Çocuklara
Uygulanan
Değerlendirme Ölçekleri
Çocuk ve ergenlerde psikopatolojinin değerlendirilmesinde,
müdahalenin planlanmasında ve terapilerin etkililiğinin
değerlendirilmesinde bilgi alınan kaynakları zenginleştirmesi
açısından değerlendirme ölçekleri çok sık kullanılmaktadır. Bu
ölçeklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. Çocuklarınıza
herhangi bir güçlük yaşadığını düşünüyorsanız psikoloğumuzdan
randevu alabilir, değerlendirme ölçeklerinden faydalanabilir
ve nasıl bir yol izleyeceğinizi uzmanımızla istişare
edebilirsiniz.
Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT):
23 maddeden oluşan ölçek, 18 – 36 aylık çocuklarda otizm
belirtilerini tespit etme amacı ile geliştirilmiştir. Ölçek
yalnızca otizm şüphesi olup olmadığını belirlemektedir.
Otizm Davranış Kontrol Listesi (ABC) :
Otizmi tarama ve değerlendirme amacı ile geliştirilen ölçek,
duyusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil
becerileri, sosyal ve öz bakım becerileri olmak üzere toplam
beş alt ölçekten ve 57 maddeden oluşmaktadır.
Conners Derecelendirme Ölçekleri (CDÖ) :
Evebeynlerin, öğretmenlerin ve ergenlerin bildirimlerine
dayanan uzun formlarının yanında kısa formları da bulunan CDÖ,
davranış bozukluğu, bilişsel problemler ve sosyal problemler
psikopatolojileri
değerlendirmenin
yanında
DEHB’nin
değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan ölçektir.
Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) :
6 – 17 yaş aralığında
değerlendirmektedir.
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Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği :
18 sorudan oluşan oluşan ölçek çocuklarda sosyal kaygı
düzeyini belirlemektedir.
Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) :
Problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme,
gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler
olmak üzere 7 alt ölçekten ve 60 maddeden oluşan ölçek, aile
bireyleri arasındaki etkileşimin sağlıklı olup olmadığını,
ailenin yapısal özelliklerini belirlemektedir. Ölçeği 12 yaş
üstü tüm aile bireyleri doldurabilmektedir.
Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği (ÇDDÖ) :
Çocuklardaki ve ergenlerdeki psikopatolojiyi ve sosyal
yeterliliği belirlemek amacı ile geliştirilen ölçeğin
saldırgan davranış, kaygı / depresyon gibi dar alanlara
bölünen, içe yönelim ve dışa yönelim olmak üzere iki geniş alt
davranış alanı bulunmaktadır. ÇDDÖ’ nün 2-3 yaş, 4-18 yaş
olmak üzere iki farklı ana baba değerlendirme formu, 5-18 yaş
öğretmen bilgi formu ve 11-18 yaş arasındaki gençler için
kendini değerlendirme ölçeği bulunmaktadır.
Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri kimi zaman
yaşıtlarına göre farklılıklar gösterir. Bu farklılara ulaşmak,
çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, dil ve psikomotor
gelişimlerini değerlendirmek, kişiliklerini, becerilerini,
davranışlarını standart koşullar altında gözlemleyip
tanımlamak amacıyla psikologlar çeşitli testler ve
değerlendirme ölçekleri uygular. Eğer çocuğunuzda bir güçlük
olduğunu düşünüyorsanız 0212 537 61 60 numaralı telefonumuzdan
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

