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 نسخه پارسی -بزرگسال بهر مقیاس اتیسممعرفی   

سال به باال( ، توسط  بطارون کطوهن،     11الت اتیستیک در بزرگساالن بهنجار ) طیف سنی ای اختالاین مقیاس برای بررسی عالیم زیرآستانه

ی نسطهه تهیه شده است.  10در کمبریج 9(، در مرکز مطالعات اتیسم2001)  .1کلوبلی، ی.، و 7مارتین، ج.،  1.، اسکینر، ر5.، ویل رایت، س4س

و گروه  11تهران -، در مرکز ساماندهی درمان و توانبهشی اختالالت اتیستیکپارسی این مقیاس ، پس از کسب اجازه از پرفسور بارون کوهن

ی کلیطه  شود تا مطورد اسطتداده  . این نسهه در سایت مرکز مطالعات اتیسم کمبریج گذاشته میآماده شد 12روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

گیطرد تطا دسترسطی    تجهیز قطرار مطی  قیاس در اختیار موسسه روانپژوهشگران پارسی زبان خارج از ایران قرار گیرد. بعالوه، ویرایش پارسی م

 ی اختالالت اتیستیک، به این مقیاس تسهیل شود.پژوهشگران عالقمند به حیطه

شود. راهنمای تکمیل مقیاس بطه  توس  شهص تکمیل میکه  . در مقابل هر عبارت چهار گزینه وجود داردعبارت است 50مقیاس شاملاین 

 گذاری در صدحات بعدی آمده است. همراه شیوه نمره
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 نسخه پارسی -بزرگسالمقیاس اتیسم بهر روش تکمیل کردن 

بهوانید و میزان توافق یا عدم توافق خود را با انتهاب گزینه مناسب رو به  به دقتدر زیر، فهرستی از عبارات آورده شده است. هر عبارت را 

  کنید.روی هر عبارت مشهص 

 

 پاسخ نگذارید.   بی هیچ عبارتی را
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 نسخه پارسی -بزرگسال بهرمقیاس اتیسم
Adult AQ-P (16+ years) 

 کد:

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال دهم.کار کردن با دیگران را به تنها کار کردن ترجیح می. 1 

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال انجام دهم.  ،امانجام داده "ه همان نحوی که قبالدهم کارها را همیشه ب. ترجیح می2

 مهالدم    "ی مهالدم   کامالموافقم   کمی موافقم   کم"کامال هنم خلق نمایم.ذرا در آن توانم تصاویر کنم به راحتی میتصور . اگر بهواهم چیزی را 3

  مهالدم   "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال شوم.نمیمتوجه اطرافم شوم که یک کار می جذببه قدری  . اغلب4

 مهالدم    "کمی مهالدم   کامال   موافقم   کمی موافقم"کامال .کنندکه دیگران به آنها توجه نمیشوم میدی صداهای ضعیمتوجه  اغلب. 5

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال کنم.توجه میردیف شده نظیر آن ها یا اطالعات به پالک ماشین ". معموال1

کنم رتی که خودم فکر میودر ص ،مؤدبانه نبودههایم حرف :یندگومی. دیگران اغلب به من 7

 اند.مؤدبانه بوده

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک "کامال

-هصیتتصور کنم که شتوانم می  سادگی ه. هنگامی که در حال خواندن یک داستان هستم ب1

 رسند. ه به نظر میهای داستان چگون

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال .شوم)مثل تاریخ تولد افراد( می هامجذوب تاریخ . 9

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال ندر را همزمان دنبال کنم. توانم مکالمات چند. در یک جمع به راحتی می10

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال آیم.تماعی کنار میاج هایموقعیت . خیلی راحت با11

 مهالدم    "کمی مهالدم   کامال موافقم   کمی موافقم  "کامال .آیندنمیدیگران به  نظرنم که کئیاتی توجه زبه جتمایل دارم . 12

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال دهم به جای رفتن به یک مهمانی به کتابهانه بروم.. ترجیح می13

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال توانم داستان بسازم.میراحتی  به. 14

 مهالدم    "موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال"کامال افراد کشش بیشتری دارم تا چیزهای دیگر.من به . 15

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال شوم.وانم آنها را دنبال کنم آشدته مینت که اگر ،. عالیق بسیار شدیدی دارم11

 مهالدم    "کامال   موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم"کامال برم.یلذت م در جمع . از گپ زدن17

مجالی برای صحبت آسانی به دیگران  معموالً ،. وقتی من در حال صحبت کردن هستم11

 کنند.نمیکردن پیدا 

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال

 مهالدم    "کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال  موافقم "کامال هستم. اعداد . مجذوب 19

های شهصیت اصدتوانم به مقبه سهتی می ،ن یک داستان هستمر حال خوانددوقتی . 20

 داستان پی ببرم. 

