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سنجي آن با  هاي روان م اتيسم و مقايسه شاخصهيعال نامه بررسي ساختار عاملي پرسش
  نامه شناخت اجتماعي پرسش

 4 سميرا گلپايگاني ،3 روح اهللا منصوري سپهر،  2 مريم تاجميررياحي ، 1 وحيد نجاتي
  

  
  

   چكيده
پـژوهش  . دگي روزانه در افراد عـادي وجـود داشـته باشـد    تواند بدون اختالل واضح در زن م گستره طيف اتيسم مييعال :زمينه و هدف

و مقايسـه  ) Broad Autism Phenotype Questionaireيـا  BAPQ( م اتيسـم يـ نامـه عال  حاضـر بـه بررسـي سـاختار عـاملي پرسـش      
 .پردازد مي) Autsim Quotientيا  AQ( نامه شناخت اجتماعي سنجي آن با پرسش هاي روان شاخصه

نامه شناخت اجتمـاعي   نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي دو پرسش 351ن مطالعه مقطعي از نوع همبستگي، در اي :ها مواد و روش
)AQ (م اتيسم ينامه عال و پرسش)BAPQ (تحليـل  . انـد  كه براي بررسي عاليم اتيسم در جمعيت عـادي طراحـي شـده    را تكميل نمودند

بـازآزمون بـراي    -سه روش محاسبه آلفاي كرونباخ، دو نيم كردن و آزمـون  سازه، و روايي ساختار عاملي و عاملي اكتشافي براي بررسي
  .بررسي پايايي مورد استفاده قرار گرفت

هـا را   درصد از واريـانس داده  37كه روي هم رفته  اتيسم نشان داد عاليمنامه  عامل مجزا را در پرسش 4تحليل عاملي اكتشافي،  :ها يافته
تصـور  و دو بعد ارتباط و ) BAPQ(طيف اتيسم  نامه پرسشو نمره كلي پذير نا انعطافشخصيت و  نيزبامشكالت  دو بعد .كنند تبيين مي

. نامـه اسـت   كه تاييدي بر روايي افتراقـي ايـن دو پرسـش    قابليت افتراق دو جنس را دارد )AQ( نامه شناخت اجتماعي پرسشو نمره كلي 
  . دست آمد به 82/0ش آلفاي كرونباخ با رو) BAPQ( م اتيسمينامه عال پايايي پرسش

تري از نظر روايي و پايايي اسـت و روايـي افتراقـي     ابزاري مناسب )BAPQ( م اتيسمينامه عال هاي اين پژوهش، پرسش براساس يافته :گيري نتيجه
  .شود هاي آتي پيشنهاد مي استفاده از اين ابزار در پژوهش. بهتري دارد

  اجتماعي، ساختار عاملي، اعتبار، روايي شناخت نامه پرسش اتيسم، عاليم جشسن نامه پرسش :ي كليديها واژه
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  مقدمه
 )Autism Spectrum Disordersيا  ASD( اختالالت طيف اتيسم

ها نقص در  مشخصه آن  گروهي از اختالالت تحولي هستند كه ويژگي
). 1(هاي محدود است  تعامالت و ارتباطات اجتماعي و عاليق و فعاليت

دوقلوها انجام شد نشان داد كه اين اختالل تحقيقات اوليه كه بر روي 
هاي اتيستيك در جمعيت عادي  ويژگي و )2(باشد  داراي جزء ژنتيكي مي

  .)3(نيز وجود دارد 
شناسي اين بيماري، امكان  عنوان سبب شدن عوامل ژنتيكي به با مطرح

چنين  هاي اتيستيك در وابستگان اين بيماران و هم وجود برخي از ويژگي
 Broad("اتيسم طيف فنوتايپ" اصطالح. ادي مطرح گرديدجمعيت ع

Autism Phenotype( و ارتباطي هاي ويژگي از اي مجموعه به 

 غيرمعمول شخصيتي هاي ويژگي و اي زيرآستانه اجتماعي هاي مهارت

 نظر به و شود مي مشاهده اتيسم به مبتال افراد وابستگان در كه دارد اشاره

در ). 4(باشد  بيماري مي اين خصلتي هاي گيويژ تر ماليم نمود رسد مي
دهد كه اتيسم يك  هاي تحقيقات اخير نشان مي همين راستا، يافته

اوج اين اختالل . بيماري مجزا نيست، بلكه بر روي يك پيوستار قرار دارد
  .كند در بيماران مبتال نمود پيدا مي

