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 لیست اوتیسم در کودکان نوپا فارسی چک ی سنجی نسخه های روان تعیین ویژگی

 
 5حمید نصیری دهسرخی، 4قدم پیش، الناز 3خیر، زهرا 2محسنی، علیرضا 1فرشته شکیبایی، 1یامراله ابراهیم

 
 

چکیده

روز به روز در حال افزایش است و این امر ضرورت غربالگری زودهنگام با هدف  (ASDیا  Autism spectrum disorder)شیوع اختالل طیف اوتیسم  مقدمه:

در کودکان  یسماوت یستل چک یاییو پا ییروا فارسی و تعیین ی نسخه ی کند. پژوهش حاضر با هدف تهیه موقع را گوشزد می بخشی به مداخالت آموزشی و توان ی ارایه
 .انجام شد (CHATیا  Checklist for Autism in Toddlers) نوپا

کودک سالم بودند، تشکیل داد. کودکان  223و  ASDنفر مبتال به  31کودک که  138آماری آن را  ی بود و جامعه سنجی روان -یمقطعاز نوع مطالعه  این ها: روش

به  3131-39پزشکی کودک و نوجوان شهر اصفهان در سال  ای کودکان اوتیسم و مطب برخی پزشکان فوق تخصص روان از مراکز آموزشی و مداخله ASDمبتال به 
 Cronbach's alphaبود. برای تعیین پایایی این ابزار از روش  CHATسنجی،  های ورود انتخاب شدند. مقیاس مورد ارزیابی روان روش در دسترس با توجه به مالک

 یغربالگر آزمونی دوم  (، نسخهM-CHAT) Modified CHATزمان و روایی تمایزی نیز از تحلیل عوامل، همبستگی با نمرات  و برای تعیین روایی سازه، هم
ها به  شد. دادهپزشکی استفاده  ( و تشخیص روانPDDST-IIیا  Pervasive Developmental Disorders Screening Test-II) اختالالت نافذ رشد

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Linear regressionو  Logistic regressionهای همبستگی، تحلیل عوامل، تحلیل تمایزات و  روش

طریق همبستگی با زمان از  به دست آمد. روایی هم 13/1تا  19/1ها با کل از  و همبستگی گویه 88/1جهت پایایی مقیاس،  Cronbach's alphaضریب  ها: یافته

گزارش گردید. تحلیل عاملی، ساختار دو عاملی )هیجانات  91/1و  13/1، 01/1پزشکی کودک به ترتیب  و تشخیص روان PDDST-II ،M-CHATهای  مقیاس
 .درصد را نشان داد 33درصد و ویژگی  01، حساسیت 9/2برش  ی اجتماعی و رفتار تعاملی( و تحلیل تمایزات در نقطه

سنجی مطلوب  های روان ماهه، واجد ویژگی 38-21طیف اوتیسم برای کودکان  ی به عنوان یک ابزار غربالگری اولیه CHATفارسی مقیاس  ی نسخه ری:گی نتیجه

 .گیرندماهگی مجدد با همین مقیاس مورد سنجش قرار  21شوند، الزم است چند ماه بعد از  . با این حال، نوزادانی که پرخطر ارزیابی میباشد می

 حساسیت، ویژگی ،اوتیسم ،لیست پایایی، چک و روایی واژگان کلیدی:

 
فارسی  ی سنجی نسخه های روان تعیین ویژگی .، نصیری دهسرخی حمیدقدم الناز ، شکیبایی فرشته، محسنی علیرضا، خیر زهرا، پیشابراهیمی امراله ارجاع:

 133-120(: 921) 11؛ 3138مجله دانشکده پزشکی اصفهان . لیست اوتیسم در کودکان نوپا چک

 

 مقدمه

یک    (ASDیا  Autism spectrum disorder)اختالل طیف اوتیسم 

اسک    (Neurodevelopmental disorders)رشدی  -اختالل عصبی

دهکد  ماکا      های مختلف رشد کودک را تح  تأثیر قرار مکی  که جنبه

پککن م راهنیککای یمککاری و تاخیصککی اخککتال   رواخککی  ی ه ککا خسککخ

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition 

 ی ، ایک  اخکتالل  کا عالییکی هیآکوب یسکیم در  مینکه       (DSM-5یا 

تعککامال  و ارتباطککا  اجتیککاعی و هیآنککی ، رعتارهککا، عالیکک  و     

هکای   (  عرضکیه 1شکود )  ای شکناخته مکی   های محدود و کلیاکه  ععالی 

تکواب  که    شناسی ای  اختالل مارح شده اس  که مکی  مختلفی در سبم

(  میکااب  2-3ای ا  عوامل ژختیکی و محیای اشاره کرد ) ترکیم پیآیده

رو  در حال اعکاای  اسک  و  کر اسکا      رو   ه  ASDشیوع اختالل 

 پژوهشیمقاله 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v37i524.11224
https://orcid.org/0000-0002-0267-3407
https://orcid.org/0000-0002-9004-815X


 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران امراله ابراهیمی CHATفارسی  یسنجی نسخهروان

