
Meso Questionnaire for Parents

پرسشنامه من و خانواده ام
مقدمه

 پننرسننشنامننه دربنناره تنناثیرات احننتمالی اسننت که داشننت کودکی که در مننعرض خننطرعننقب منناننندگی های رشنندی اسننتایننن 
اشد. در واقنننع بنننا گنننفت و گنننوهنننایی که بنننا شنننمار زیاری از والننندین  مکن اسنننت بنننرشنننما یا دیگر افنننراد خننناننننواده داشنننته ب
 کودکان نننناتنننوان داشنننتیم, دریافتیم که این مسئله در اکثر اوقنننات منننوجنننب بیشترین ننننگرانی خننناننننوادهنننا می بننناشننند. بنننا پنننر
ه کسانی که بننننا کودکان در مننننعرض خننننطرعننننقب منننناننننندگی هننننای رشنننندی سننننر و کار داردننننند ه شما ب  کردن این پننننرسشنام
 اطلعات گنراننبهایی در زمینه بنرخی از مشکلتی که والدین کودکان در معرض خطرعقب منانندگی هنای رشندی بنا آننها
در و منننادر دربننناره  منننواجنننه می شنننونننند می دهید. هدف اصلی منننا بنننه ویژه کسب طنننلعننناتی است از شنننما بنننه عننننوان یک پ
 منننواننننع اجنننتماعی شننندن کودکان در منننعرض خنننطر عنننقب منننانننندگی رشننندی. اغنننلب اوقنننات بنننه ننننظر منننا این گنننوننننه می آید که
 کودکان ننناتننوان از بننرخی از بننرنننامننه هننای محننلی یا منندرسه ای محننروم شننده اننند. مننا عننلقننمندیم بننا پی بننردن بننه بننرخی از
 دلیلی که در این محنننننرومیت هنننننا قنننننرار دارنننننند, بنننننتوانیم بنننننتدریج آننننننها را شنننننناسنننننایی و بنننننرطنننننرف کنیم. این پنننننرسنننننشنامنننننه,
 همچنین کمکی اسنت تنا با تنلش بیشتر, خندمنات بهنتری بنرای شما و خناننواده تان فنراهم کنیم. (خندمناتی که پناسنخگوی

تام اعضای خانواده شما است) 

 پننرسننشنامه کامننل بی نننام اسننت. هننر چننند بننا کلیک کردن بننر روی لینکی که به محننله سکونننتایننن لطفأ تنوجنه فنرمنایید که 
شما مربوط می شود ما می توانیم منبع بعضی از مشکلتی که شما تربه می کنید, بررسی و تشخیص دهیم.  

SECTION A
بخش اول. مشکلت و استرس ها

 بنخش شنامنل مشکلتی است که احنتمال دارد شما بنه عنوان خناننواده یک کودک بنا عنقب منانندگی هنایاین سنئوال هنای 
 با تیک زدن در هننر یک از چننهارخننانننه هننای رشنندی یا در مننعرض خننطرعننقب منناننندگی هننای رشنندی تننربه می کنید. لننطفأ

؟ نشان دهید که با هر کدام از موارد این بخش موافق هستید یا نهزیر

:من مشکلت/استرس دارم به خاطر

ارتباط نداردمطمئن نیستمنهآری

. تنگناهای مالی١

 . کمبود مقرری ماهیانه (برای مثال, مقرری٢
 ماهیانه دریافتی ام به اندازه کافی نیست تا
 نیازهای کودکم را برطرف کنم تا او بتواند به

خوبی خود را در اجتماع تطبیق دهد)
 نداشت زمان کافی برای بودن با همسر یا. ٣

شریکم

 . نداشت زمان کافی برای رسیدگی به۴
کودکان دیگرم

 رشد کودکم چهحالت و . اینکه نی دان به دیگران در مورد ۵
بگویم
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مشکلت/استرس دارم به خاطرمن  :
ارتباط نداردمطمئن نیستمنهآری

