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  ساله 7-12پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه غربالگري كودكان اوتيسم با عملكرد باال  اعتبار،
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  چكيده
  

هدف از مطالعه حاضر، . ره مورد توجه بوده استشناسايي،  پيشگيري و درمان اختالالت دوران كودكي،  هموا: مقدمه و هدف

  .ساله بود 7-12بررسي پايايي و روايي نسخه فارسي پرسشنامه غربالگري كودكان اوتيسم با عملكرد باال 

ابتدا ترجمه ابزار شامل ترجمه مستقيم و معكوس و . مطالعه حاضر يك مطالعه غير تجربي،روش شناختي بود: مواد و روش ها

انجام  ASSQنسخه فارسي و سپس مطالعه اعتبار،  پايايي و روايي محتوا و همگرايي نسخه فارسي پرسشنامه   روايي صوري

روز  روي 14پايايي بازآزمون طي يك فاصله زماني .  از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه  شد ASSQاعتبار دروني  پرسشنامه . شد

والد و معلم  ASSQوا ضريب همبستگي هر سوال با نمرات كل پرسشنامه در روايي محت. نفر از والدين ومعلمان بررسي شد 33

معلم و / در سطح والد و معلم با  پرسشنامه راتر  والد   ASSQدر روايي همزمان، ضريب همبستگي پرسشنامه .  محاسبه شد

  . معلم در گروه آسپرگر و اوتيسم مقايسه شد/ والد)  CSI-4(پرسشنامه عالئم مرضي 

در گروه والدين كودكان عادي پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي قبل از  ASSQبراي محاسبه اعتبار دروني، پرسشنامه  :يافته ها

بعد از حذف سواالت نامناسب ضريب آلفاي . برآورد شد) 77/0( و در گروه معلمان) 76/0(حذف سوال هاي نامناسب  

و معلمان )81/0(معلمان كودكان عادي) 65/0(دكان طيف اوتيسم، والدين كو)77/0(كرونباخ در گروه والدين كودكان عادي

الت اسو كه برآورده شد3/0باالي ،سوال 27سوال از  21ر روايي محتوا، همبستگي د .بدست آمد) 70/0(كودكان اوتيسم

ضريب اعتبار  .بودندسواالت  از روايي محتوي مطلوبي در گروه والدين و معلمان برخوردار  برخي به استثنا ASSQپرسشنامه 

برآوردشده ) =614/0r(و در گروه معلمان )=467/0r(كودكان طيف اوتيسم در گروه والدين  ASSQبازآزمايي پرسشنامه 

محاسبه شد كه در گروه  CSI-4، همبستگي آن با دو پرسشنامه راتر و ASSQبراي برآورد روايي همگرايي پرسشنامه .است

و در گروه ) 486/0( CSI-4و   ASSQدر گروه والدين پرسشنامه )715/0(و راتر  ASSQوالدين، ضريب همبستگي پرسشنامه 

به دست آمد ) 411/0( CSI-4و   ASSQدر گروه معلمان پرسشنامه )495/0(و راتر  ASSQمعلمان ضريب همبستگي پرسشنامه 

  .و معنادار بود

 7-12غربالگري كودكان اوتيسم با عملكرد باال جهت پايايي و روايي مطلوب  از ASSQ فارسي پرسشنامه: بحث و نتيجه گيري

 .برخوردار است در جامعه ايراني ساله

 پايايي، روايي، پرسشنامه غربالگري كودكان اتيسم: ها كليدواژه

 مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. 1

  توانبخشي گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و. 2

  گروه آموزشي آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. 3

  گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي مازندران. 4
          : دار مكاتبات عهده *

Email: gharib_masoud@yahoo.com 
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  مقدمه
با توجه به نقش حساسي كه دوران كودكي در تمام   

ايي،  پيشـگيري و درمـان   طول عمر بازي مي كند،  شناس
اخــتالالت دوران كــودكي،  همــواره توجــه بســياري از 

اخـتالل طيـف   . متخصصين را به خود جلب كرده اسـت 
تحولي دوره كـودكي    -اوتيسم يكي از اختالالت عصبي

است كه با نقص در سه حوزه تعامالت اجتمـاعي، رشـد   
زبان و گفتار، رفتارهاي كليشه ايي و عاليق، محدود بروز 