 420 1398چهارم خرداد  ی/ هفته524ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

یمریکککا  هککای مرکککا کنتککرل و پیاککزیری ا   ییککاری  یخککری  اککاار 

(Centers for Disease Control and Prevention  یککاCDC) ،

 ( 4تولد  خده رسیده اس  ) 86در  1میااب شیوع یب  ه 

، ضرور  غر الزری  ودهنزام ASDاعاای  میااب شیوع اختالل 

 ییدر شناسکا  یکدی کل هکای  اام یکی ا  یغر الزردهد   ییب را خااب م

و  یصتاکخ  یرا  کرا  ینکه و  م رود ی ه شکیار مک   ASD یکودکاب دارا

  کنکد  یهیکوار مک   ی خاک  و تکواب  ییمو ش  ودهنزاممداخال   ی هیارا

اس  که تا حد امکاب کودکاب در معرض خار  ی ا یهدف ا  غر الزر

 یصکی جکام  تاخ  یا یار  یو  را اردخد ییشناسا ASDا تال  ه  ی را

را  ASD عالیکم که  تواخکد   ییا اارها (  ا  طرف دیزر،5) شوخدارجاع 

و   اشکد  مکی محکدود   سکیار  کند،  یا یسال ار  3  رای کودکاب کیتر ا 

 رخی   (5)اس   شده  یسال  ه  ا  طراح 3کودکاب  یا اارها  را یاتر 

  کار در سک     ی اولک  ی کرا  ی که والکد  اخد ا  پژوهازراب ااار  کرده

ککودک خکود خزکراب    های رعتار اوتیسکتی    خااخهخسب   ه  یماهز 16

یص تاکخ  یسکالز  5/5در س  یاخزی  طور م   ه که ی حال در شوخد؛ یم

ASD اسک   یبا   حکاکی  یکا خ یزر  ماالعا  د(8کنند ) یم یاع را در 

 یکا سکال   یک   کیتکر ا  کودک  که ی هنزام ی والد یاخزی ،طور م  که  ه

ر د شکوخد؛  یسال س  دارد، خسب   ه او خزراب م 2تا  1 ی   که یهنزام

کننکد   یاع را در یسماوت یصتاخ میک  اس  چند سال  عد که حالی 

 تاکخیص  در سنی   یاترکه  یا  کودکاخ یخاخز های یلمع یل  تحل(7)

ASD اخکتالل  ایک    یهکا  ککه خاکاخه   دهد خااب می، اخد را دریاع  کرده

(   نا رای ، در صکور   6) اس  ییشناسا  قا لخیا  سالزی ی  ا   کیتر

 ی اعتباریا ی و اسکتفاده ا  ایک  ا اارهکا، امککاب غر کالزری و مداخلکه      

 اردد  موق  عراهم می  ه

 هنزام  ه ی تاکنوب ا اارهای مختلفی  ه منظور غر الزری و مداخله

لیسک  اوتیسکم در    تکواب  که چک     تهیه شده اس  که ا  یب جیله مکی 

 (CHATیکا   Checklist for Autism in Toddlers)ودککاب خوپکا   ک

و  Baron-Cohenتوسک    1992لیس  در سکال   اشاره کرد  ای  چ 

کودککاب   ی هیکاراب تهیه شد و  ه عنواب ا ااری جه  غر الزری اولیه

ا  طریکک   CHAT(  مقیککا  9) شککود در معککرض خاککر شککناخته مککی

و  (Joint attention)کی سن   متغیرهای کلیدی ماخند توجکه اشکترا  

را در  ASD،  که خکو ی قکادر اسک      (Pretend play) ا ی واخیودی 

(   کا وجکود مکد   مکاخی ککه ا       11های  عدی شناسایی خیایکد )  سال

طراحککی ایکک  ا ککاار اسشککته اسکک ، امککا هیآنککاب  ککه عنککواب مقیککا   

شککود   شککناخته مککی ASDقدرتینککدی جهکک  غر ککالزری  ودهنزککام 

Scambler در پژوه  خود خااب دادخکد ککه    و هیکارابCHAT   که 

را ا  دیزکر کودککاب دارای    ASDخو ی قادر اس  کودکاب مبکتال  که   

هککا در تحقیکک  دیزککری  ککه  (  یب11اخککتال   رشککدی متیککایا کنککد )

سککاله  3تککا  2در کودکککاب  CHATغر ککالزری اوتیسککم  ککا اسککتفاده ا  

درصکد ا  ایک     63اله، پرداختند و دریاعتند که در ی  پیزیکری دو سک  

 (  12کودکاب  ه درستی تاخیص اوتیسم را دریاع  کرده  ودخد )

، کوتاه و ساده  ودب و امکاب استفاده CHATیکی ا  ماایای مقیا  

 یکای  ا توجه  ه ماا   اشد غیر پاش  می ی توس  کارشنا  یمو   دیده

 هکای  یژایو یجه  غر الزر یمعتبر یا مق یرابدر ا ی  کها اار و ا ی ا

 یحاضر  کا هکدف  ررسک    ی ماالعهدر کودکاب خوپا وجود خدارد،  یسماوت

  اخ ام ارع  CHATعارسی    ی ار یا ی روایی و پایایی خسخه

 