ي مانند هاي نامه هاي اتيستيك به ايجاد پرسش رويكرد كيفي به ويژگي
 Autism Spectrumيا  AQ( نامه شناخت اجتماعي پرسش

Quotient( م اتيسمينامه عال و پرسش )BAPQ  ياBroad Autism 

Phenotype Questionnaire (ها با  نامه اين پرسش. انجاميده است
هاي اتيستيك در جمعيت عادي  ويژگي و بررسي گيري هدف اندازه
اند كه اين ابزارها  داده شده نشان هاي انجام پژوهش. اند طراحي شده

  .توانايي افتراق بين افراد مبتال به اتيسم و افراد عادي مردان و زنان را دارد
هاي  والدين كودكان مبتال به اتيسم در ابعاد مهارت) 5(در پژوهشي 

و در پژوهش  )AQ(نامه شناخت اجتماعي  پرسش اجتماعي و ارتباطات
هاي  مهارت(زيرمقياس آن  4نامه و  پرسشدر نمره كلي اين ) 6(ديگري 

مرات باالتري را نسبت به جمعيت ن) اجتماعي، ارتباطات، توجه و تخيل
با استفاده از اين  )7(محمدي و همكاران در ايران، . كردندعادي كسب 

نامه نشان دادند كه والدين كودكان مبتال به اتيسم نمرات باالتري  پرسش
  .دست آوردند هاي آن به بر زيرمقياس نامه عالوه را در اين پرسش

نامه  ، پرسشسنجش عاليم طيف اتيسم نامه مطرح در زمينه دو پرسش
) BAPQ(م اتيسم ينامه عال و پرسش )AQ( شناخت اجتماعي

جايي كه محققان داخل كشور براي انجام تحقيقات و  از آن. دنباش مي

براي  مناسب ريهاي خود در حوزه بزرگساالن عادي، نياز به ابزا پژوهش
نامه  هدف پژوهش حاضر معرفي پرسشم اتيسم دارند، يعالگيري  اندازه

نامه شناخت اجتماعي  و مقايسه آن با پرسش) BAPQ(عاليم اتيسم 
)AQ ( براي نيل به اين . باشد دو ابزار مياين مقايسه ساختار عاملي و

پايايي هدف از تحليل عاملي اكتشافي براي بررسي روايي و براي بررسي 
بازآزمون مورد  - كردن و آزمون كرونباخ، دو نيم سه روش محاسبه آلفاي

  . استفاده قرار گرفت
  

  ها مواد و روش
  ها مواد و روش

  ها آزمودني
نفري دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه  13000ها از بين جامعه آزمودني

ي گير نفر از دانشجويان به صورت نمونه 351.شهيد بهشتي انتخاب شدند
مهندسي، علوم انساني و - فني(هاي تحصيلي  از تمام رشته در دسترس
ها به صورت داوطلبانه در آزمايشگاه  و از تمامي دانشكده) علوم پايه

شناسي دانشگاه شهيد بهشتي  شناسي دانشكده علوم تربيتي و روان روان
  .ها را تكميل كردند نامه پرسشحضور يافته و 

  ابزار پژوهش
  )AQ( اجتماعي ختشنا نامه پرسش

در سال ) 8(همكاران Baron-Cohen نامه توسط اين پرسش
يكي  سؤال، 10 هر سؤال است كه 50معرفي شده است و داراي  1997

هاي اجتماعي، تغيير توجه، ارتباط، توجه  مهارت(از ابعاد شناخت اجتماعي 
نامه براي ابعاد  اعتبار اين پرسش. سنجد را مي) به جزييات و تصور

 ).8(گزارش شده است  77/0تا  63/0لف، از مخت
همكاران  و صفا نجاتي توسط نامه پرسش ايندر داخل كشور نيز  

 مورد استفاده قرار گرفته است و تهران پزشكي علوم دانشگاه در) 9(
 آلفاي. ه استآمد دست به 82/0 بازآزمون - آزمون روش به آن پايايي

اما در . دست آمد به 0/79ه كل و با نمر 76/0 ها آيتم كل براي كرونباخ
نامه ارايه  مطالعه مذكور شاخص معيني براي ارزيابي روايي پرسش

 .نگرديده است

  )BAPQ(م اتيسم ينامه عال پرسش
منحصراً براي شناسايي ) BAPQ(م اتيسم يپرسشنامه عال

 "فنوتايپ گسترده اتيسم"هاي زباني و شخصيتي كه جزيي از  ويژگي
طراحي شده  2007در سال ) 10(و همكاران  Robert توسط باشند، مي
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                    معرفي ابزار سنجش عاليم اتيسم