با توجه به نـرخ روزافـزون آن، امـروزه كمتـر     . مي كنند
كسي را مي توان يافت كه با اين اختالل آشنايي نداشته و 

تاثير مخرب اين اختالل . يا حداقل نام آن را نشنيده باشد
بر روي زندگي فرد مبتال از يك سو و نگراني متخصصين 
در مورد شيوع افسار گسيخته آن از سوي ديگـر موجـب   

ا پژوهشـگران بـه فكـر توسـعه و بوجـود آوردن      شده ت
ابزارهاي شناسـايي و غربـالگري  بـراي اخـتالل طيـف      

عالوه بر اين در نظـر گـرفتن اوتيسـم بـه     . اوتيسم بيفتند
عنوان يك طيف، موجب شده است  افرادي از اين طيـف  
كه مهـارت ارتبـاطي نزديـك طبيعـي، هـوش عـادي و       

ين رفتارشـان بـا   مشكالت يادگيري اندكي دارند و ميـانگ 
كنـد   نسخه توضيح داده شده توسط كانر،  مطابقت نمـي 

تشخيص گذاري شوند و از واژه اوتيسم   نيز  شناسايي و
انواع اختالالت . با عملكرد باال  در مورد آنها استفاده شود

اخـتالل  )  2اخـتالل اوتيسـم   ) 1: طيف اوتيسـم شـامل  
رشـد   اوتيسم نـا بهنجـار يـا اخـتالل نافـذ     ) 3آسپرگر  
  .(1)مي باشند  نامشخص

افــزايش  2008تـا   1970شـيوع اوتيسـم از سـالهاي    
مـورد در   1چشمگيري به دنبـال داشـته و شـيوع آن از    

 2007نفر در سال  150در 1به  1970نفر در سال  10000
حداقل يك چهارم تا يك سوم كودكاني كـه  .رسيده است

كـرد  داراي اختالل اوتيسم هستند در طبقه اوتيسم بـا عمل 
  ).1(باال قرار مي گيرند 

ـ همانگونه كه ذكر شد  مـي توانـد بـا     ماختالل اوتيس
عملكرد اجتماعي، ارتبـاطي و   ييتوانااز  متفاوتيح وسط

غربـالگري قابـل    نياز بـه يـك ابـزار   و  بروز كند رفتاري

تيسم احسـاس  واز اختالالت طيف ا سطحيهر ر اعتماد د
اي جـامع و  از طرفي تعـداد زيـادي از مقياسـه   . مي شود

عمومي با هدف ارزيابي كردن ابعاد آسيب شناسي رواني 
مثـل  اوتيسم و ديگر اختالالت روان پزشـكي   در كودكان
 دو. وجود دارد اختالل سلوك و توجه نقص/  بيش فعالي

مورد از آنها كه به طور گسترده وعمومي در كـار بـاليني   
يكـه  ، از آنجايوكانرز هستند استفاده مي شود مقياس راتر 

ــتفاده از   در  ــودكي اس ــتالالت دوران ك ــالگري اخ غرب
ايـن دو مقيـاس در نسـخه     ،اطالعات چندگانه مهم است

ــراي معلمــين و ــه ب ــدين در دســترس هــاي جداگان  وال
ولـي ايـن مقيـاس هـاي رفتـاري گسـترده بـراي        .است

ــافي     ــم ك ــل اوتيس ــاص مث ــتالالت خ ــالگري اخ غرب
وه از نيستندوكمبود يك ابزار جهت غربـالگري ايـن گـر   

  ).2(طيف اوتيسم همچنان احساس مي شد 
بوجـود   كـانر  توسطكه   مچك ليست رفتاري اوتيس

رفتارهـاي   شناسايي شده براي يك مقياس استاندارد آمد،
 مدر اصل براي تشخيص رفتارهاي اوتيساست اما  يسماوت
 )1943(ناتوان بود كـه توسـط كـانر     شديداً كودكاندر 

اسـايي افـراد  اوتيسـم بـا     شن قادر به توصيف شده بود و
اولـين بـار     ASSQعملكرد باال نبود تا اينكه پرسشنامه 

  )1993(دركشور سوئد توسط ايهلرز، وينگ وگيلبـرگ  
برپايه مطالعات باليني طوالني مـدت جمعيتهـا و مسـائل    