 ها روش

یمکاری یب شکامل    ی و جامعکه  سن ی رواب -ای  تحقی  ا  خوع مقاعی

در تیکام مراککا خزهکداری کودککاب و      ASDتیام کودکاب  ا تاخیص 

پاشککاب ککودک و خوجکواب در اصکفهاب  کود  کودککاب  کا         مام رواب

عارسی و رضای   رای ار یکا ی    ،   اب مادری خاخوادهASDتاخیص 

کودک  که عنکواب معیارهکای ورود  که پکژوه  در خظکر ارعتکه شکد          

 ی های خروج خیا شکامل عکدم رضکای   که ماکارک  یکا ادامکه        مالک

 ی خامکه در مرحلکه   هکای پرسک    هیکاری، عدم تکییل کامل تیام ییتم

سؤا   یا ی مای  رعتاری کودک، ا تال  ه اختال   جدی خورولوژی 

 خکاتواخی  ماخند معلولی  هراوخه ماخدای ذهنی و داشت  و احتیال عقم

 ععکالی   ی  و حرکتی -جسیی معلولی  خا ینایی، عیی ، و شدید ذهنی

 Attention deficit hyperactivity disorderتوجکه )  خقص  ا هیراه

 ارشکد  پاشک  و کارشکنا    توسک   ککه   کود  ککودک  در (ADHAیا 

مکورد   ککودک  ی پروخکده   که  مراجعه  ا و استثنایی کودکاب شناسی رواب

  ارع  قرار  ررسی

: ا تدا دو مترجم متخصص در ها نامه سازی پرسش ترجمه و آماده

پاش  کودک و خوجکواب  که    کودکاب  ا خیا های خاص و رواب ی  مینه

(  Forward-backwardخامکه را ترجیکه کردخکد )    پرس طور مستقل 

 ی ها توس  یک  متخصکص  کا  ینی و یک  خسکخه      پس ا  یب، ترجیه

شکنا   که    واحد تهیه شد و سپس توس  ی  مترجم   کاب غیکر رواب  

 ی (  م دد  ا خسخهBackward-translationاخزلیسی  رارداخده شد )

خهایی یماده اردید  ای  خسکخه  که    پی  ی اولیه تاا   داده شد و خسخه

 ه منظور شناسایی  ASDکودک مبتال  ه  11صور  مقدماتی  ر روی 

عهم سؤا   توس  والدی  اجکرا اردیکد     ی ماکال  اجرایی و خحوه

 سن ی یماده شد  عارسی جه   ررسی رواب ی در خهای ، خسخه

تکا   11یماری ماالعه را تیام کودکاب  ی جامعه ها: آوری داده جمع

ماهه در تیام مراکا کودکاب اوتیسم،  ییارستاب تخصصکی کودککاب    38

پاشکاب ککودک و   های خصوصی رواب حضر  امام حسی )ع( و مام

ایکری  که رو  در دسکتر   کا      خوجواب اصکفهاب تاککیل داد  خیوخکه   

رسکیی ا  معاوخک     ی مراجعه و عراخواب ا  متخصصاب ا  طری  خامکه 

 هکا  وم پاشکی اصفهاب اخ ام شد  خیوخهداخازاه عل یوری پژوه  و ع 
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ککودک   218و  ASDککودک مبکتال  که     97کننکده )  شرک  313شامل 