ال يكي از ؤس 12هر  و ال استؤس 36اين ابزار داراي نسخه اصلي . است
  :سنجد ابعاد زير را مي

و 16و 12و 9و 5و 1هاي  پرسش(Aloof  گير شخصيت گوشه .1
 )36و 31و 28و 27و 25و 23و 18

و 11و 10و 7و 4و Pragmatic Language )2 مشكالت زباني .2
 )34و 32و 29و 21و 20و 17و 14

و 22و 19و 15و 13و 8و 6و Rigid )3  شخصيت انعطاف ناپذير .3
  )35و 33و 30و 26و 24

اي پاسخ  درجه 6نامه روي يك مقياس ليكرت  سؤاالت اين پرسش
م يعال دهنده حضور بيشتر نشان در اين ابزار نمرات باالترشوند و  داده مي
  .باشد مياتيسم 

م اتيسم بر اساس ينامه عال فارسي پرسش سازي نسخه براي آماده
اقدامات زير صورت ) 16(روش پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني 

  :گرفت
 گاه آن و كردند ترجمه مترجم دو را نامه پرسش انگليسي متن .1

 .شد اصطالحات ويرايش سازي يكسان و علمي از نظر
شامل  متخصصان، از گروهي را اوليه مهنا پرسش .2

 .ندكرد بررسي نگران كودكان اتيستيكپژوهشگران و درما
 در ها بخش تك مورد تك در را خود نظرات گروه اين

 سپس. نمودند اعالم و روايي محتوا بودن درك قابل ي نهزمي

 در الزم ها تغييرات آن پيشنهادي اصالحات اساس بر

 .گرديد اعمال نامه پرسش
 دو مترجم يك توسط شده ترجمه متن كل بعد، حلهمر در .3

 اصالحات الزم و شد داده مطابقت انگليسي متن اصل با هزبان

  .گرديد اعمال
  شيوه اجرا

به  BAPQو AQ  نامه نامه، دو پرسش پس از تكميل فرم رضايت
از . كنندگان در تحقيق تكميل گرديد صورت حضوري توسط شركت

ه يها جواب خود را ارا ها خواسته شد بدون فكر كردن زياد به گويه آن
شد و مورد  SPSS 18افزار تحليل داده  ها وارد نرم ز آن دادهپس ا. دهند

  .تحليل آماري قرار گرفت
  

  ها يافته
در ابتدا شاخص  BAPQنامه  براي انجام تحليل عامل اكتشافي پرسش

اي برابر  اولكين محاسبه شد كه اندازه- مه ير - برداري كايزر كفايت نمونه
دهنده  كم آن از عدد يك، نشاندست آمد كه با توجه به فاصله  به 81/0با 

به منظور . نفري براي انجام اين تحليل است 351مكفي بودن نمونه 
بررسي مناسب بودن ماتريس همبستگي براي انجام تحليل عامل نيز 

منتج به مجذور كاي معادل  آزمون كرويت بارتلت انجام شد كه
ار بوده د معني 0001/0گرديد كه در سطح  630با درجه آزادي  74/3120
مناسب بودن ماتريس همبستگي  وهاست  حاكي از كروي بودن داده و

  .دهد ها براي انجام تحليل عامل را نشان مي داده
هاي اصلي با  لفهؤنامه از روش م هاي پرسش براي استخراج عامل

هاي استخراج شده از اين تحليل  عامل. چرخش واريماكس استفاده شد
 .ه شده استيارا 1در جدول  ها بار دارند نهايي كه روي آ آيتم به همراه

بر خالف  )BAPQ( نامه عاليم اتيسم پرسش دهد نشان مي ها تحليل
 37عامل اشباع شده است كه روي هم رفته  4عامل از  3انتظار به جاي 

  . كنند ها را تبيين مي درصد از واريانس داده
بار  عامل استخراج شده 4االتي كه روي هر يك از ؤس 1در جدول 

. ه شده استيو ميزان بار عاملي ارا ميزان اشتراكاند به همراه  گرفته
طور كه در جدول فوق قابل مشاهده است، تمامي بارهاي عاملي  همان

روي هر دو عامل  16ال شماره ؤبوده و نيز س 4/0گزارش شده باالتر از 
 22و  18، 10، 8،  6، 5االت شماره ؤس. دارد 4/0اول و سوم بار باالي 

بارهاي ناچيزي روي عوامل استخراج شده دارند و كمكي به ساختار 
  .كنند نامه و قدرت تبيين آن نمي عاملي پرسش