 بـه گونـاگون   سـي مقـاالت  ربرگوناگون طيف اوتيسم و 
را در  ابـزار غربـالگري اوتيسـم بـا عملكـرد بـاال       عنوان

  ).3(ساله  تدوين شد16 -7كودكان  
آيتم دارد كه شامل حوزه هاي  ASSQ، 27پرسشنامه 

مختلف اختالالت ارتبـاطي، اجتمـاعي، عاليـق محـدود     
وكليشه ايي ، خامي حركتي، تيك هاي صوتي وحركتـي  

و .پرسشنامه توسط والدين و معلمان پر مي شود.مي باشد
اطالعات . نياز است دقيقه براي تكميل آن زمان 10حدود 

به آموزش خاصـي  وتخصصي نيستند   ASSQپرسشنامه
مطالعات مختلف حاكي از روايـي و پايـايي   . ندنياز ندار

 ). 4(مطلوب آن است
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در پژوهش حاضر تالش بر ايـن بـود تـا يـك ابـزار      
فارسي معتبر در زمينـه غربـالگري كودكـان اوتيسـم بـا      

  .آيدعملكرد باال جهت كاربردهاي باليني بدست 
 

  ها مواد و روش
براي ترجمه پرسشـنامه از روش پيشـنهادي سـازمان    

  .)5(بهداشت جهاني استفاده شد
كل متن و سواالت انگليسـي را دو متـرجم دوزبـاني    

به فارسي ترجمه كردند و در نهايت ) فارسي/  انگليسي (
سپس سه نفر متخصص .بر سر ترجمه نهايي توافق نمودند

از نظر همساني ترجمـه بـا اصـل،    توانبخشي متن ابزار را 
. صحت ودقت ترجمـه بـا مـتن اصـلي مطابقـت دادنـد      

همچنين پنج نفر از والدين و معلمان كودكان عادي و پنج 
نفر از والدين و معلمان كودكان طيف اوتيسم و آسـپرگر  
سواالتي كه براي آنها قابل فهم نبود يا منظـور اصـلي را   

ق نظر متخصصـان  نمي رساندند  مشخص كردند و با اتفا
  .تغييرات الزم جهت اصالح ترجمه صورت گرفت

ــر    ــط دو نف ــز توس ــوس ني ــه معك ــومي(ترجم / عم
انجام شد و پس از تاييد نسخه نهـايي جهـت   ) تخصصي

ارايه نظر نهايي براي طراحان پرسشنامه ارسـال شـد كـه    
  .نسخه نهايي مورد تاييد آنان قرار گرفت

يايي و روايـي  پرسشنامه نهايي جهت بررسي اعتبار،پا
  .محتوا و همگرايي مورد استفاده قرار گرفت

 ساله 7-12كودكان مقطع ابتدايي  جامعه آماري شامل

شـهر تهـران در مـدارس     5و3شاغل به تحصيل در منطقه
عادي دخترانه و پسرانه و همچنين كودكان اختالل طيـف  
اوتيسم وآسپرگر مراجعه كننده به كلينيك هاي سطح شهر 

روش نمونه گيري چند مرحلـه اي و نمونـه    .تهران بودند
 كودكــان ســالم مالكهــاي ورود در گــروه. انباشــته بــود

شامل،شاغل به تحصيل درمقطع ابتدايي عادي در مدارس 
ومالكهاي خروج  سال 7-12دامنه سنيدخترانه و پسرانه، 

از گروه كودكان سالم،عدم رضايت والدين و معلمـين در  
كودكان  كهاي ورود در گروهمال. تكميل پرسشنامه ها بود

طيف اوتيسم و آسـپرگر شامل،تشـخيص اخـتالل طيـف     

اوتيسم و آسپرگر بر اساس مـدارك پزشـكي موجـود در    
پرونده فرد، شاغل به تحصيل درمقطع ابتدايي در مدارس 

 70و بهره هوشي  سال 7-12دامنه سنيدخترانه و پسرانه، 
گروه  و باالتر بر اساس تست وكسلر ومالكهاي خروج از

كودكان طيف اوتيسـم و آسـپرگر شـامل،عدم رضـايت     
والدين و معلمين در تكميل پرسشنامه هـا، بهـره هوشـي    