ها اختخاب شدخد  جه  تکییکل   سالم(  ود  کودکاب سالم ا  مهدکودک

ها، ا تدا هدف تحقی   ه خاخواده کودکاب توضیح داده شد و  خامه پرس 

تکییل اردید  هکر سکه   ها  ها و ی مای  خامه ها، پرس  پس ا  تواع  یب

 ( و M-CHAT) CHAT ،Modified CHATخامککککه   پرسکککک 

 ی مککککوب غر ککککالزری اخککککتال   خاعککککس رشککککد  ی دوم  خسککککخه

(Pervasive Developmental Disorders Screening Test-II   یکا

PDDST-IIوالدی  و پاش  و یکا کارشکنا  کودککاب     ی ([  ه وسیله

 امل اردید   اوتیسم در ی  عرایند مااهده و ی مای  ک

شکنا   کا    پاشک  و رواب  مصکاحبه توسک  رواب   ی بالینی: مصاحبه

  ASDکککودک  ککه منظککور تاککخیص   ی والککدی  و ماککاهده و معاینککه 

 اخ ام ارع  

CHAT:  خوعی ا اار غر الزری ساده جه  تاکخیص   یا مق ای

ایک   « الف»   قسی  اشد ماهزی می 16ا  س   ASDکودکاب مبتال  ه 

سکؤال  لکه و خیکر     9خوداجرا  رای والدی   ا  ی خامه ا اار، ی  پرس 

های پکر جسک  و     ا ی»هایی ا  پیارع  کودکاب ماخند  اس  که  مینه

اجتیاعی، تحول حرکتی،  ا ی اجتیاعی،  کا ی   ی خیا و خا ، عالقه

خیادی ، اشاره کردب  ه منظور درخواس  چیای، اشاره کردب  ه منظور 

دهد   را مورد توجه قرار می« دادب اب یاب چیای،  ا ی عیلکردی و خا

 ی  اشد که  که وسکیله   یم تمیی 5 شامل CHATا  مقیا  « ب» قسی 

کارور اب عیومی یا متخصصاب  هداش  و  کا ماکاهده و خظکار   کر     

تیکا  چاکیی کودککاب،    »عبکار  ا    هکا  تمیک یشکود    یمکودکاب ثب  

تواخایی دخبال کردب جه  اشاره )کنترل خزکاه(، واخیکود ککردب ) کا ی     

خیادی (، اشاره کردب  ه چیای )اشاره  ه منظور  یاب چیای( و ساخت  

أییکد شکده   ت مختلف ماالعا  در ا یمق  یا ییروا  اس «  رج لزوها

و روایکی   62/1  ا ی مکایی در پژوهاکی   ی اس   پایکایی یب  که شکیوه   

هیزرای یب ا  طری  هیبسکتزی  کا مقیکا  اخکتالل رشکدی عراایکر       

(Pervasive developmental disorder   یکاPDD ،)76/1    اکاار

 .(13شده اس  )

M-CHAT : لیس   سؤال ا  چ  9سؤال شامل  23ا   ا اار ای

سؤال اضاعی که عالیم کلیدی کودکاب مبتال  ه  14و  CHATاصلی 

ASD  کند، تاکیل شده اس    یمرا ار یا یM-CHAT   ه صور 

اسک  ککه   شکده   یطراح والدینی خوداجرای ساده ی خامه ی  پرس 

های منظم کودکاب مورد اسکتفاده قکرار     رای استفاده در طول ویای 

  هرچه کودکاب در سؤا    یاتری خیره خزیرخد، خار ا کتال  ایرد می

 کا   یسکن   رواب ی ماالعکه   یک  ( 14ها  یاتر اس  ) در یب ASD ه 

خاکاب   ی کرا  را 394/1 کا تر ا    ی خیره ی،ااااریتیا قدر  ررسی 

در تحقیک    ( 14) داد خاکاب  یدادب خار ا کتال  که اخکتال   رشکد    

و روایی هیزکرای یب   78/1دیزری در مکای ، هیساخی دروخی یب 

اکاار  اردیکد    81/1و  کا مقیکا  طیکف اوتیسکم      PDD ،85/1 ا 

 ماب و  حاضر ا  ای  خسخه جه  تعیی  روایی هم پژوه در  .(15)

 سا ه استفاده شد 

PDDST-II:  خامه اجکرای یسکاب و سکریعی دارد ککه      ای  پرس

ماهکه  کا    46تکا   12تواخکدکودکاب   شود و مکی  توس  والدی  تکییل می

 PDDST-IIرا ا  جیعیک  عیکومی تییکا دهکد       ASDخار ا تال  ه 

دقیقکه  مکاب  کرای تکییکل یب      15تا  11و  ه   اشد سؤال می 22شامل 

خفکر   861یب  ر روی  ی استرده ی خیا  اس   روایی تاخیصی چندااخه

خفکر ا  کودککاب مبکتال  که      258و  ASDا  کودکاب در معکرض خاکر   

اختال   رشدی دیزر،  ه صور  خفیف تا متوس  تأیید شده اسک    

وسک  تکا  کا ( و    )مت 92/1تا  65/1هیآنی ، حساسی  ای  مقیا  ا  

(  14)متوس  تا  ا ( محاسبه شده اسک  )  91/1تا  71/1ویژای یب ا  

های مختلف  ه تأییکد   در عرهنگ PDDST-IIسن ی  های رواب ویژای

خککرده  Cronbach's alphaای، ضککریم  رسککیده اسکک   در ماالعککه 

( ضکریم  18اکاار  شکد )   69/1تکا   75/1های ای  ا اار  کی    مقیا 

لیس  رعتاری اوتیسکم   خیا ا  طری  هیبستزی  ا چ  روایی مالکی یب

(Autism Behavior Checklist   یکاABC ،)61/1  ککه دسکک  یمککد 

ا  طریک    PDDST-II(  در تحقی  دیزری، روایی سا ه و مالکی 17)

 Gilliam نککدی اوتیسککم  هککای درجککه هیبسککتزی  ککا خککرده مقیککا  

(Gilliam Autism Rating Scale  یککاGARS  شککامل رعتککار )

