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 نسخه پارسی -بهر نوجوانمقیاس اتیسممعرفی   

سال، توسط  بطارون کطوهن،     12-11ختالالت اتیستیک در نوجوانان بهنجار در طیف سنی ای ابرای بررسی عالیم زیرآستانهمقیاس این 

ارسطی  ی پنسطهه  تهیه شطد  اسطت.   9در کمبریج 1مطالعات اتیسم (، در مرکز2006. )7ویل رایت، س و 6.رنیکمیر،  ،1آ.هوکسترا، ر. ،.4س

و گطرو    10تهطران  -ی درمان و توانبهشی اخطتالالت اتیسطتیک  در مرکز سامانده ،، پس از کسب اجاز  از پرفسور بارون کوهنمقیاساین 

ی تطا مطورد اسطتهاد     شطود مطالعات اتیسم کمبریج گذاشته می در سایت مرکز نسههاین  آماد  شد. 11روانشناسی دانشگا  شهید بهشتی

گیطرد تطا   قطرار مطی  تجهیطز  روانسسه در اختیار مو مقیاسقرار گیرد. بعالو ، ویرایش پارسی خارج از ایران کلیه پژوهشگران پارسی زبان 

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

شطود. راهنمطای   تکمیل مطی یا قیم نوجوان توس  ولی که  . در مقابل هر عبارت چهار گزینه وجود داردعبارت است 10مقیاس شاملاین 

  اری در صهحات بعدی آمد  است.گذتکمیل مقیاس به همرا  شیو  نمر 
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 نسخه پارسی -مقیاس اتیسم بهر نوجوانتکمیل کردن روش 

توافق یا عدم توافق خود را با میزان بهوانید و  دقت ابرا عبارت آورد  شد  است. هر عبارات در مورد فرزند شما فهرستی از  ،در زیر

  کنید.مشهص  ،عبارتانتهاب گزینه مناسب رو به روی هر 

 

 پاسخ نگذارید.   هیچ عبارتی را بی

  .د. تمایل به  خطرکردن دار1مثال 

 مهالهم"موافقم   کمی موافقم   کمی مهالهم   کامال"کامال

  .دای ) مثل شطرنج و منچ( را دوست دارهای صهحه. بازی2مثال 

 مهالهم"موافقم   کمی موافقم   کمی مهالهم   کامال"کامال

  د.گیرت موسیقی را به راحتی یاد می. نواختن آال3مثال 

 مهالهم"موافقم   کمی موافقم   کمی مهالهم   کامال"کامال

  .دشومی هافرهنگسایر . مجذوب 4مثال 

 مهالهم"موافقم   کمی موافقم   کمی مهالهم   کامال"کامال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 رسیپا نسخه -بهر نوجواناتیسممقیاس 
Adolescent AQ-P (11-15 years) 

 کد:

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم .دهدترجیح می کار کردن با دیگران را به تنها کار کردن . او1

 م  کامالً مهالهمکامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهاله انجام دهد. ،دهد کارها را همیشه به همان نحوی که قبالً انجام داد  است. ترجیح می2

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم را در ذهنش خلق کند. آن تواند تصاویر. اگر او بهواهد چیزی را تصور کند به راحتی می3

 کامالً مهالهم کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  شود.متوجه اطرافش نمیشود که . او اغلب به قدری جذب یک کار می4

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم کنند.دیگران به آنها توجه نمیشود که متوجه صداهای ضعیهی می. او اغلب 1

 مهالهم کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً کند.ها یا اطالعات ردیف شد  نظیر آن توجه می. معموالً به پالک ماشین6

-در صورتی که خودش فکر می ،مؤدبانه نبود  هایشحرف :گویند. دیگران اغلب به او می7

 اند.کند مؤدبانه بود 

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

های داستان تواند تصور کند که شهصیتخواند به سادگی می. زمانی که داستانی را می1

 رسند.می چگونه به نظر

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم شود.)مثالً تاریخ تولد افراد( می ها. او مجذوب تاریخ9

 کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم   کامالً موافقم همزمان دنبال کند. اتواند مکالمات چند نهر ر. در یک جمع به راحتی می10

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم آید.های اجتماعی کنار می. او به راحتی با موقعیت11

 مکامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهاله .آیدبه نظر دیگران نمیکند که . او به جزئیاتی توجه می12

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم دهد به جای رفتن به یک مهمانی به کتابهانه برود.. ترجیح می13

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم تواند داستان بسازد.. او به راحتی می14

 مالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهمکا .. او به افراد کشش بیشتری دارد تا اشیاء11

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم شود.اگر نتواند آنها را دنبال کند آشهته می .. به برخی کارها عالقه بسیار شدیدی دارد16

 کمی مهالهم  کامالً مهالهم کامالً موافقم   کمی موافقم  برد.زدن در جمع لذت می. او از گپ17

. وقتی او در حال صحبت کردن است، معموالً دیگران به آسانی مجالی برای صحبت 11

 کنند.کردن پیدا نمی

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

 مکامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهاله شود.. او مجذوب اعداد می19

های داستان پی تواند به مقاصد شهصیتخواند به سهتی می. وقتی او داستانی را می20

 ببرد.