  . بر اساس تست وكسلر بودند 70كمتر از 
در سـال  : پرسشنامه راتر : معلم/ پرسشنامه راتر والد 

توسط مايكل راتر وهمكاران تهيه شـده و مـورد   ) 1967(
  ). 6(تجديد نظر قرار گرفته است 

پرسشنامه راتر داراي دو فرم والدين و معلم است كـه  
 13تا  3توسط هر يك از آنها پر مي شود و براي كودكان 

 پرسش و 31فرم والدين داراي . ساله طراحي شده است

  پرسش تشكيل شده است 26فرم معلم از 
در يك مطالعه پايـايي پـيش   ) 1371(در ايران كرمي 

ماهـه همبسـتگي فـرم     2 پس آزمون با فاصـله  –آزمون 
 ).7. (گزارش كرد 74/0والدين را 

يـك مقيـاس درجـه    : معلـم / والد  CSI-4پرسشنامه 
توسـط   1984بندي رفتار است كه اولـين بـار در سـال    

با نام  DSM-IIIاسپيرافكين و گادو بر اساس طبقه بندي 
SLGU   اختالل رفتـاري و هيجـاني    18به منظور غربال

بعـدها در سـال   . ل طراحـي شـد  سا 12تا  5در كودكان 
 DSM-IIIRبه دنبال طبقـه بنـدي    CSI-3Rفرم  1987

با    DSM-IVبا چاپ چهارم 1994ساخته شد ودر سال 
تغييرات اندكي مورد تجديد نظر قـرار گرفـت و بـا نـام     

CSI-4 منتشر شد . CSI-4 همانند فرمهاي قبلي داراي دو
ـ  112فـرم والـدين داراي   . فرم والد و معلم اسـت  وال س

گروه عمـده و يـك گـروه اضـافي از      11است كه براي 
سوال  77اختالالت رفتاري تنظيم شده و فرم معلم داراي 

گروه عمده از اختالالت رفتاري را در بر مـي   9است كه 
اعتبار پرسشنامه نيز براي هردو فرم والد و معلم بـه  . گيرد

  ).8(برآورد شد  93/0و  90/0ترتيب 
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از دانشـگاه علـوم بهزيسـتي و    با كسب معرفي نامـه  
توانبخشي و ارائه به آموزش و پرورش و كيلنيـك هـاي   

  .توانبخشي شهر تهران، فرآيند نمونه گيري آغاز گرديد
از والدين و معلمين كودكان عادي منتخب تقاضا شد 
تا پس از جلسه توجيهي كه با هدف آشـنايي بـا اهـداف    

يـك و  پژوهش برگزار شد پرسشـنامه اطالعـات دموگراف  
. توسط  را تكميل نمايند ASSQنسخه فارسي پرسشنامه 

همچنين از والدين  كوكان آسپرگر و اتيسم منتخب نيز در 
خواست شد نسخه سوم ويرايش شده تست هوش وكسلر 
گرفته شد و در صورت احراز مالكهاي ورود از والدين و 

/ ،راتر معلـم ASSQمعلمين آنان خواسته شد، پرسشنامه 
  .والد را تكميل نمايند/معلم CSI-4شنامه والد و پرس

، از  ASSQپــس از دو هفتــه از تكميــل پرسشــنامه 
والدين و معلمين سي وسه نفر از كودكـان گـروه طيـف    
اوتيسم خواسته شـد  بـه منظـور بازآزمـايي، پرسشـنامه      

ASSQ را تكميل كنند.  
روايي محتوا ضريب همبسـتگي هـر سـوال بـا كـل      

لد محاسبه شد و در روايـي  معلم و وا ASSQپرسشنامه 
معلـم و   ASSQهمزمان، ضريب همبسـتگي پرسشـنامه   

والـد و پرسشـنامه عالئـم    / والد با  پرسشنامه راتر  معلم 
والد در گروه آسـپرگر و اوتيسـم   / معلم   CSI-4مرضي 

  .مقايسه شد
ــج در    ــون راي ــژوهش از فن ــاي پ ــل داده ه در تحلي

آمــاري ، فنــون )محاســبه آلفــاي كرونبــاخ(روانســنجي 
محاسبه فراوانـي، درصـد فراوانـي، ميـانگين،      (توصيفي 