تعامل اجتیاعی و اختالل رشدی  ه ترتیم  اجتیاعی،ای، ارتباط  کلیاه

هیساخی دروخکی   .(16ااار  شده اس  ) 49/1و  61/1، 71/1، 64/1

و  که رو   ا ی مکایی    92/1تکا   64/1سکا ی   ا  طری  رو  دو خییکه 

 .(17محاسبه شده اس  ) 91/1

خامککه، ضککریم  جهکک  تعیککی  پایککایی و ثبککا  دروخککی پرسکک   

Cronbach's alpha خامکه خیکا    روایی محتوایی پرس  .محاسبه اردید

متخصص در ای   مینه مورد ار یا ی قرار ارع   روایی  کا   11توس  

هکای   استفاده ا  روایی هیزرا، مالکی، سا ه و تیایای  کا کیک  رو   

ای، تحلیل تیایاا  و تحلیکل   ای خقاه و دو رشته Pearsonهیبستزی 

 21ی  خسخه SPSSاعاار  ها در خرم در خهای ، داده عوامل  ه دس  یمد 

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY مورد ت ایه و )

  تحلیل قرار ارع 

 

 ها افتهی

خامه شکامل والکد    خفر  ود  پاسخ دهندااب  ه پرس  316ها شامل  خیوخه

 مراقککم کککودک  ودخککد کککه عبککار  ا  مککادراب  ککا میککاخزی  سککنی     

سکال  کود     4/38 ± 1/8سال و پدراب  ا میکاخزی  سکنی    3/32 ± 2/5

  1در جکدول  در ایک  ماالعکه   کنندااب  های دمواراعی  شرک  ویژای

 یمده اس  
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 های مورد بررسی شناختی نمونه های جمعیت . ویژگی1جدول 

 تعداد )درصد( متغیر

  پاسخ دهندگان

 261( 0/82) مادران

 52( 4/16) پدران

 5( 6/1) افرادسایر 

  کودکان تیجنس

 120( 0/38) دختر

 198( 0/62) پسر

  خانواده یاعضا تعداد

 162( 0/51) نفر 3تا  1

 125( 0/39) نفر 4

 26( 0/8) نفر 5

 5( 0/2) نفر 6

  معلولیت وجود

 7( 2/2) بله

 311( 8/97) خیر

  تولد یرتبه

 183( 3/57) اول

 109( 2/34) دوم

 26( 3/8) سوم و چهارم

  تحصیالت

 مادر پدر کمتر از کارشناسی

 186( 0/25) 214( 5/67) کارشناسی

 104( 1/33) 68( 5/21) باالتر از کارشناسی

 (0/11 )35 (6/7 )24 

 

 Cronbach's alpha، ضکریم  CHATجه  تعیی  پایایی مقیکا   

)جکدول   شکد محاسکبه   ا ی ا کل مق هیهر او یهیبستز میو ضر کل

 میضکر  یدارا ،6 یهیک او جکا    که  هاهیاو ی هیه اسا ،  یا  ر  (2

دارد   ا یک مق یدروخک  ی ا   ا کل  ودخد که خااب ا  هیسکاخ  یهیبستز

  ی  یهیبستز میضر   ودحسف  ایاصالح  دیکاخد 6 ی هیاو  ،ی نا را

 ا یککمق( ICC ایکک Interclass correlation coefficient) یاطبقککه

CHAT ا کاب یار  ییپاپکا  میضکر  و یدروخک  ثبا   ییتع منظور  ه ایخ 

  شد ی ررس

سکا ه و هیزککرای ی مکوب ا  طریک  هیبسکتزی  ککا       مکاب  روایکی هکم  

محاسکبه   CHATهکای   و خرده مقیا  PDDSو  M-CHATهای  مقیا 

ای  هیبسکتزی دو رشکته  د  هیآنی ، ضکریم روایکی تیکایای ا  طریک      ش

 کر ایک      ای )هیبستزی  ی  خیرا   ا تاخیص پاشک ( تعیکی  شکد    خقاه

 PDDS ،72/1 را ککر  M-CHAT  ککا ،99/1داری  در سککاح معنککیاسکا ،  

؛  ککه دسکک  یمککد 81/1مککاه  24تککا  16و  ککرای  51/1مککاه  16تککا  12 ککرای 

 کرای تاکخیص رواخپاشک      CHAT، 79/1 را ر  M-CHATهیآنی ،  ا 

  محاسبه شد 59/1و  رای تاخیص رواخپاش   72/1کودک 

در کودککاب ایراخکی و تعیکی      CHAT ه منظور تعیی  ساختار عکاملی  

ای مقیا ، ا  تحلیل عاملی اکتاکاعی  کا چکرخ  وارییکاکس      روایی سا ه

درصد در خظکر ارعتکه شکد      4استفاده شد  حداقل  ار عاملی قا ل قبول خیا 

، Bartlett( و ی مککوب KMO) Kaiser-Meyer-Olkin ی سککن ه ی اخککدا ه

کفای  ح م خیوخه و مناسکم  کرای تحلیکل عوامکل را خاکاب داد  تحلیکل       

درصکد واریکاخس خیکرا  را     55عوامل من ر  ه استخراج دو عامل شد ککه  

 ارایه شده اس   3ها در جدول  تبیی  خیود  ساختار عاملی مقیا 

 
 Checklist for Autism in Toddlers (CHAT) عاملی. ساختار 3جدول 

 )درصد( 2عامل  )درصد( 1عامل  ها گویه

1A  77 

2A  59 

3A  46 

4A  80 

5A 77  

6A 68  

7A 70  

8A - - 

9A 66  

1B 50 48 

2B 74  

3B 75  

4B 74  

5B 66  

 Igon 35 6/19ارزش 

Cronbach's alpha 89/0 72/0 

 