و شناخت اجتماعي ) BAPQ(م اتيسم ينامه عال براي مقايسه پرسش
)AQ ( ،از لحاظ نرمال بودن توزيع نمرات و توان افتراق مردان و زنان

هاي مستقل به  براي گروه tو اسميرنف  - كولموگروف zهاي  آماره
. هاي هر يك محاسبه شد نامه و زيرمقياس تفكيك نمرات كل پرسش

ها در  ها به عالوه ميانگين نمرات در هر يك از مقياس نتايج اين تحليل
شود  ميمشاهده  2 طور كه در جدول همان .ته شده اسيارا 2جدول 

 و همه) AQ(نامه شناخت اجتماعي  براي پرسش zمقادير 
اين امر . داري است يدار يا بسيار نزديك به معن يهاي آن معن زيرمقياس

نامه و  پيوستگي توزيع نمرات حاصل از اين پرسش دهنده عدم نشان
بر . هاي نمونه مورد بررسي با توزيع نرمال است حاكي از عدم برازش داده

براي نمرات  z، مقادير )AQ(نامه شناخت اجتماعي  خالف پرسش
هاي آن به جز  و زيرمقياس) BAPQ(م اتيسم يه عالنام پرسش
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توان  به اين ترتيب مي. دار نيست نيزيرمقياس زبان عملي پايين بوده و مع
نامه  نتيجه گرفت كه در نمونه اين پژوهش، نمرات حاصل از پرسش

هاي آن به جز زبان عملي داراي  و زيرمقياس) BAPQ(م اتيسم يعال
  .توزيع نرمال هستند

ه شده است نمرات يمحاسبه شده كه در جدول ارا tبه مقادير  با توجه
هاي ارتباط  و زيرمقياس) AQ(شناخت اجتماعي  يكل  مردان در مقياس

دهنده  داري باالتر از نمرات زنان است كه نشان يطور معن و تجسم به
در مورد . ها در تميز بين زنان و مردان است توانايي اين مقياس

و  يزبان مشكالت هاي و زيرمقياس) BAPQ(يسم ات عاليمنامه  پرسش
دار است و نمرات مردان باالتر از  يمعن tناپذيري آن نيز مقادير  انعطاف

گيري نتوانسته  در مورد اين مقياس، فقط زير مقياس گوشه. زنان است
تحقيقات در زمينه گستره  .است بين مردان و زنان تفاوتي نشان دهد

مردان به طور كلي عاليم اتيسم بيشتري  دهد كه طيف اتيسم نشان مي
نمرات باالتر مردان در مقياس كلي . دهند را نسبت به زنان نشان مي

چنين  هاي ارتباط و تجسم و هم و زيرمقياس) AQ(شناخت اجتماعي 
و ) BAPQ(نامه عاليم اتيسم  نمرات باالتر اين گروه در پرسش

دي براي روايي افتراقي شاه ناپذيري عملي و انعطاف هاي زبان زيرمقياس

كه نمونه پژوهش  در صورتي. شود ها در نظر گرفته مي نامه اين پرسش
 روايي نوع اين براي محكمتري بود، شواهد دربرگيرنده افراد بيمار نيز مي

  .بود استنباط قابل
نامه از نظر همساني دروني از سه روش محاسبه  براي مقايسه دو پرسش
بازآزمون براي نمرات كل و  - دن و آزمونكر آلفاي كرونباخ، دو نيم

 3هاي هر يك از آن دو استفاده شد كه نتايج آن در جدول  زيرمقياس
م اتيسم ينامه عال كه پرسش دهد نشان مي 3جدول. ه شده استيارا
)BAPQ (تر از  از نظر همساني دروني مطلوب آن هاي و همه زيرمقياس

نامه ضرايب  ين پرسشا. باشد مي) AQ(نامه شناخت اجتماعي  پرسش
آلفاي كرونباخ باالتري دارد، همبستگي بين دو نيمه آزمون و 

داري  يها در حد قابل قبولي است و همبستگي مثبت و معن زيرمقياس
اما . هاي متفاوت وجود دارد نامه در زمان بين نمرات افراد در اين پرسش

هاي  يك از مقياس بازآمون براي هيچ - ضرايب همبستگي آزمون
ها  به طور كلي نتايج تحليل .دار نيست يمعن) AQ(شناخت اجتماعي 

در مقايسه با  )BAPQ(اتيسم  نامه عاليم دهد پرسش نشان مي
  .باشد از اعتبار باالتري برخوردار مي )AQ(شناخت اجتماعي نامه  پرسش