انحراف استاندارد و نمودار جهـت نمـايش هندسـي داده    
ضـريب همبسـتگي   (و فنـون آمـار اسـتباطي ماننـد     ) ها

  .استفاده شد) پيرسون، تحليل واريانس و آزمون بونفروني
  

  يافته ها
از ميـان  ) دختـر  105پسـر و  108(دختر و پسر  213 

آمـوزش و   5و 3ن سالم مقطع ابتـدايي در منـاطق   كودكا
اختالالل طيـف  ) پسر 59دختر و  8(كودك 67پرورش و 

در )پسـر  31دختـر و   3(آسـپرگر   34اوتيسم و  كـودك 

در طـي مراحـل ترجمـه روايـي     .مطالعه شركت داشـتند 
  . صوري تفاوت هاي بين فرهنگي تغييراتي  اعمال شد

جهت  14،15،16،18،22،23،26،27، 10، 5آيتم هاي  
از قبيـل  . فهم بهتر، مثالهايي از رفتار ذكر شده آورده شد

يــك اصــطالح رايــج در زبــان  old fashionعبــارت 
انگليسي است اما به دليل رايـج نبـودن آن در فارسـي از    
واژه رفتارهاي پيش پا افتـاده اسـتفاده شـد و در داخـل     

 .پرانتز به مثال هاي شايع آن اشاره شد
در گروه والدين  ASSQلفا پرسشنامه ضرايب اعتبار آ

كودكان عادي پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي قبل از حذف 
) 774/0(و در گروه معلمان ) 767/0(سوال هاي نامناسب 

همچنـين ضـرايب اعتبـار آلفـا     ) 1جـدول  (برآورد شـد 
در گروه والدين كودكان عـادي پايـه     ASSQپرسشنامه 

حـذف سـؤال هـاي    هاي اول تا پـنجم ابتـدايي بعـد از    
) 2جـدول ) (811/0(و در گروه معلمان) 777/0(نامناسب 

بـراي   ASSQوهمچنين ضرايب اعتبار آلفـا پرسشـنامه   
و ) 651/0(گروه والدين كودكـان داراي اخـتالل اتيسـم    

 ).3جدول (بدست آمد) 702/0(براي معلمان آنها 
بر روي    ASSQضريب پايايي بازآزمايي پرسشنامه 

ين و معلمان كودكان داراي اختالل طيـف  نفر از والد 33
و در ) 4جـدول  ) (=467/0r(اوتيسم در گـروه والـدين   

  ). 5جدول(بود) =614/0r(گروه معلمان 
ضـريب همبســتگي بــين نمـرات والــدين و معلمــان   
ــنامه   ــم در پرسش ــف اوتيس ــتالل طي ــان داراي اخ كودك

ASSQ  برآورد شد ) 495/0(و) 715/0(و راتر به ترتيب
ــر  ــه در هــ ــطح كــ ــادار  01/0و  05/0دو ســ معنــ

  ).7و6جداول(بود
ضـريب همبســتگي بــين نمـرات والــدين و معلمــان   

 كودكـان داراي اخـتالل طيـف اوتيسـم در پرسشـنامه      

ASSQ وCSI-4   بـرآورد  )411/0(و )486/0(به ترتيب
ــطح   ــر دو ســــ ــد و در هــــ  01/0و  05/0شــــ

   ).9و8جداول(معناداربود
دامنه ضرايب همبستگي  هر سـوال بـا كـل    همچنين 

در گروه والدين كودكان عـادي پايـه    ASSQپرسشنامه 
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هاي اول تا پـنجم ابتـدايي قبـل از حـذف سـوال هـاي       
بـرروي   442/0تـا    21بر روي سوال  092/0نامناسب از 

،  19،  14بر آورد شده است كه تنها سـؤاالت   23سوال 
ـ   27و  25،  21،  20 رايب همبسـتگي  به دليل داشتن ض

پايين با كل پرسشنامه از مجموع سواالت كنـار گذاشـته   
به اين ترتيب . سوال تقليل يافت  21شدند و پرسشنامه به 

پس از حذف سواالت نامناسب ، دامنه ضرايب همبستگي 
 23بـروي سـوال   /. 487تـا   26بر روي سوال  204/0از 