 Checklist for Autism in Toddlers (CHAT)کل مقیاس  ی ها و نمره و همبستگی بین گویه Cronbach's alpha. ضریب 2جدول 

کل  پزشک والد ها گویه

 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A 1B 2B 3B 4B 5B مقیاس

  67/0 58/0 62/0 67/0 59/0 57/0 23/0 70/0 71/0 64/0 46/0 35/0 59/0 35/0 همبستگی با کل

Cronbach's alpha - - - - - - - - - - - - - - 88/0 

ICC - - - - - - - - - - - - - - 87/0 
ICC: Interclass correlation coefficient 
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اویکه   11و  2اویکه روی عامکل    4ها خااب داد که  تحلیل عاملی اویه

هکا  کار خاکده     روی هیچ ککدام ا  عامکل   6اخد  سؤال   ار شده 1روی عامل 

روی دو عامل قرار داشک   تحلیکل عکاملی خیکا م کدد       1B ی اس   اویه

   را کاخدید حسف یا اصالح کرد  6 ی اویه

های حساسی  و ویژاکی، ا     ر  و شاخص ی جه  تعیی  خقاه

 49/1 را کر   Igon ا ار     ر ای  اسا ،  حلیل تیایاا  استفاده شدت

 ،57/1  را کر  درصد، هیبستزی متعارف  کا تاکخیص   111واریاخس  و

Wilks' lambda  2درصکد،   87مساوی
χ   و مقکدار   8/121 را کرP   را کر 

 محاسبه شد  1111/1

 ندی  رای اعکراد سکالم و  ییکار را     تحلیل تیایاا ، میااب صح  طبقه

 درصکککد خاکککاب داد   کککا اسکککتفاده ا  منحنکککی    87و  92 کککه ترتیکککم  

Receiver operating characteristic (ROCجهکک  تعیککی  خقاککه ) ی 

، 5/2 ککر   ی  ککر   ککالینی  ککر اسککا  حساسککی  و ویژاککی، در خقاککه  

 77، حساسکی   5/1 کر    ی درصد و در خقاه 91و ویژای  87حساسی  

 ( 1درصد تعیی  اردید )شکل  61یژای و و

 

 
 Receiver operating characteristic (ROC). منحنی 1شکل 

 

 درصککد  63خاککاب داد کککه ایکک  سککاح   ROCسککاح  یککر منحنککی  

   اشد دار می معنی P < 111/1درصد( و در ساح  69-76)

 کر   )احتیال قرار اکرعت  در طیکف اوتیسکم(    ینی احتیال اوتیسم  پی 

 (1 ی )را اکه   ینی پی  ضریم ی  ا استفاده ا  معادله CHATاسا  خیرا  

   شود  تعیی  می
 

 51/1  =Y( CHATی  )خیره-93/1   1ی  را اه

 

 بحث

سکن ی مقیکا     هکای رواب  ی حاضکر  کا هکدف تعیکی  ویژاکی      ماالعه

CHAT ها جهک  تعیکی  پایکایی     اخ ام شد  ختایج تحلیل دادهCHAT 

 Cronbach's alpha ،66/1خااب داد که ایک  مقیکا  دارای ضکریم    

 که   71/1تکا   35/1کل ی موب ا   ی ها  ا خیره  ود و هیبستزی  ی  اویه

 دس  یمد 

هیبستزی کیی  ا کل مقیا  خاکاب داد  ایک     6ی  هیآنی ، اویه

ضریم پایایی  ا  و مالوب ای  ا اار جه  سن    ی کننده ختایج  یاب

  ایک  ضکریم پایکایی ا      اشد عالیم اوتیسم در کودکاب خوپا می ی اولیه

اصککالح شککده در تحقیکک   CHATمیککااب پایککایی  ککه دسکک  یمککده ا  

Robins ( 88/1و هیکاراب  =α( )19  کیی  یاتر، امکا ا  یاعتکه )   هکای

(، کیتر 21ااار  اردید ) 91/1و هیکاراب که  Carakovacپژوه  

صکور    CHATاس  و شاید عل  یب خیا ت دید خظری  وده ککه در  

ارعتککه و موجککم  هبککودی ضککریم پایککایی یب شککده اسکک   ضککریم  

Cronbach's alpha هکککای  اعتکککهدر  ررسکککی حاضکککر ا  ختکککایج ی 

Albores-Gallo  (،  یاکتر  15محاسبه اردید ) 71/1-78/1و هیکاراب که

 عارسی مااهده شد  ی اس  و در م یوع، پایایی مالو ی  رای خسخه

ا  طری   CHATعارسی  ی  ماب هیزرا و مالکی خسخه روایی هم

 PDDST-II، مقیکا   M-CHATضریم هیبستزی خیرا   کا   ی محاسبه

 51/1، 79/1کودک  ریورد اردید و  ه ترتیم  پاش  و تاخیص رواب

دار  کود    معنی 99/1 ه دس  یمد که هیزی در ساح اطییناب  57/1و 

روایکی مالکوب    ی ها ا  ختایج  رخی ماالعا  که خااب دهنده ای  یاعته

(، حیایک   11، 21-22ای  مقیا   ه ویژه روایی تیکایای یب اسک  )  

