هستند. عملکرد واقعی او  حرکتی و غیره( وقتی کمک 

 آلی که به فناوری دسترسی دارد.ها و نه فقط در شرایط ایدهدر تمام موقعیت 

 ای فرزندتان، حتی اگر تولد زودرس داشته است. سن شناسنامه  •

 

حال در این زمینه هدف از  بهآیا فرزندتان تا اجازه دهید با اولین پرسش شروع کنیم: 

 های عملکردی متناسب با سن استفاده کرده است؟ مهارت

 

 است؟  کرده تغییری چه  جامعه  و خانه  هایفعالیت در  مشارکت  برای  فرزندم توانایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خیر بله
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 اگر پاسختان به اولین پرسش 
  »خیر« است... 

 اگر پاسختان به اولین پرسش   
 »بله« است...

 

 

 های عملکردی هارتمدر این زمینه، آیا ______________ از 

ایط و موقعیت  تمام شر
ً
 ها  متناسب با سن در تمام یا تقریبا

 کند؟استفاده یم

 

 خی  
 

های از مهارت او تا چه حدی
  متناسب با سن

ً
در تمام یا تقریبا

ایط و موقعیت  ها تمام شر
 كند؟استفاده یم
 
 

 بله
 

 آیا نگرانی خاصی درمورد 

 های کودک مهارت 

 در این زمینه 

 وجود دارد؟ 
 

 

 

طی کارها و 

های روزمره فعالیت

مربوط به این زمینه  

هدف، فرزندتان از  

های متناسب  مهارت

با سن استفاده  

کند، اما اغلب  می

اوقات از 

های مشابه مهارت

کودکان کمی  

تر نیز  خردسال

 کند. استفاده می

طی کارها و 

روزمره های فعالیت

مربوط به این زمینه  

هدف، فرزندتان از  

های مشابه با  مهارت

کودکان کمی  

تر استفاده  خردسال

کند، اما اغلب  می

اوقات از 

های متناسب  مهارت

با سن نیز استفاده  

 کند. می

 بله
 

طی اغلب کارها و  

های روزمره فعالیت

مربوط به این زمینه  

هدف، فرزندتان از  

هایی که  همه مهارت

از کودکی به سن او  

انتظار داریم  

برخوردار است و  

هایی  هنوز نگرانی

 وجود دارد. 
 

 خیر
 
کارها و  طی اغلب 

های روزمره فعالیت

مربوط به این زمینه  

هدف، فرزندتان از  

های  تمام مهارت

متناسب با سن  

 کند. استفاده می
 

 های مهارتدر این زمینه، آیا ______________ از 

کیم یا کودکان    تر بسیار خردسالمشابه با کودکان عملکردی 

ایط و موقعیتدر  تر خردسال  کند؟ها استفاده یمتمام شر

 تركودكان کمی خردسال  تركودكان بسیار خردسال

های طی کارها و فعالیت

روزمره مربوط به این زمینه  

فرزندتان از  هدف، 

های مهم مشابه با  مهارت

تر  کودکان بسیار خردسال

 کند.   استفاده می
 

های او تا چه حدی از مهارت 

تر  كودكان كمی خردسال

 كند؟ استفاده می 

های طی کارها و فعالیت

روزمره مربوط به این زمینه  

هدف، فرزندتان اغلب از  

های مهم مشابه با  مهارت

تر  کودکان بسیار خردسال

 کند. استفاده می
 

های  طی اغلب کارها و فعالیت

به این زمینه  روزمره مربوط 

هدف، فرزندتان از  

کند که  هایی استفاده میمهارت

هایی که دقیقاً از با مهارت

دوره پیش از سن او انتظار 

رود متناسب هستند. این  می

ها مشابه با کودکان مهارت

 تر هستند. کمی خردسال
 