  . افزايش نشان داد
كـل پرسشـنامه    دامنه ضرايب همبستگي هر سؤال بـا 

ASSQ  در گروه معلمان كودكان عادي پايه اول تا پنجم
براي  054/0ابتدايي قبل از حذف سؤال هاي نا مناسب از 

 6برآورد شده كه تنهـا   6براي سؤال  484/0تا  20سؤال 
ــل داشــتن  27و  25،  21،  20،  19،  14ســؤال  ــه دلي ب

ضرايب همبستگي پـايين بـا كـل پرسشـنامه از مجمـوع      
سـؤال   21االت كنار گذاشته شد و تعداد سؤال ها بـه  سؤ

بـه ايـن ترتيـب پـس از حـذف سـؤاالت       . تقليل يافت 
براي سـؤال   224/0نامناسب ، دامنه ضرايب همبستگي از 

  . ،افزايش داشت5براي سؤال  552/0تا  17
  

  بحث
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش  مـي تـوان ادعـا    

ي و پايـايي مطلـوبي   از رواي ASSQنمود كه پرسشنامه 
روند در پيش گرفته شده بـراي فارسـي   . برخوردار است

ــابي    ــوس و ارزي ــه معك ــه، ترجم ــامل ترجم ــازي ش س
متخصصين از روشن و واضح بـودن مفـاهيم و كلمـات،    
روند صحيح و نابي است و مي توان ادعا كرد كه نسـخه  

از روايــي صــوري مناســبي  ASSQفارســي پرسشــنامه 
  .برخوردار است

به  ASSQموع تالش بسياري شد تا ايتم هاي در مج
بهترين شكل ترجمه شودو سنجش پايايي و روايـي ايـن   
ترجمه مي تواند مويد انتقـال مطلـوب مفـاهيم و معـاني     

  .ترجمه باشد

نتــايج حاصــل از تحليــل اطالعــات نشــان داد كــه  
از پايايي باز آزمون مطلوبي در گروه  ASSQ پرسشنامه 

در مطالعه ايي  كه توسط . ر استوالدين اوتيسم برخوردا
انجام شـد پايـايي    1999ايهلرز وينگ و گيلبرگ در سال 

هفته بـا  2بازآزمون در گروه والدين اوتيسم در بازه زماني 
گـزارش شـد،   ) p<0/001/. (96نفر از والدين  86تعداد 

. كه نشان دهنده پايايي باال در گروه والدين اوتيسـم بـود  
ضر همسو بـا مطالعـه انجـام    نتايج حاصل از پژوهش حا

  .شده است
همچنين نتايج حاصل از تحليل اطالعات نشان داد كه 

از پايايي باز آزمون مطلوبي در گروه  ASSQ پرسشنامه 
در مطالعه ايي  كه توسط . معلمين اوتيسم برخوردار است

) 9(انجـام شـد   1999ايهلرز وينگ و گيلبـرگ در سـال   
اوتيسم در بـازه زمـاني    پايايي بازآزمون در گروه معلمان

) p<0/001/.   (94نفـر از والـدين    65دو هفته با تعداد 
گزارش شد كه نشان دهنده پايايي باال در گـروه معلمـان   

نتايج حاصل از پـژوهش حاضـر همسـو بـا     . اوتيسم بود
  .مطالعه انجام شده است

تعيين كننده ترين مسئله در ساختن آزمون، روايـي آن  
ايي با دقت و همساني آزمون سروكار در حاليكه پاي. است

دارد، روايي، آنچه را كه بايد به دقت اندازه بگيـرد، مـي   
در تحقيق حاضر از ميان تمام اجـزاي متنـوع   ).11(سنجد

  .ومتعدد روايي،از روايي محتوا و همگرااستفاده گرديد
نتــايج حاصــل از تحليــل اطالعــات نشــان داد كــه  

مطلـوبي بـا دو   از روايـي همگرايـي    ASSQ پرسشنامه 
در دو گروه والـدين و معلمـان    CSI-4پرسشنامه راتر و 

در مطالعه ايي  كه توسط ايهلرز وينگ و . برخوردار است
انجــام شــد روايــي همگرايــي  1999گيلبــرگ در ســال 

و پرسشنامه راتر والدين بـا شـركت    ASSQ پرسشنامه 
گـــزارش شـــده اســـت  75/0نفـــر از والـــدين  107