  .ندانست واکنش دیگران در مورد شرایط۶
رشد و تکامل کودکم

 . نیاز به اطلعات بسیاری دارم تا بتوان از٧
کودکم در خانه مراقبت کنم

 . عدم احساس اطمینان که بتوان از کودک٨
ناتوان به صورت کامل در خانه مراقبت کنم 

 . اینکه نی دان همیشه با کودکم در خانه٩
 چه کار کنم (برای مثال, چگونه او را سرگرم
 کنم یا چگونه از برخی اوقاتان برای پرورش
 توانایی های که در معاله می آموزد استفاده

کنیم)
 . این همه اتفافاتی که در زندگی ام از زمان١٠

 تشخیص نا توانی کودکم رخ داده  (برای
 مثال, تام قرار ملقات هایی که باید می رفتم,
 یا تام مقرراتی را که باید رعایت می کردم, و

 با آدم های جدیدی که باید آشنا می
).......م,شد

SECTION B
  دوم. موضوعات ارتباطی  بخش 

 در معرض خطرعقب ماندگی هایدر تام جلسه ها و گفت و گوهایی که با والدین کودکان ناتوان یا کودکانی که 
 در معرض خطرعقب ماندگی های بودند, داشتیم به وضوع دیده شد که داشت کودک ناتوان یا کودکانی که رشدی
  هستند در بعضی مواقع ارتباط بین اعضای یک خانواده یا خانواده با دیگران را به نحوی دشوار می سازد.رشدی
  نشان دهید که با هر کدام از موارد این بخش موافق هستید یابا تیک زدن در هر یک از چهارخانه های زیر لطفأ
 ؟نه

من بویژه مشکل دارم که کنار بیایم یا ارتباط برقرار کنم با:

ارتباط نداردمطمئن نیستمنهآری

. همسرم یا شریکم١١

. کودکان دیگرم١٢

 . اقوام (برای مثال, والدینم, خانواده١٣
همسرم...) 

 . متخصصی که با کودکم کار می کند١۴
 متخصص(برای مثال, روانشناس کودک, 
 , کارکنانگفتار درمانی, دکتر خانواده

مدرسه...)   
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. همکاران١۵

SECTION C

  سوم.  سبک زندگی  بخش 

 در گفت و گوهایی که با والدین کودکان ناتوان داشتیم, به وضوع روشن شد که داشت کودک ناتوان به بطور جدی
  نشان دهید کهبا تیک زدن در هر یک از چهارخانه های زیر لطفأمی تواند سبک زندگی یک خانواده را تغییر دهد. 
 ؟با هر کدام از موارد این بخش موافق هستید یا نه

احساس می کنم احتیاجاتی که مربوط به ناتوانی های کودکم هست:

ارتباط نداردمطمئن نیستمنهآری

 . باعث افزایش فشار و استرس در زندگیم١٦
 شده است (برای مثال, هزینه های زیادی

صرف درمان کودکم می کنم ...)
 . مانع از آن می شود که مردم را به منزلان١٧

دعوت کنم
 . مانع از رفت به برخی مکانها می شود١٨

 (برای مثال, به رستوران های شلوغ نی روم
چون کودکم مکن است دوست نداشته باشد)

 . از برنامه ریزی یا رفت به مسافرت١٩
جلوگیری می کند

 . در رفتارم هنگامی که با دیگران درباره٢٠
کودکم صحبت می کنم, تاثیر می گذارد

 .مانع انام کار با خانواده ام می شود٢١

 . روی سلمتی کلی و روانی ام تاثیر می٢٢
 گذارد (برای مثال, احساس خستگی و
کوفتگی, بی صبری, تندی, زودرنی..)