  
  

  هاي آن ط به گويههاي مربو و آماره) BAPQ(نامه عاليم اتيسم  عوامل استخراج شده از پرسش .1 جدول
  عامل اول

  )53/4: ارزش ويژه(
  )59/12: درصد واريانس تبيين شده(

  عامل دوم
  )65/3: ارزش ويژه(
  )15/10: درصد واريانس تبيين شده(

  عامل سوم
  )66/2: ارزش ويژه(
  )39/7: درصد واريانس تبيين شده(

  عامل چهارم
  )53/2: ارزش ويژه(
  )04/7: درصد واريانس تبيين شده(

  بار عاملي  يهگو
ميزان 

  اشتراك
  بار عاملي  گويه

ميزان 
  اشتراك

  بار عاملي  گويه
ميزان 

  اشتراك
  بار عاملي  گويه

ميزان 
  اشتراك

36  77/0  61/0  32  6/0  52/0  19  65/0  59/0  34  63/0  43/0  
1  77/0  61/0  11  57/0  41/0  15  57/0  36/0  24  62/0  41/0  

31  72/0  59/0  2  55/0  31/0  3  53/0  33/0  21  6/0  37/0  
9  71/0  56/0  20  53/0  31/0  30  53/0  42/0  23  51/0  31/0  

25  66/0  54/0  29  52/0  3/0  33  44/0  3/0        
27  6/0  47/0  4  49/0  27/0  16  44/0  43/0        
12  49/0  27/0  14  49/0  37/0  13  43/0  31/0        
16  46/0  43/0  26  46/0  35/0  35  42/0  42/0        

7  44/0  32/0  17  41/0  23/0              
28  43/0  34/0                    
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  AQو  BAPQها و زيرمقياسهاي  براي مقياس tو  zهاي  ميانگين نمرات و نتايج آزمون. 2جدول 
  

  مقياس
 .t df Sig. Z Sig  نمرات زنان  نمرات مردان  نمرات كل

M SD M SD M SD 

AQ  20  5  6/20  5  3/19  8/4  2/2  342  05/0  28/1  07/0 *  
  * 001/0  83/2  3/0  342  - 1  7/1  6/3  9/1  37/3  8/1  5/3  مهارتهاي اجتماعي

  * 001/0  57/2  4/0  342  8/0  7/1  7/4  8/1  9/4  7/1  8/4  تغيير توجه
  001/0  94/1  66/0  342  14/0  3/2  6/5  2/1  5/5  2/2  6/5  ياتيتوجه به جز

  0* /001  87/2  * 001/0  342  3  7/1  7/4  8/1  8/2  7/1  6/2  ارتباط
  001/0  65/2  * 001/0  342  5/4  4/1  1/3  7/1  9/3  6/1  5/3  تجسم

BAPQ  8/2  47/0  9/2  5/0  7/2  43/0  6/3  342  001/0 *  74/0  63/0  
  15/0  14/1  * 16/0  342  4/1  66/0  6/2  76/0  8/2  7/0  7/2  گيري گوشه

  * 02/0  5/1  * 001/0  342  5/3  54/0  5/2  61/0  7/2  6/0  6/2  زبان عملي
  6/0  76/0  * 001/0  342  5/3  54/0  3  54/0  2/3  55/0  1/3  انعطاف ناپذيري

  
  كردن و بازآزمون هاي محاسبه آلفاي كرونباخ، دو نيم هاي همساني دروني با روش نتايج تحليل. 3جدول 

همبستگي دو نيمه   آلفاي نيمه دوم  آلفاي نيمه اول  آلفاي كرونباخ  تعداد گويه ها  
  آزمون

-همبستگي آزمون
  بازآزمون

AQ  50  67/0  55/0  7/0  23/0  27/0  
  -15/0  07/0  1/0  32/0  29/0  10  هاي اجتماعي مهارت

  02/0  21/0  47/0  22/0  46/0  10  تغيير توجه
  23/0  -03/0  3/0  1/0  15/0  10  ياتيتوجه به جز

  11/0  2/0  2/0  01/0  21/0  10  ارتباط
  -2/0  01/0  08/0  06/0  05/0  10  تجسم

BAPQ 36  82/0  68/0  71/0  72/0  **75/0  
  75/0**  66/0  72/0  55/0  8/0  12  گيري گوشه

  51/0*  5/0  5/0  55/0  68/0  12  ن عمليزبا
  5/0*  45/0  5/0  45/0  63/0  12  انعطاف ناپذيري