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم برد.خیلی لذت نمی ،های تهیلی. او از خواندن داستان21

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم دشوار است.ش . پیدا کردن دوستان جدید برای22

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم کند.. او همیشه به الگوهای موجود در اشیا توجه می23

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم برود. سینمادهد به جای رفتن به موز  به . ترجیح می24

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم شود.. اگر در برنامه روزانه او خللی وارد شود ناراحت نمی21

 مهالهم  کامالً مهالهمکامالً موافقم   کمی موافقم  کمی  داند چگونه باید یک مکالمه را ادامه دهد.. معموالً نمی26

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم هایش بههمد.تواند به آسانی مقصود گویند  را از صحبت. او می27

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم کند.بیشتر از جزئیات توجه می ،. او معموالً به کل موضوع21

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم .را به یاد آوردها شمار  تلهنتواند ه خوبی نمیب. 29

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم کند.. معموالً به تغییرات جزئی در موقعیت و ظاهر افراد توجه نمی30

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم ر گوش دادن به او خسته شد ، چه حالی دارد.تواند بههمد کسی که در اث او می. 31

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم تواند به راحتی همزمان بیش از یک کار را انجام دهد.. می32

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم ت اوست که صحبت کند.داند چه موقع نوب. هنگام صحبت کردن با تلهن نمی33

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم برد.لذت می از پیش تعیین نشد . از انجام دادن کارهای 34



 

  .ایدپاسخ دادهی عبارات همه هکه باطمینان حاصل کنید 
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 موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم کامالً د.فهم که نکته موجود در یک لطیهه را می است. او اغلب آخرین فردی 31

کنند یا احساس با نگا  کردن به چهر  افراد به آنچه که فکر می تواندمی. او به راحتی 36

 پی ببرد. ،می کنند

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

 بود  است بر گردد وقبالً که  ه جاییتواند ب.  در صورت وقهه در انجام کار، به سرعت می37

 ادامه دهد.دوبار  

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم . او در گپ زدن جمعی، خوب است.31

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم کند.می زیاد اصراربعضی چیزها او در مورد  :گویند. دیگران اغلب می39

، لذت شدازی میبها نقش هایی که در آن. او وقتی که کوچکتر بود از شرکت در بازی40

 می برد.

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

ها، ری کند )مثالً انواع ماشینآومهتلف جمعهای له. دوست دارد اطالعاتی دربار  مقو41

 پرندگان، قطارها، گیاهان و ...(

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم تواند خودش را جای شهص دیگر تصور کند.به سهتی می. 42

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم ریزی کند.به دقت برنامهش های. دوست دارد برای همه فعالیت43

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم برد.های جمعی لذت می. او از موقعیت44

 هم  کامالً مهالهمکامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهال را بههمد. ان. برایش دشوار است که مقاصد دیگر41

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم شود.در شرای  جدید مضطرب میاو . 46

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم برد.ت افراد جدید لذت میا. از مالق47

 قم  کمی مهالهم  کامالً مهالهمکامالً موافقم   کمی مواف کند.می. سیاستمدارانه رفتار 41

 کامالً موافقم   کمی موافقم  کمی مهالهم  کامالً مهالهم تواند تاریخ تولد افراد را به یاد آورد.. خیلی خوب نمی49

 هالهم  کامالً مهالهمکامالً موافقم   کمی موافقم  کمی م .ها بپونددبچهسایر به ، شودنقش بازی می هایی کهتواند در بازی. او به راحتی می10



 نسخه پارسی -مقیاس اتیسم بهر نوجوان گذارینمره روش

حاصطل   ،مطر  کطل  شطود. ن داد  مطی  0ی نمر  ها اند. به بقیه پاسخگیرند مشهص شد می 1هایی که نمر  گذاری زیر، پاسخدر کلید نمر 

گیطرد.  مطی  1را انتهاب کرد  باشد نمر   "مهالهم"یا  "کامالً مهالهم"، چنانچه آزمودنی پاسخ 1. مثالً در مورد سوال است 1جمع نمرات 

 .است 10،. حداکثر نمر گیردتعلق نمیای صورت، نمر  در غیر این

 

 

شمار  

 سوال
موافقم  "کامال مهالهم"کامال مهالهم کمی موافقم    

مار  ش

 سوال
موافقم  "کامال مهالهم"کامال مهالهم 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 