الح و  ا  ینی اس ، امکا  کا   خیا مند اص CHATکند  اارچه مقیا   می

مکایککی   ی هکا ا  جیلکه خسکخه    سایر عرهنگ ی های  ومی شده خسخه

   اشد ( قا ل قیا  می23( و ژاپنی )21(، صر ستاخی )15)

هکای    ا تحلیل عوامکل، دو عامکل اسکتخراج شکد   کر اسکا  داده      

و  2روی عامکککل  1Bو  1A ،2A ،3A ،4Aهکککای  ، اویکککه5جکککدول 

 روی عامککل  1B ،2B ،3B ،4B ،5Bو  5A ،8A ،7A ،9Aهکای   اویکه 

روی هیچ کدام  ار عاملی  6A ی مهم ای  که اویه ی  ار شدخد  خکته 1

دار کاخدیکد اصکالح و یکا حکسف قکرار       خداش  و  ه عنواب ییتم ماکل

های هر عامل را  ررسی و  ارع   پژوهازراب ای  طرح، محتوای ییتم

اجتیککاعی  -ا هی ککاخیتعککاملی و عامککل دوم ر -عامککل اول را رعتککاری

عامکل اول و دوم  که    Cronbach's alphaخامزساری کردخکد  ضکریم   

 ککه دسکک  یمککد  در تحقیقککا  پیاککی  کککه در   72/1و  69/1ترتیککم 

 کر    ی سا ی شده اس ، روایی تیایای، خقاه های دیزر  ومی عرهنگ

(، امکا سکاختار عکاملی    9-11و حساسی  و ویژای  ررسکی اردیکده )  

ای  مقیا   ی ای  ساختار عاملی دال  ر روایی سا ه تعیی  خاده اس  

ی خظکری ا کرا  هی اخکا  در روا ک        اشد  در واقک ، دو سکا ه   خیا می

 دهد  اجتیاعی و رعتارهای تعاملی را خااب می

2هککای  تحلیککل تیککایاا  خاککاب داد کککه  ککر اسککا  شککاخص 
χ  و 

Wilks' lambda     قکدر  تییکا مقیکا ،CHAT   در سکاح اطیینککاب

ت
سی

سا
ح

 

1/3 

8/1 

0/1 

1/1 

2/1 

1/1 

1/3              8/1            0/1               1/1           2/1             1/1 
 ویژگی
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  هیآنکی ، ضکریم هیبسکتزی ایک  ا کاار  کا        اشکد  دار می معنی 99/1

دار  ککود  در  معنککی 99/1و در سککاح  57/1پاشکککی  تاککخیص رواب

 که ترتیکم    5/2 کر    ی پژوه  حاضر، حساسی  و ویژای در خقاه

 ه دس   61/1و  77/1 ه ترتیم  5/1 ر   ی و در خقاه 91/1و  87/1

شاخص ویژای )تعیی   CHATها حاکی ا  یب اس  که  یمد  ای  یاعته

صحیح اعراد سالم ا  اوتیسم تواخایی( خو ی دارد، امکا در تعیکی  اعکراد    

دهکد ککه    مبتال  ه اوتیسم ا  عادی، مثب  کاذب  یادتری را خاکاب مکی  

ککه محکدودی      اشد و هیکاراب می Allison  ی هیسو  ا ختایج ماالعه

(  ایک   13را قدر  حساسی  ککم یب  یکاب کردخکد )    CHAT ی عیده

محدودی  یکی  ه دلیل کار رد یب در کودکاب خیلی کم س  و دیزری 

( اس  ککه  اعکا ا  دسک     1اساری دو ار شی )صفر و  خیره ی شیوه

ها  کا ختکایج    ای  یاعته ( 13)شود  تر عالیم اوتیسم می دادب شد  پایی 

 اخکد  تأکید ککرده  CHAT رخی تحقیقا  که  ر قدر  حساسی  پایی  

 36/1مکسکور، حساسککی    هککای اا قک  دارد  در پکژوه   (، م13، 24)

  اشد ( می71/1-61/1ااار  شده اس  که خیلی کیتر ا  حد اختظار )

دادخکد،   را خااب مکی  ASDدرصد کودکاب که در مراحل  عد  33و تنها 

 و Scambler ی (  ختککایج ماالعککه13، 24کککرد ) مثبکک  ار یککا ی مککی 

  که  مبکتال  کودککاب  اس  قادر خو ی  ه CHAT که داد هیکاراب خااب

ASD (11کنکد )  متیکایا  رشکدی  اختال   دارای کودکاب دیزر ا  را  

 در کودککاب  اوتیسم  ه غر الزری CHAT ها  ا استفاده ا  هیآنی ، یب

  سککاله، دو پیزیککری یکک  در کککه دریاعتنککد و پرداختنککد سککاله 3 تککا 2

 ککرده  دریاعک   را اوتیسکم  تاخیص درستی  ه کودکاب ای  درصد 63

هکای  ررسکی    (  ا یاعتکه 11-12(  ختایج دو پژوه  مسکور )12 ودخد )