** P< 0/01

* P< 0/05 

  
  ها يافته

نامه شناخت اجتماعي  هاي فارسي دو پرسش در اين مطالعه، نسخه
)AQ ( اتيسم  عاليمو)BAPQ (اين . قرار گرفتند و مقايسه مورد بررسي

هاي اتيستيك در جمعيت  گيري ويژگي دازهمنظور ان نامه به دو پرسش
هاي اين مطالعه نشان  يافته. اند عادي با هوش نرمال طراحي شده

 هاي و همه زيرمقياس) BAPQ(نامه عالئم اتيسم  كه پرسش دهد مي
نامه شناخت اجتماعي  تر از پرسش از نظر همساني دروني مطلوب آن
)AQ (،همبستگي بين دو  است، ضرايب آلفاي كرونباخ باالتري دارد

ها در حد قابل قبولي است و همبستگي مثبت و  نيمه آزمون و زيرمقياس
هاي متفاوت  نامه در زمان داري بين نمرات افراد در اين پرسش يمعن

ضرايب ) AQ(نامه شناخت اجتماعي  در مورد پرسش. وجود دارد
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دار  يهاي آن معن بازآمون براي هيچ يك از مقياس - همبستگي آزمون
را ) BAPQ(نامه عاليم اتيسم  يكي ديگر از داليلي كه پرسش .يستن

تري براي  ابزار مناسب) AQ(نامه شناخت اجتماعي  نسبت به پرسش
نامه در مقايسه با  سازد پايايي باالتر اين پرسش بررسي عاليم اتيسم مي

  .است) AQ(نامه شناخت اجتماعي  پرسش
هاي اتيستيك  اواني ويژگيدهد كه فر هاي پژوهش حاضر نشان مي يافته

در مردان بيشتر از زنان است كه اين يافته در راستاي مطالعات پيشين در 
، مردان در نمره كلي پژوهش حاضردر . )11( باشد اين زمينه مي

زبان (بعد آن  عالوه دوبعد از سه به) BAPQ(عاليم اتيسم نامه  پرسش
نسبت به زنان كسب نمرات باالتري را ) ناپذير عملي و شخصيت انعطاف

نامه شناخت اجتماعي  كه مردان در نمره كلي پرسش درحالي. اند ردهك
)AQ (بعد آن  5عالوه دو بعد از  به)نمرات باالتري را ) تجسم و ارتباط

نشان داد كه  پژوهشهاي اين  يافتهبنابراين . نسبت به زنان كسب كردند
تري براي تمايز از قدرت تميز باال) BAPQ(م اتيسم ينامه عال پرسش

  . بين دو جنس برخوردار است
است كه با ) 12(و همكاران  Ingersollنتايج اين مطالعه همسو با نتايج 

نامه  ، پرسش)BAPQ(م اتيسم ينامه عال پرسش(مقايسه سه ابزار 
نشان دادند ) SRS-A(نامه  و پرسش) AQ(شناخت اجتماعي 

م ينامه عال پرسشدر مقايسه با ) AQ(نامه شناخت اجتماعي  پرسش

 يتر تر و عملكرد ضعيف از اعتبار پايين) SRS-A(نامه  اتيسم و پرسش
 criterion(روايي مالك آن مبهم است و  برخوردار است، ساختار عاملي

validity (به عالوه، . تر است آن نسبت به دو ابزار ديگر ضعيف
ي منحصراً براي بزرگساالن طراح )BAPQ( م اتيسمينامه عال پرسش

هاي كمتري دارد كه اجراي آن را از نظر زماني  شده است و تعداد آيتم
با توجه به موارد مطرح شده، استفاده از . سازد مقرون به صرفه مي

  .شود پيشنهاد مي در تحقيقالت آتي) BAPQ( اتيسم عاليمنامه  پرسش
هاي مطالعه حاضر، اجراي آن در جمعيت غيرباليني  يكي از محدوديت

م در جمعيت عادي است يچند هدف اين ابزار سنجش عالهر . است
والدين و يا وليكن اجراي اين ابزار در افراد اتيستيك با عملكرد باال 

. تواند شواهدي از روايي افتراقي ابزار را فراهم آورد كودكان اتيستيك مي
شود در مطالعات بعدي ابزار پيشنهادي در مبتاليان به اتيسم  پيشنهاد مي

  .رد باال اجرا گرددبا عملك
  گيري نتيجه

هاي  نامه استفاده شده در اين پژوهش به منظور بررسي ويژگي دو پرسش
نامه  حال پرسش با اين. شوند اتسيتيك در جمعيت عادي استفاده مي

باشد و  تر مي هاي جنسيتي حساس به تفاوت) BAPQ(م اتيسم يعال
  .باشد يهاي اتيستيك م ويژگيبررسي  تري براي ابزار مناسب

  
References 
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders .4th ed., Text Revision. 

