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  نسخه پارسی -کودکبهر مقیاس اتیسممعرفی 

ای بررای بررسری عمیرم زیرآسرتانه    نامیرده شرده اسرت،    نیر    " 4کمبرری   گاهپرسشنامه شخصیت و رفتار کودکان دانش"که این مقیاس 

(، 2221) .1و الیسرون، س  .7ویل رایرت، س .، 6.، بارون کوهن، س5آیونگ، بسال، توسط  11تا  4 اختمالت اتیستیک در کودکان بهنجار

از کسب اجرازه از پرفسرور برارون کروهن، در      پارسی این مقیاس، پسی نسخهتهیه شده است.   12در کمبری  9در مرک  مطالعات اتیسم

آماده شرد. ایرن نسرخه در     12و گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 11تهران -مرک  ساماندهی درمان و توانبخشی اختمالت اتیستیک

قررار گیررد. بعرموه،     ی کلیه پژوهشگران پارسی زبان خارج از ایرانشود تا مورد استفادهسایت مرک  مطالعات اتیسم کمبری  گذاشته می

ی اختمالت اتیسرتیک بره   گیرد تا دسترسی پژوهشگران عمقمند به حیطهتجهی  قرار میویرایش پارسی مقیاس در اختیار موسسه روان

 مقیاس تسهیل گردد.این 

شرود. راهنمرای   مری تکمیرل  کودک توسط ولی یا قیم که  . در مقابل هر عبارت چهار گ ینه وجود داردعبارت است 52مقیاس شاملاین 

 گذاری در صفحات بعدی آمده است. نمره یتکمیل مقیاس به همراه شیوه

 

 نسخه پارسی -کودکمقیاس اتیسم بهر روش تکمیل کردن 

بخوانید و می ان توافق یا عدم توافق خود را با  دقت اب، فهرستی از عبارات در مورد فرزند شما آورده شده است. هر عبارت را زیردر 

سایر فرزندان یا ن دیکان ، همسراز ای تردید دارید، در انتخاب گ ینهب گ ینه مناسب رو به روی هر عبارت مشخص کنید. چنانچه انتخا

  پاسخ نگذارید.هیچ عبارتی را بی کمک بگیرید.خود 
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 ی پارسینسخه -بهر کودکانمقیاس اتیسم
Child AQ-P (4-11 years)                                                                     کد: 

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم دهد.کار کردن با دیگران را به تنها کار کردن ترجیح می. 1

 افقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفمکاممً موافقم   کمی مو انجام دهد.   ،دهد کارها را همیشه به همان نحوی که قبمً انجام داده است. ترجیح می2

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم را در ذهنش خلق کند.آن تواند تصاویر . اگر او بخواهد چی ی را تصور کند به راحتی می3

 قم  کمی مخالفم  کاممً مخالفمکاممً موافقم   کمی مواف .شودمتوجه اطرافش نمیشود که . او اغلب به قدری جذب یک کار می4

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم .کنندکه دیگران به آنها توجه نمیشود میصداهای ضعیفی  متوجه. او اغلب 5

 مخالفم  کاممً مخالفم کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی کند.ها یا اطمعات ردیف شده نظیر آن توجه می. معموالً به پمک ماشین6

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم دبانه دارد.قواعد رفتار مودرک مشکمتی در . 7

توانرد تصرور کنرد کره     ادگی مری بره سر   خواننرد( )یا برایش می خواند. زمانی که داستانی را می1

 رسند.های داستان چگونه به نظر میشخصیت

 قم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفمکاممً مواف

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم است.)مثمً تاریخ تولد افراد( ها . او مجذوب تاریخ9

 م  کاممً مخالفمکاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالف هم مان دنبال کند.ات چند نفر را تواند مکالم. در یک جمع به راحتی می12

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم آید.های اجتماعی کنار می. او به راحتی با موقعیت11

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم آید.مینظر دیگران ن کند که بهاو به ج ئیاتی توجه می .12

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم ای رفتن به جشن تولد به کتابخانه برود.  دهد به ج. ترجیح می13

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم تواند داستان بسازد.. او به راحتی می14

 کمی مخالفم  کاممً مخالفم  کاممً موافقم   کمی موافقم .. او به افراد کشش بیشتری دارد تا اشیاء15

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم شود. اگر نتواند آنها را دنبال کند آشفته می .دارد زیادیبرخی کارها عمقه بسیار انجام . به 16

  مخالفمکاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً برد.. او از گپ زدن در جمع لذت می17

. وقتی او در حال صحبت کردن است، معموالً دیگران به آسانی مجالی بررای صرحبت کرردن    11

 کنند.پیدا نمی

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم شود.. او مجذوب اعداد می19

و احساسات تواند به مقاصد به سختی میخوانند( )یا برایش میخواند ستانی را می. وقتی او دا22

 های داستان پی ببرد.   شخصیت

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم

 مخالفم کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً برد.های تخیلی خیلی لذت نمی. او از خواندن داستان21

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم دشوار است. شجدید برای دوست شدن با افراد. 22

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم کند.. او همیشه به الگوهای موجود در اشیا توجه می23

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم دهد به جای رفتن به موزه به سینما برود.. ترجیح می24