 . بر روی کودکان دیگرم اثر منفی می گذارد٢٣
 (برای مثال, به خاطر توجه بیش از حدی که به

 می کنمکودک در معرض خطرعقب ماندگیم 
 آنها شاید احساس می کنند که به آنها کم

توجه می شود)
 . مانع از انام کارم به نحو درست می٢۴

 شود (برای مثال, کارم را به موقع تام نی
کنم...)
 . مانع از انام کارهای روزمره خانه ام٢۵

می شود
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SECTION D

  چهارم. کمک و حمایت  بخش 

  هستنددر معرض خطرعقب ماندگی های رشدیدر گفت و گوهایی که با والدین کودکان ناتوان یا کودکانی که 
 داشتیم, به این نتیجه رسیدیم که در بسیاری از مواقع, والدین کمک و حمایت لزم را ندارند تا بتوانند به بهترین

  نشان دهید که با هر کدام ازبا تیک زدن در هر یک از چهارخانه های زیر لطفأوجه از کودک خود نگهداری کنند.
 ؟موارد این بخش موافق هستید یا نه

احساس می کنم:

ارتباط نداردمطمئن نیستمنهآری

. درباره آینده کودکم زیادی نگران٢٦

 . دیگران متوجه نی شوند چه فشاری را٢٧
 تمل می کنم (برای مثال, بعضی از افراد

خانواده ام یا همکاران) 
 . نیاز به اطلعات بیشتری دارم که٢٨

احتیاجات کودکم را برطرف کنم

 پول بیشتری نیاز دارم تا احتیاجات. به ٢٩
کودکم را برطرف کنم.

 . قادر به شناسایی نشانه های مطمئنی٣٠
 هستم که مشخص می کند کودکم بطورعادی
 رشد نی کند (برای مثال, ارتباط چشمی

 برقرار نی کند, قادر به بیان هیچ کلمه ای در
 سنین معینی نیست, قادر به دوست یابی در

سنین معینی نیست)
 . از نظر انام دادن کارهایی که به کودکم٣١

 کمک می کند تا به بالترین حد استعدادش
 دست یا بد, من خود را به خوبی با شرایط

کودکم وفق می دهم.  
  . از حمایت بسیار خانواده/دوستان٣٢

برخوردارم.
 . از حمایت متخصصینی که در زندگی٣٣

کودکم هستند, بطور کامل برخوردارم.
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SECTION E

  پنجم. تسهیلت و برنامه های اجتماعی (محلی)  بخش 

 ط به برخی از تسهیلت اجتماعی در محله شما و این که شما و یا کودکتانبخش شامل مواردی است در ارتبااین 
 قادر به استفاده و بهره مندی از این تسهیلت برای منظور خاص هستید. باردیگر چنین به نظر می رسد زمانی که

 در معرض خطرعقباین تسهیلت و خدمات قابل دسترسی است, بسیاری از والدین کودکان ناتوان یا کودکان 
 با تیک زدن در هر یک از چهارخانه های زیر لطفأ در استفاده از این خدمات مشکل دارند.ماندگی های رشدی

 ؟نشان دهید که با هر کدام از موارد این بخش موافق هستید یا نه

برنامه های تفریحی بسیاری در محله ما وجود دارد که کودک ناتوان قادر به استفاده از آنها نیست چون:

ارتباط نداردمطمئن نیستمنهآری

 . زمان استفاده از این برنامه ها با زمان٣۴
آزاد کودکم همزمان نیست 

 . مکان این برنامه ها از خانه من بسیار٣۵
دور است
 . هزینه این برنامه ها بیشتر از توان مالی٣۶

من هست
 . طراحی فیزیکی این مراکز مانع دسترسی٣٧

 کودکم به آنها می شود (برای مثال, محل عبور
 ندارد)صندلي چرخ دار

 . طراحی اتاق هایی که بعضی ازاین٣٨
 فعالیت ها در آنها انام می شود برای کودک
 من مناسب نیست. (برای مثال, استفاده زیاد
 از اجناس تریک کننده, آویزان کردن اجناس

زیاد روی دیوار....)

. لطفأ اسم شهر خود را وارد کنید:٣٩

. لطفأ اسم استان خود را وارد کنید:۴٠

. لطفأ سه حرف اول کد پوستی خود را وارد کنید:۴١
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