Washington, DC: American Psychiatric; 2000. 

2. Ronald A, Hoekstra R. A. Autism spectrum disorders and autistic traits: a decade of new twin studies. 

American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics 2011; 156(3): 255–74. 

3.  Hoekstra R A, Bartels M, Verweij C J H, Boomsma D I. Heritability of autistic traits in the general population. 

Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 2007; 161(4): 372–7. 

4. Constantino J N, Lajonchere C, Lutz M, Gray T, Abbacchi A., McKenna K., et al. Autistic social impairment 

in the siblings of children with pervasive developmental disorders. The American Journal of Psychiatry 2006; 

163(2): 294–6. 

5. Auyeung B, Allison C, Baron-Cohen S. Defining the broader, medium and narrow autism phenotype among 

parents using the autism spectrum quotient (AQ). Molecular Autism 2010; 1(1): 1–10. 

6. Wakabayashi A, Baron-Cohen S, Wheelwright S, Tojo Y. The autism-spectrum quotient (AQ) in Japan: A 

crosscultural comparison. Journal of Autism and Developmental Disorders 2006; 36(2): 263–70.  



 

  

  

  1392/ 6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق  596

                    معرفي ابزار سنجش عاليم اتيسم

7. Mohammadi M R, Zarafshan H, Ghasempour S. Broader Autism Phenotype in Iranian Parents of Children with 

Autism Spectrum Disorders vs. Normal Children. Iran J Psychiatry 2012; 7(4): 157-63. 

8. Baron-Cohen S, Wheelwright S, Skinner R, Martin J, Clubley E. The autism-spectrum quotient (AQ): 

Evidence from Asperger syndrome/high-functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. 

Journal of Autism and Developmental Disorders 2001; 31(1): 5–17. 

9. Nejatisafa A, Kazemi M, Alaghebanderad J. Autistic traits in Normal Population. Advances in Cognitive 

Science 2003; 3: 34-9. 

10.  Hurley RS, Losh M, Parlier M, Reznick JS, Piven J: The broad autism phenotype questionnaire. J Autism Dev 

Disord 2007, 37(9):1679-90. 

11. Sucksmith E, Roth I, Hoekstra R A. Autistic Traits Below the Clinical Threshold: Re-examining the Broader 

Autism Phenotype in the 21st Century. Neuropsychol Rev 2011; 21:360–89. 

12. Ingersoll B, Hopwood C J, Wainer A, Donnellan M B. A comparison of three self-report measures of the 

Broader Autism Phenotype in a Non-Clinical Sample. J Autism Dev Disord 2011; 41:1646–57.  

  
   



 

 

  

  597  1392/ 6شماره / 11دوره /يعلوم رفتار قاتيتحق

  ي و همكارانوحيد نجات

Factor structure and validation of Broad Autism Phenotype Questionaire 
(BAPQ) and comparing psychometric structures of it with Autsim Quotient 
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Abstract 
Aim and Background: Autistic traits may present in normal population without interfering with daily 
functionings. The present investigation is to find factor structure and validation of Broad Autism 
Phenotype Questionaire (BAPQ) and comparing psychometric structures of it with Autsim Quotient (AQ). 
Methods and Materials: In this correlational study, 351 students in Shahid Beheshti University 
completed two questionnaires of Autism Phenotype Questionaire (BAPQ) and Autsim Quotient (AQ) 
which are designed to assess autistic traits in normal population. Exploratory factor analysis was used for 
evaluation of validity. Chronbach Alpha, split half and test-retest methods were used for evaluation of 
reliability. 
Findings: Exploratory analysis showed 4 factors for BAPQ which totally explained 37 percent of the 
overall variance of the data. Two subsets of BAPQ questionnaire (pragmatic language and rigid 
personality) plus its overall score and two subscales of AQ (imagination and communication) plus its 
overall score are able to differentiate between two sexes which shows high discriminant validity of these 
scales. Chronbach alpha shows reliability of 82 percent for BAPQ questionnaire. 
Conclusions: We suggest that the current achievement should be considered as a pilot study to evaluate 
other educational departments, so that we are quite an experience being involved in Iran. 
Keywords: Autism Spectrum Quotient (AQ), Broad Autism Phenotype Questionnaire (BAPQ), 
Psychometric, Autistic Traits, Social Cognition 
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  تپيوس
مسم طيف اتيينامه عال پرسش  