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم شود. . اگر در برنامه روزانه او خللی وارد شود ناراحت نمی25

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم مکالمه را با هم سن و ساالنش ادامه دهد.داند چگونه باید یک . معموالً نمی26

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم هایش بفهمد.ه آسانی مقصود گوینده را از صحبتتواند ب. او می27

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم ند.که می. او معموالً به کل موضوع بیشتر از ج ئیات توج21

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم .را به یاد آوردها شماره تلفنتواند به خوبی نمی . 29

 می موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفمکاممً موافقم   ک کند.  . معموالً به تغییرات ج ئی در موقعیت و ظاهر افراد توجه نمی32

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم تواند بفهمد کسی که در اثر گوش دادن به او خسته شده، چه حالی دارد. او می. 31

 خالفم  کاممً مخالفمکاممً موافقم   کمی موافقم  کمی م تواند به راحتی چند فعالیت متفاوت را انجام دهد.  . می32

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم داند چه موقع نوبت او است که صحبت کند.. هنگام صحبت کردن با تلفن نمی33

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم برد.ذت میاز پیش تعیین نشده ل . از انجام دادن کارهای34

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم .  فهمدکه نکته موجود در یک لطیفه را می . او اغلب آخرین فردی است35

-کنند یرا احسراس مری   با نگاه کردن به چهره افراد به آنچه که فکر می تواندمی. او به راحتی 36

 پی ببرد. ،کنند

 مخالفم  کاممً مخالفمکاممً موافقم   کمی موافقم  کمی 



 

  .ایدپاسخ دادهی عبارات که به همه ،اطمینان حاصل کنید

 
 جمع نمرات:

دوباره و بوده است برگردد قبمً که تواند به جاییت وقفه در انجام کار، به سرعت می.  در صور37

 ادامه دهد.

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم

  مخالفمکاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً . او در گپ زدن جمعی، خوب است.31

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم کند.می زیاد اصراربعضی چی ها او در مورد  :گویند. دیگران اغلب می39

 مخالفم کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً برد.لذت می وانمودی با دیگران، هایاز بازی . او وقتی در سن پیش دبستانی بود42

هرا،  آوری کنرد )مرثمً انرواع ماشرین    مختلرف جمرع  هرای  لهطمعاتی درباره مقو. دوست دارد ا41

 .پرندگان، قطارها، گیاهان و ...(

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم

 کمی مخالفم  کاممً مخالفم  کاممً موافقم   کمی موافقم تواند خودش را جای شخص دیگر تصور کند.می یسختبه . 42

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم ری ی کند.برنامهبه دقت هایش ت. دوست دارد برای همه فعالی43

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم برد.های جمعی لذت می. او از موقعیت44

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم که مقاصد افراد دیگر را بفهمد.. برایش دشوار است 45

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم . در شرایط جدید مضطرب می شود.46

 مخالفمکاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً  برد.ت افراد جدید لذت میا. از ممق47

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم  دار نکند.را جریحهاحساسات دیگران که . به خوبی مراقب است 41

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم تواند تاریخ تولد افراد را به یاد آورد.. خیلی خوب نمی49

 کاممً موافقم   کمی موافقم  کمی مخالفم  کاممً مخالفم .ها بپیونددبه سایر بچه، شودبازی میهایی که نقشبازیدر ند توا. او به راحتی می52



 

 نسخه پارسی -مقیاس اتیسم بهر کودکگذاری نمره روش

شود. حداقل این نمره صفر و محاسبه می ،در کلید نمره گذاری آمده استعبارت امتیازاتی که در مقابل هر نمره کل آزمودنی بر اساس 

 .است 152حداکثر نمره 
 

شماره 

 سوال
  مخالفم"کامال مخالفم کمی موافقم موافقم  "کامال

شماره 

 سوال
 مخالفم"کامال مخالفم کمی موافقم موافقم  "کامال

1 0 1 2 3  62 3 2 1 0 

6 3 2 1 0  62 0 1 2 3 

3 0 1 2 3  62 0 1 2 3 

4 3 2 1 0  62 0 1 2 3 

5 3 2 1 0  33 0 1 2 3 

2 3 2 1 0  31 0 1 2 3 

2 3 2 1 0  36 0 1 2 3 

2 0 1 2 3  33 3 2 1 0 

2 3 2 1 0  34 0 1 2 3 

13 0 1 2 3  35 3 2 1 0 

11 0 1 2 3  32 0 1 2 3 

16 3 2 1 0  32 0 1 2 3 

13 3 2 1 0  32 0 1 2 3 

14 0 1 2 3  32 3 2 1 0 

15 0 1 2 3  43 0 1 2 3 

12 3 2 1 0  41 3 2 1 0 

12 0 1 2 3  46 3 2 1 0 

12 3 2 1 0  43 3 2 1 0 

12 3 2 1 0  44 0 1 2 3 

63 3 2 1 0  45 3 2 1 0 

61 3 2 1 0  42 3 2 1 0 

66 3 2 1 0  42 0 1 2 3 

63 3 2 1 0  42 0 1 2 3 

64 0 1 2 3  42 0 1 2 3 

65 0 1 2 3  53 0 1 2 3 


