
 (BPI-01)  سیاهه مشکالت رفتاری 

 

 والذین گرامی؛ مربی/

 دس سِ حیطِ سفتاسّای آسیة تِ خَد، رٌّی ًاتَاًی دچاس سیاِّ صیش جْت سٌجص هطکالت سفتاسی کَدکاى

، سٍد. لطفا پس اص هطالعِ دقیق ّش کذام اص عثاساتتِ کاس هیای ٍ سفتاسّای پشخاضگشاًِ/تخشیثی  سفتاسّای کلیطِ

 هیضاى فشاٍاًی ٍ ضذت ّش کذام سا دس کَدک یا ًَجَاى خَد هطخص ًواییذ.

 تا تطکش اص ّوکاسی ضوا

 نوع اختالل:                                  جنسیت:                                 :سن                                                      نام و نام خانوادگی:

 

 شذت فراوانی  

 ضذیذ هتَسط خفیف ّش ساعت سٍصاًِ ّفتگی هاّیاًِ ّشگض عبارات دیفر

1

  

ّا تا هذتی هطَْد تاضذ؛ گاص گشفتي خَد )تا ضذتی کِ جای دًذاى

 افتِ ضَد(.هوکي است پَست قشهض یا ضک
        

صدى تِ صَست، ّا )هثالً سیلیضشتِ صدى تِ سش تا دست یا سایش اًذام 2

کَتیذى سش صاًَ تِ پیطاًی( یا تا/ تِ سایش اضیاء )هثالً کَتیذى تِ دیَاس، 

 صدى سش تا یک اسثاب تاصی(.

        

 صدى تذى )تِ جض سش( تا دست خَد یا تا ّش تخص دیگشی اص تذى )هثالً 3

لگذ صدى تِ خَد، سیلی صدى تِ تاصٍّا (یا تا / تِ سایش اضیاء )هثالً صدى 

 پاّا تا یک چَب، هطت صدى تِ دیَاس(.

        

خشاضیذى خَد )تا ضذتی کِ سشخ ضذگی پَست هطَْد تاضذ، هوکي  4

         است پَست ضکافتِ ضَد(.



 عبارات دیفر
 ضذیذ سطهتَ خفیف ّش ساعت سٍصاًِ ّفتگی هاّیاًِ ّشگض

استفشاغ ٍ ًطخَاس )تشگشداًذى عوذی ؼزای تلعیذُ ضذُ اص طشیق  5

         .ًطخَاس(

ًیطگَى گشفتي خَد )تا ضذتی کِ سشخ ضذگی پَست هطَْد تاضذ،  6

 هوکي است پَست ضکافتِ ضَد(.
        

ّشصُ خَاسی: تِ دّاى تشدى یا تلعیذى اضیایی کِ تِ دالیل حفظ سالهت  7

ّای ؼیش ًثایذ تِ دّاى گزاضتِ ضذُ یا خَسدُ ضًَذ )آیتنیا تْذاضتی 

 ؼزایی هاًٌذ هذفَع، علف، کاؼز، آضؽال، هَ(.

        

         ّا یا هقعذ،...(.ّای تذى )دس تیٌی، گَشفشٍ تشدى اضیاء دس سَساخ 8

         کطیذى ًاخي اًگطتاى دست یا پاّا. 9

ّا، فشٍتشدى اًگطت سسفتي تا چطنّای تذى )ٍفشٍتشدى اًگطتاى سَساخ 10

 دس هقعذ(.
        

         .ای کِ هَجة کطص ضکن ضَدتلعیذى َّا تِ گًَِ 11

         هَ کطی )کٌذى هَ(. 12

         لیتش دس سٍص(. 3افشاط دس ًَضیذى )هثالً تیص اص  13

         دًذاى قشٍچِ 14

         موارد رفتارهای آسیب به خود................. سایر 15

         .تکاى خَسدى تِ عقة ٍ جلَ 16



 ضذیذ هتَسط خفیف ّش ساعت سٍصاًِ ّفتگی هاّیاًِ ّشگض عبارات دیفر

         تَ کطیذى اضیاء 17

         تا دادى تذى 18

         .حشکت دادى یا تکاى دادى تاصٍاى 19

         ذى سشچشخاً 20

         .چشخیذى یا حشکت دٍساًی دس یک ًقطِ 21

         .ّای تذًی تکشاسیاًجام حشکت 22

         قذم صدى 23

         چشخاًذى اضیاء 24

         ّای هکشس دستاًجام حشکت 25

         داد صدى ٍ جیػ کطیذى 26

         تَ کطیذى تذى خَد 27

         پشیذى 28

         تاب دادى اضیاء 29

         ّای اًفجاسیدٍیذى 30

         .ّاّای پیچیذُ تا دستاى ٍ اًگطتاًجام حشکت 31

         دستکاسی هکشس اضیاء 32



 ضذیذ هتَسط خفیف ّش ساعت سٍصاًِ ّفتگی هاّیاًِ ّشگض عبارات دیفر

         ٍقفِ اًگطتاىًطاى دادى حشکات تی 33

         هالیذى تذى خَد 34

         خیشُ ضذى تِ دستاى یا اضیاء 35

         ّای تذًی عجیةحفظ طست 36

         ّاتِ ّن صدى دست 37

         ضکلک دسآٍسدى 38

         ّاتکاى دادى دست 39

         ای..............موارد رفتارهای کلیشه سایر 40

         صدى دیگشاى 41

         لگذصدى تِ دیگشاى 42

         ّل دادى دیگشاى 43

         گاص گشفتي دیگشاى 44

         چٌگ صدى ٍ کطیذى دیگشاى 45

         خشاضیذى دیگشاى 46

         ًیطگَى گشفتي دیگشاى 47

         تف اًذاختي تِ دیگشاى 48



 ضذیذ هتَسط خفیف ش ساعتّ سٍصاًِ ّفتگی هاّیاًِ ّشگض عبارات دیفر

         دٌّی تِ دیگشاىتذ 49

         ضکٌذ(.کٌذ، هیضّا سا هیّا سا پاسُ هیتخشیة اضیاء )هثالً لثاس 50

سحن تَدى )هثالً قاپیذى اسثاب تاصی، یا ؼزا اص یا تی یتٌگ ًظش 51

 .دیگشاى، قلذسی ًسثت تِ دیگشاى(
        

         اشگرانه/ تخریبی.............موارد رفتارهای پرخ سایر 52

 

                    (IQ<56-70خفیف )      (IQ<41-55) متوسط        (IQ<26-40) شدید      (IQ<26)عمیق هنی مددجو کدام است؟    ناتوانی ذ نوع. 35

 