االت به روابطي كه با اكثر مردم داريد فكر كنيد نه روابط خاصي كه ؤدادن به اين س لطفاً به هنگام پاسخ. درمورد روابط شما با ديگران است نامه االت اين پرسشؤبسياري از س
.روي آن بنويسيد ها روبال رسؤنمره هر  ،بر اساس مقياس زيرو ال تنها يك پاسخ را عالمت بزنيدؤلطفاً در هر س. با همسر، خواهر و برادر يا با والدين خود داريد  

 
  اكثر اوقات   اغلب  تا حدودي اغلب  گاهي اوقات   ندرت به  ندرت  خيلي به
1  2  3  4  5  6  

  
  نمره  گويه

   .در كنار ديگران بودن را دوست دارم .1
   .ام كه بيان روان كلمات برايم سخت است من متوجه شده .2
   .آيم هايم كنار مي من با تغييرات غيرمنتظره در برنامه .3
   .برايم سخت است كه در مكالمه به حاشيه نروم .4
   .ها كنم تا معاشرت با آن دست آوردن اطالعات با ديگران صحبت دهم براي به ترجيح مي .5
   ).خودم رغبتي ندارم(ديگران بايد مرا براي امتحان كردن چيزهاي جديد ترغيب كنند .6
   .بمانمها همراه  توانم در مكالمه با ديگران تا آخر با آن من مي .7
   .هاي ناآشنا آماده كنم الزم است خودم را براي ديدن مكان .8
   .برم هاي اجتماعي لذت مي از بودن در موقعيت .9

   .صداي من لحن يكنواختي دارد .10
   . شوم، يا با ديگران همگام نيستم كردن با ديگران از مكالمه جدا مي كنم در هنگام صحبت من احساس مي .11
    . به من آسان است شدن براي ديگران نزديك .12
   .من احساس نياز قوي دارم كه هر روزم مثل روز قبل باشم .13
   .شوند گويم نمي چه مي هايم را تكرار كنم، زيرا متوجه آن خواهند تا گفته ديگران از من مي .14
    .من در مورد اينكه چطور كارها بايد انجام شود، منعطف هستم .15
   .نم افراد جديدي را مالقات كنمهايي هستم كه بتوا من به دنبال موقعيت .16
   .كنم شود كه در مورد موضوعات خاصي زياد صحبت مي به من گفته مي .17
   . كنم كه ادب را رعايت كرده باشم، در مكالمات با ديگران شركت مي من فقط براي اين .18
   .من به دنبال تجربه چيزهاي جديد هستم .19
   .كنم من خيلي بلند يا خيلي آهسته صحبت مي .20
   . شوم هاي من عالقه نشان ندهد، متوجه مي گر كسي به حرفا .21
   .آيم با تغييرات در روند عادي زندگيم به سختي كنار مي .22
   . كنم ها كوتاه خوب عمل مي من در مكالمه .23
   ). ترم با سبك خودم راحت(شوم من در انجام كارها با شيوه خودم جور مي .24
   .ارتباط هستمكنم واقعاً با ديگران در  من احساس مي .25

                                                 
  خانواده اعضاي و نزديك دوستان مثالً با خاص روابط نه است آشنايان با معمولي تعامالت منظور  
  خانواده اعضاي و نزديك دوستان مثالً با خاص روابط نه است آشنايان با معمولي تعامالت منظور  
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  ي و همكارانوحيد نجات

   .شوند پذيري نااميد مي ديگران از عدم تمايل من به انعطاف .26
   . اند كننده گفتگوها براي من خسته .27
   . من در تعامالتم با ديگران گرم و دوستانه هستم .28
   .هاي طوالني دارم من در گفتگوهايم مكث .29
   .دهم ميام را با امتحان كردن چيزهاي متفاوت، تغيير  روند زندگي روزانه .30
   .دهم تنها باشم تا با ديگران من ترجيح مي .31
   .دهم هنگام صحبت كردن با ديگران سررشته كالم را از دست مي .32
   .دهم، دوست دارم كامالً از يك روند خاصي استفاده كنم من وقتي كارهايم را انجام مي .33
   . شود توانم تشخيص بدهم چه موقع بايد موضوع گفتگو عوض مي .34
   .دهم، حتي اگر راه بهتري وجود داشته باشد شناسم انجام مي را با روشي كه مي من كارها .35
   . برم من از گپ زدن با ديگران لذت مي .36

 