)P<0/0001 .(ــرو ــي   در گ ــي همگراي ــان رواي ه معلم
و پرسشنامه راتر معلمان بـا شـركت    ASSQ پرسشنامه 

گـــزارش شـــده اســـت  70/0نفـــر از والـــدين  102
)P<0/0001 .(  نتايج حاصل از پژوهش حاضر همسو بـا
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نتـايج مشـابه بـين پرسشـنامه     . مطالعه انجام شده اسـت 
ASSQ  و پرسشنامهCSI-4    والدين و معلمـان در هـيچ

محدوديت هـاي مـا   . خارجي يافت نشد تحقيق داخلي و
در اين پژوهش شامل عـدم همكـاري بعضـي از منـاطق     
آموزش پرورش شهر تهران با انجام پژوهش بـود ،مـدت   
زمان محدود انجام طرح، همچنين خارج شدن والـدين و  

از ايـن رو بـه منظـور    . معلمان از طـرح پژوهشـي بـود   
ـ  ات گسترش و تكميل يافته هاي موجود حاصل از تحقيق

گذشته و تحقيق حاضر لزوم انجام مطالعـات وتحقيقـات   
ديگري كه بتواند منجر به كـاربرد وسـيع نسـخه فارسـي     

در محيط هاي باليني و پژوهشي گردد  ASSQپرسشنامه 
با توجه بـه بررسـي هـا و يافتـه هـاي      . پيشنهاد مي شود

پژوهش  پيشنهادات ذيل به صورت خالصـه و فهرسـت   
  .وار توصيه مي شود

منظور افـزايش روايـي و پايـايي نسـخه فارسـي       به 
ASSQ   اجراي آن در نمونه اي با حجم بزرگتر ضروري

از آنجاييكه اين طرح در تهران انجام شده .به نظر مي رسد
است پيشنهاد مي شود كه در شهرهاي ديگـر نيـز انجـام    
شود و پرسشنامه مورد نظر در پژوهش هـاي مختلـف در   

 . م بكار گرفته شودحوزه اختالالت طيف اوتيس
  

  نتيجه گيري
ازر وايي و پايايي مطلوبي جهـت   ASSQپرسشنامه 

 7-12غربالگري كودكان اوتيسم با عملكرد باال  در سـنين 
با توجه به اينكـه ايـن پرسشـنامه    .  ساله برخوردار است

اكنون با نسخه انگليسي آن همخواني داشته، بـا اطمينـان   
در تحقيقـات در حـوزه   بااليي در موارد مختلف از جمله 

كودكان اتيسم با عملكرد باال در كلينيك هاي توانبخشـي  
  . و مدارس  مي توان استفاده كرد
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در دو گروه والدين و معلمان كودكان عادي پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي قبل از حذف  ASSQ ضرايب اعتبار آلفا پرسشنامه: 1جدول

  سوال هاي نامناسب

  

  

  

دو گروه والدين و معلمان كودكان عادي پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي بعد از حذف سؤال  ASSQنامه ضرايب اعتبارآلفا پرسش: 2جدول

  هاي نامناسب

  

  

  

  r  تعداد سؤال ها تعداد نمونه  گروه

  767/0  27  213  والدين

  774/0  27  213  معلمان

  r  تعداد سؤال ها تعداد نمونه  گروه

  777/0  21  213  والدين

  811/0  21  213  معلمان
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  ن و معلمان كودكان داراي اختالل طيف اوتيسمدو گروه والدي   ASSQضرايب اعتبار آلفا پرسشنامه : جدول: 3جدول

  

  

  

  

  

  

  

  در گروه والدين كودكان اختالل طيف اوتيسم ASSQميانگين ، انحراف استاندارد و ضريب اعتبار باز آزمايي پرسشنامه : 4جدول

 

  سطح معناداري n X s  r  اجرامراحل 

    79/4  3/14  33  اول

**467/0  

  

  74/2  3/14  33  دوم  006/0

P < 0/05 

P < 0/01 

 
 

 

  در گروه معلمان كودكان داراي اختالل طيف اوتيسم ASSQميانگين ، انحراف استاندارد و ضريب اعتبار   باز آزمايي پرسشنامه : 5جدول

  

  سطح معناداري n X s r  مراحل

    59/5  9/13  33  اول

**614/0  

  