 مهالدم    "موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال"کامال

 مهالدم    "فقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   کمی موا"کامال رم.بهای تهیلی خیلی لذت نمی. از خواندن داستان21

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال . پیدا کردن دوستان جدید برایم دشوار است.22

 م    مهالد"موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال"کامال م.کنموجود در اشیاء توجه می. همیشه به الگوهای 23

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال بروم.به سینما دهم به جای رفتن به موزه . ترجیح می24

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال شوم.نمی شود ناراحتوارد ام خللی . اگر در برنامه روزانه25

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال ادامه دهم.چگونه باید یک مکالمه را دانم نمی معموالً. 21

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال هایش بدهمم.را از صحبتگوینده توانم به آسانی مقصود می. 27

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال نم.کمیل موضوع بیشتر از جزئیات توجه کبه  ". معموال21

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال .را به یاد آورمها شماره تلدنتوانم به خوبی نمی. 29

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالم   کموافق"کامال نم.کتوجه نمی یا ظاهر افراد به تغییرات جزئی در موقعیت ". معموال30

 مهالدم    "وافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   کمی م"کامال .، چه حالی داردخسته شدهتوانم بدهمم کسی که در اثر گوش دادن به من من می. 31

 مهالدم    "ی موافقم   کمی مهالدم   کامالمموافقم   ک"کامال بیش از یک کار را انجام دهم. همزمانتوانم به راحتی . می32



 مهالدم    "ی موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   کم"کامال کنم.بت موقع نوبت من است که صحدانم چه هنگام صحبت کردن با تلدن نمی. 33

 مهالدم    "ی مهالدم   کامالمی موافقم   کمموافقم   ک"کامال برم.لذت می ی از پیش تعیین نشده. از انجام دادن کارها34

 مهالدم    "موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال"کامال م.فهمموجود در یک لطیده را میة ی هستم که نکت. اغلب آخرین فرد35

کنند کنند یا احساس میکه فکر میافراد به آنچه  ةبه چهر کردن توانم با نگاه. به راحتی می31

 پی ببرم.

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالوافقم   کم"کامال

دوباره  وبرگردم ام قبالً بودهکه  توانم به جاییمیبه سرعت  ،. در صورت وقده در انجام کار37

 ادامه دهم.

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال

 مهالدم    "ی موافقم   کمی مهالدم   کامالکمموافقم   "کامال خوب هستم. ،جمعی . در گپ زدن31

 مهالدم    "موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال"کامال کنم.می زیاد اصرار هاچیزبعضی در مورد  :گوینداغلب به من میدیگران . 39

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال لذت می بردم. ،شدر آنها نقش بازی میهایی که د. وقتی بچه بودم از شرکت در بازی40

 ،هاانواع ماشین "آوری کنم )مثالجمعهای مهتلف ی مقولهدرباره را اتی. دوست دارم اطالع41

 .گیاهان و ...( طارها،ق ،پرندگان

 مهالدم    "می مهالدم   کامالموافقم   کمی موافقم   ک"کامال

 مهالدم    "موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال"کامال تصور کنم.جای شهص دیگر دم را توانم خوی میسهتبه . 42

 مهالدم    "ی مهالدم   کامالموافقم   کمی موافقم   کم"کامال ریزی کنم.برنامهبه دقت م هایفعالیت ه. دوست دارم برای هم43

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالک موافقم  "کامال برم. لذت می جمعیهای . از موقعیت44

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال را بدهمم.دیگران برایم دشوار است که مقاصد . 45

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال شوم.میشرای  جدید مضطرب در . 41

 مهالدم    "می موافقم   کمی مهالدم   کامالموافقم   ک"کامال برم. فراد جدید لذت می. از مالقات ا47

 مهالدم    "موافقم   کمی موافقم   کمی مهالدم   کامال"کامال کنم.میسیاستمدارانه رفتار . 41

 مهالدم    "کمی مهالدم   کامالمی موافقم   موافقم   ک"کامال توانم تاریخ تولد افراد را به یاد آورم.. خیلی خوب نمی49

 مهالدم    "ی مهالدم   کامالموافقم   کمی موافقم   کم"کامال بازی کنم.ها نقشبا بچهتوانم . به راحتی می50

 

  .ایددادهعبارات پاسخ ی همهبه  که اطمینان حاصل کنید

 

 جمع نمرات:



 نسخه پارسی -بزرگسالمقیاس اتیسم بهر گذاری نمره روش

شود. نمره کل، حاصل جمع داده می 0ی نمرهها اند. به بقیه پاسخگیرند مشهص شدهمی 1هایی که نمره گذاری زیر، پاسخکلید نمره در

گیرد. در غیر می 1را انتهاب کرده باشد نمره  "مهالدم"یا  "کامالً مهالدم"، چنانچه آزمودنی پاسخ 1است. مثالً در مورد سوال  1نمرات 

 .است 50،گیرد. حداکثر نمرهای تعلق نمی، نمرهاین صورت

 

شماره 

 سوال
موافقم  "کامال مهالدم"کامال مهالدم کمی موافقم    

شماره 

 سوال
موافقم  "کامال مهالدم"کامال مهالدم کمی موافقم   

1   1 1  62 1 1   

6 1 1    62   1 1 

3   1 1  62   1 1 

4 1 1    62   1 1 

5 1 1    33   1 1 

2 1 1    31   1 1 

2 1 1    36   1 1 

2   1 1  33 1 1   

2 1 1    34   1 1 

13   1 1  35 1 1   

11   1 1  32   1 1 

16 1 1    32   1 1 

13 1 1    32   1 1 

14   1 1  32 1 1   

15   1 1  43   1 1 

12 1 1    41 1 1   

12   1 1  46 1 1   

12 1 1    43 1 1   

12 1 1    44   1 1 

63 1 1    45 1 1   

61 1 1    42 1 1   

66 1 1    42   1 1 

63 1 1    42   1 1 

64   1 1  42   1 1 

65   1 1  53   1 1 