 حاضر هیخواخی داش  

هکای  که دسک  یمکده ا       ماا    ا دیکدااه محققکاب پیاکی  و یاعتکه    

حساسکی  پکایینی  که     CHATی حاضر، عل  ایک  ککه مقیکا      ماالعه

شوخد، دارد ای  اسک    خصوص در قسیتی که توس  والدی  ار یا ی می

والدی  تیایل دارخد کودکاب خود را خرمال ار یا ی کنند  ه ویکژه ایک    که 

  دکنک  کودک ای اد خیی -که عالیم در س  کم، ماکلی  رای  خدای مادر

عل  دیزر ای  که ار یا ی توس  هر ییتم روی پیوستار خیس  و میکک   

خیا ااهی رعتارهای شبیه کودک خرمکال،   ASDاس  ی  کودک مبتال  ه 

ککه والکدی  یب را تعیکیم     دهکد   ر  محدود را ا  خکود خاکاب  اما  ه صو

دهند و در پاسخ  ه ای  که ییا کودک شکیا ایک  رعتکار را اخ کام داده      می

اکردد   کر    های کاذب می اس ، جواب مثب  اس  و  اعا اعاای  منفی

و خویسندااب پکژوه    CHATسن ی  اسا  خظر سایر متخصصاب رواب

س  پاشککاب و مراقبکاب  هداشکتی در    تو CHATشود  حاضر، توصیه می

مکاه   16سیستم خدما   هداشتی استفاده شود، اما  رای کودکاب کیتکر ا   

 CHATماهزی و  ا تر در مقیکا    16اردد  اار کودکی در  توصیه خیی

 ه عنواب کودکی  ا خار  ا ی اوتیسم ار یا ی شد، احتیال  یادی وجود 

هکای   ماهزی  ا مقیا  24س  در دارد که در طیف اوتیسم  اشد و   م ا

ماهکه در   16یسکیم ککودک    ی رشدی دیزکر ار یکا ی شکود  ااکر خیکره     

CHAT    ا  جیعی  عیومی  ا تر  ود،  هتر اس  ی  ماه  عد م کدد  کا

CHAT   چ  اردد و اار  ار دوم هم شکس  خورد،  ه کلینی  ککودک

، خورخکد  ارجاع داده شود  ااهی کودکاخی که در خو   اول شکسک  مکی  

 ( 11در خو   دوم خار کاه  یاعته اس  )

 

 تشکر و قدردانی

یوری داخازاه علوم پاشکی اصکفهاب   ع    دی  وسیله ا  معاوخ  پژوه  و

اکردد  هیآنکی ، ا      ه جه  حیای  مالی ا  ای  طکرح سپاسکزااری مکی   

مدیری  مرکا تحقیقا  علوم رعتاری، کارکناب و مر یکاب مراککا یمکو   و    

 ی اوتیسککم و معاوخکک   هداشککتی داخاککزاه  ککه واسککاه خزهککداری کودکککاب

های محتکرم   کودک و خاخواده -هیکاری و هیاهنزی مراکا  هداشتی و مادر

  یید تاکر و قدرداخی  ه عیل می ASDکودکاب مبتال  ه 
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Abstract 

Background: The increasing rate of autism spectrum disorder highlights the need for early screening with the 

aim to provide early intervention. This study aimed to provide Persian version of Checklist for Autism in 

Toddlers (CHAT) and assess its psychometric properties such as validity and reliability.  

Methods: This was a cross-sectional study with psychometric design on 318 children (97 with and 221 without 

autism) selected from training specialized centers for autism children and psychology clinics in Isfahan City, 

Iran during the years 2016-2017. The subjects were chosen according to inclusion criteria using convenience 

sampling method. The using scale was Persian version of CHAT. To determine its reliability, Cronbach's alpha 

method was used; and to test the construct, concurrent, and discriminate validity, factor analysis and its 

correlation with Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), Pervasive Developmental Disorders 

Screening Test-Second Edition (PDDST-II), and Psychiatric diagnosis were used. The data were analyzed using 

correlation, factor analysis, discriminant analysis, logistic regression, and linear regression. 

Findings: The Cronbach's alpha was 0.88, and the correlation of items with total scores ranged from 0.35 to 0.71. 

Concurrent validity, by correlations with M-CHAT, PDDST-II, and psychiatric diagnosis, was 0.6, 0.79, and 0.57, 

respectively. Factor analysis revealed 2-factor structure (social-emotional and interactive behavior), and 

discriminant analysis in the cutoff point 2.5, delineated the sensitivity of 67% and the specificity of 91%. 

Conclusion: The Persian version of CHAT, as a preliminary screening tool for 18-24-month-old children with 

autism, is capable of proper psychometric values. However, newborns who are at risk should be reassessed again 

several months after the age of 24 month. 
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