  47/3  3/13  33  دوم  000/0

P < 0/05 

P < 0/01 

  

 ASSQميانگين ، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي بين نمرات والدين كودكان داراي اختالل طيف اوتيسم در دو پرسشنامه : 6جدول

  و راتر
  

  سطح معناداري n X s  r  پرسشنامه

ASSQ  67  3/15  09/5    

**715/0  

  

  راتر  000/0

  

  

67  56/6  62/2  

P < 0/05 

P < 0/01 

  r  تعداد سوال ها تعداد نمونه  گروه

  651/0  21  67  والدين

  702/0  21  67  معلمان
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 )53(                                                             1392، پاييز 1، شماره 12دوره                                           مجله علمي پژوهشي پژوهان

                                                         

 

 ASSQميانگين ، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي بين نمرات معلمان كودكان داراي اختالل طيف اوتيسم در دو پرسشنامه : 7جدول

  و راتر

  سطح معناداري n X s  r  پرسشنامه

ASSQ  67  1/15  3/6    

*495/0  

  

  01/4  9/10  67  راتر  000/0

P < 0/05  
P< 0/01 

 

  

  

 

 ASSQ ميانگين ، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي بين نمرات والدين كودكان داراي اختالل طيف اوتيسم در دو پرسشنامه : 8جدول

  CSI-4و 

  سطح معناداري n X s r  پرسشنامه

ASSQ  67  3/15  09/5    

**486/0  

  

000/0  CSI-4  67  4/5  04/2  

P < 0/05  
P <0/01 

 

 

 

 

 

  ASSQميانگين ، انحراف استاندارد و ضريب همبستگي بين نمرات معلمان كودكان داراي اختالل طيف اوتيسم در دو پرسشنامه : 9ولجد

 CSI-4و 

  سطح معناداري  n X s r  پرسشنامه

ASSQ  67  1/15  5/5    

**411/0  

  

001/0  CSI-4  67  7/3  18/2  

P < 0/05  
P <0/01 
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Validity and reliability of Persian version of high-functioning autism 

spectrum screening questionnaire age 7-12 

 

Abstract: 

Introduction & Objective: Identification, prevention and treatment of childhood disorders, 

has always been considered. Objective this study was assessed the validity and realiabity of the 

Persian version of high-functioning autism spectrum screening questionnaire age 7-12 (ASSQ) 

among the Iranian population.  

Materials & Methods: This study was Quasi experimental and methodological.in the first 

translation of the instrument, including forward and backward translation, and face validity of 

the translated version in regard with coss-culural characteristics; reliability and validity 

assessment of the Persian translation on an Iranian normal and clinical child age 7-12. for 

test-retest  at an interval of 14 days from 33 parent and teacher of autism spectrum disorder 

requested to complete the questionare. To Assess validity of Persian version ASSQ used 

content validity and concurrent validity between Persian versions of Rutter scale 

(parent/teacher) scale, Persian version of CSI-4 scale (parent/teacher) in autism spectrum 

group. Evantually, data from study groups were analyzed.   

Results: For internal consistency with the Cronbach alpha in parent nomal child before 

omittion of irrelevant item (0/76) and after omittion (0/77), in teaher nomal child before 

omittion of irrelevant item's (0/77) and after omittion (0/81),  in parent of autism spectrum 

disorder group after omittion of irrelevant item's (0/65) and in teacher autism spectrum 

disorder group after omittion of irrelevant item (0/70) were computed. Test-retest reliability 

correlation time 1 and 2 in 34 parent autism spectrum group (r=0/467) in 34 teacher 

(r=0/614) was obtained. Content validity after omittion 6 items' (14, 19, 20, 21, 25. 27) in 21 

item's over 0/3 assessed. Concurrent validity of parent ASSQ and parent Rutter scale 

(r=0/715), teacher ASSQ and teacner Rutter (r=0/495), parent ASSQ and parent CSI-4 scale 

(r=0/486), teacher ASSQ and teacher scale (r=0/411) were computed and statically 

significant.  

Coclusion: ASSQ – Persian version as a optimal valid& reliabil instrument to screen of 

High-functioning autism spectrum age 7-12 in the Iranian population. 

Key words: Validity, Reliability, Autism spectrum screening questionnaire 
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