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ABSTRACT
Introduction: Autism spectrum disorder is a disorder that has been vastly spread in recent
years, thus, a set of expanded researches is carried out toward determining its different aspects.
Sampling and autism spectrum disorder diagnosis has always been of the basic needs in this
scope. This study aims to investigate the efficiency of the Gilliam Autism Rating Scale (GARS).
Materials and Methods: The keywords including GARS and Autism spectrum disorders were
searched in different data sources, such as google scholar, Scopus, Springer, ScienceDirect,
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magician, and SID, between 1995 to 2019. 135 essays have been found, among them, 52 were
on psychometric properties of other diagnostic tools, 34 out of 83 considered as diagnosis tools,
32 were about the discoveries of the researches, and 17 were on the psychometric findings
of GARS. Results: Results indicated that various editions of GARS have been translated into
Jordanian, Korean, Chinese, Turkish, Spanish, Arabic, and Persian and the second edition has
been greatly investigated in different countries. The third edition was published in 2014. Some
findings in psychometric components including sensitivity (0/48 to 0/99) and specificity (0/48 to
1) have been also investigated. Conclusion: Results reveal that GARS and its various versions
have been used in a large number of investigations. The investigation of GARS psychometric
scale features, which has been collected based on DSM, plays an important role in the diagnosis
process of autism spectrum disorders.
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مقدمه :اختالالت طیف اتیسم يك اختالل است که شیوع آن در سالیان اخیر گسترش یافته و از این رو
پژوهشهای گستردهای در جهت تشخیص ابعاد مختلف آن انجام میشود .غربالگری و تشخیص اختالل
طيف اتیسم همواره از نیازهای اساسی در این حوزه بوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی
مقیاس رتبهبندی اتیسم گیلیام (گارز) صورت گرفته است .مواد و روشها :واژگان کلیدی شامل GARS
و اختالالت طيف اتيسم در منابع اطالعاتی مختلف از قبيلGoogle scholar ، Scopus، springer، science
 direct، magiranو  SIDدر طی سالهای  1995تا  2019جستجو شد .تعداد  135مقاله به دست آمد ،در
ميان آنها  52مقاله ویژگیهای روانسنجی سایر ابزارهای تشخیصی و  83مقاله شامل  34مقاله بهعنوان
ابزار تشخیصی 32 ،مقاله مربوط به یافتههای پژوهشهای دیگر و  17مقاله یافتههای روانسنجی گارز
بودند .يافتهها :نتایج نشان داد که ویرایشهای مختلف گارز به زبانهای اردنی ،کرهای ،چینی ،ترکی،
اسپانیایی ،عربی و فارسی ترجمه شده است و ویرایش دوم در كشورهاي مختلف بیشتر مورد بررسی قرار
گرفته است .ویرایش سوم در سال  2014منتشر شد .یافتههایی در مؤلفههای روانسنجی مانند حساسیت
( 0/48تا  )0/99و ویژگی ( 0/48تا  )1نيز مورد بررسي قرار گرفتهاند .نتيجهگيري :نتایج نشان میدهد
که گارز و نسخههای گوناگون آن در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته است .بررسی ویژگیهای
روانسنجی مقیاس گارز که بر اساس  DSMتدوین شده است نقش مهمي در فرايند تشخيص اختالالت
طيف اتيسم دارد.
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مقدمه

82
82

مواد و روشها
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش
مــروری از نــوع نظاممنــد 16اســت چــرا کــه ایــن روش یــک
روش علمــی برنامهریــزیشــده اســت کــه مطالعــات صــورت
گرفتــه و مرتبــط بــا ســؤال مــورد نظــر را مــورد بررســی قــرار
میدهــد ( .)20جامعــه شــامل تمامــی مقاالتــی اســت کــه
بـ�ا عبـ�ارا ت  Gilliam Autism Rating Scaleو�Autism Spec
 trum Disorders screening toolssدر منابــع اطالعاتــی�Goo
magiran ،science direct ،springer ،Scopus ، gle scholar
و  SIDدر طــی ســالهای  1995تــا  2019جســتجو شــده و
در نهایــت تعــداد  135مقالــه بــه دســت آمــد کــه  52مقالــه
ویژگیهــای روانســنجی ســایر ابزارهــای تشــخیصی و 83
مقالــه شــامل  34مقالــه بهعنــوان ابــزار تشــخیصی 32 ،مقالــه
بیــان یافتههــای پژوهشهــای دیگــر و  17مقالــه یافتههــای
Diagnostic and statistical manual of mental disorders
Autism spectrum disorder
3
Communication skills
4
Social interaction
5
Eye contact
6
American academy of pediatrics
7
Autism quotient
8
Social responsiveness scale

9

1

10

2
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Modified checklist for autism in toddlers
Autism diagnostic interview-revised
11
Autism diagnostic observation schedule
12
Childhood autism rating scale
13
Gilliam autism rating scale
14
Sensitivity
15
Specificity
16
Systematic review

بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه اقدامــات روانســنجی صــورت
گرفتــه بــر روی ویرایشهــای قبلــی و بهویــژه نســخة دوم
در کشــورهای مختلــف از جملــه ایــران و از آنجایــی کــه
بررســی اقدامــات صــورت گرفتــه در مجمــوع میتوانــد منجــر
بــه جم ـعآوری اطالعــات بــرای نســخة ســوم جهــت اقدامــات
بعــدی شــود ،از همیــن رو پژوهــش پیـشرو بــا هــدف بررســی
حساســیت 14و ویژگــی 15مقیــاس گارز بــر اســاس مطالعــات
روانســنجی در زبانهــا و فرهنگهــای مختلــف در ســطح
جهــان صــورت گرفتــه اســت.
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بــر اســاس تعریــف ویرایــش پنجــم راهنمــای تشــخیصی و
آمـ�اری اختاللهـ�ای روانـ�ی ( 1)DSM -Vاز اختــاالت طیــف
اتیسـ�م ( ، 2)ASDایــن گــروه از کــودکان در مهارتهــای
ارتباطــی 3و همچنیــن تعامــل اجتماعــی 4نقایصــی ماننــد عــدم
تمــاس چشــمی 5دارنــد و عــاوه بــر آن رفتارهــا ،عالیــق و
فعالیتهــای تکــراری را از خــود بــروز میدهنــد و البتــه ایــن
عاليــم بایدــ در ط��ول دوران رش�دـ رخ ده��د بــهنحــویکــه
عملکــرد اجتماعــی ،تحصیلــی و رفتــاری آنــان را مختــل کــرده
باشــد ( .)1یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه در ایــن راســتا
حائــز اهمیــت اســت ،شناســایی و تشــخیص بههنــگام اســت
کــه متأســفانه تنهــا درصــد بســیار کمــی از کــودکان در ســنین
زیــر  3ســال شناســایی میشــوند ( .)2بــرای دســتیابی بــه
ایــن مهــم انجمــن روانپزشــکی کــودکان ( 6)AAPدر آمریــکا
پیشــنهاد میکنــد کــه نــوزادان در  24 ،18 ،9و  30ماهگــی
مــورد غربالگــری قــرار گیرنــد ( .)3در ایــن مســیر گام مهــم
و اساســی ،ارزیابــی و تشــخیص کــودک اتیســتیک میباشــد
کــه ایــن ارزیابــی در طــی دو مرحلــه ( )4ابتــدا تجــارب بالینــی
شــخص ( )5و ســپس بهرهگیــری از ابــزار بالینــی مناســب
صــورت میگیــرد و بــه اعتقــاد پژوهشــگران یکــی از دالیــل
تأخیــر در تشــخیص زودهنــگام کمبــود ابزارهــای شناســایی
میباشــد ( .)6، 7مطالعــات در دو دهــة اخیــر نشــان دادهانــد
کــه تعــداد ابزارهــای تشــخیصی رو بــه افزایــش هســتند
( )8و از میــان  12ابــزار معتبــر کــه در بیشــتر پژوهشهــا
و مراکــز درمانــی از آنهــا اســتفاده میشــود ( )9میتــوان
بــه ابزارهایــی همچــون پرسشــنامة درخودماندگــی ،7مقیــاس
پاســخگویی اجتماعــی ( ،8)SRSســیاهة اصالحشــدة اتیســم
دوران طفولیــت ( ،9)M-CHATنســخة بازنگــری شــدة
مصاحبــة تشــخیصی اتیســم ( ،10)ADI-Rبرنامــة مشــاهدهای
تشــخیص اتیســم ( ،11)ADOSمقیــاس رتبهبنــدی اتیســم
کودکــی 12و مقیــاس رتبهبنــدی اتیســم گیلیــام (13)GARSبــا
ویرایشهــای مختلــف اشــاره کــرد ( .)10-13در میــان
ابزارهــای نــامبــرده شــده ،نســخة بازنگــری شــدة مصاحبــة
تشــخیصی اتیســم ،برنامــة مشــاهدة تشــخیص اتیســم ،مقیاس
رتبهبنــدی اتیســم کودکــی و مقیــاس رتبهبنــدی اتیســم
گیلیــام در میــان متخصصــان از شــهرت بیشــتری برخــوردار
بــوده و از ایـنرو بیشــتر اســتفاده میشــوند ( .)14-16مقیــاس
رتبهبنــدی اتیســم گیلیــام بــه دلیــل ســهولت در کاربــرد،
هنجاریابــی بــر روی گــروه وســیع و ویژگیهــای روانســنجی
مناســب یکــی از ابزارهــای پرکاربــرد تلقــی میشــود ( .)17از
دیگــر نــکات مثبــت ایــن ابــزار میتــوان بــه تدویــن آن بــر
اســاس مالکهــای  DSM-5در نســخة ســوم اشــاره کــرد و
بــر اســاس آن ســطوح شــدت اختــال طیــف اتیســم را کــه

در مالکهــای  DSM-5آمــده اســت را نشــان میدهــد و بــه
عبــارتدیگــر عــاوه بــر تشــخیص ،بــر اســاس نمــرة کســب
شــده ســطوح  2 ،1یــا  3مورد نظــر در  DSM-5را نیز مشــخص
میکنــد ( )18، 19همچنیــن در ایــن مقیــاس کــه ســؤاالت
بــر اســاس نظــرات والدیــن و یــا سرپرســت کــودک پاســخ داده
میشــود ،ارزیــاب تنهــا بــه نمرهگــذاری آن اهتمــام خواهــد
ورزیــد و نظــر وی در تشــخیص نهایــی تأثیــری نخواهــد
داشــت امــا در ابــزاری ماننــد  ADOSکــه از مشــاهدة مســتقیم
کــودک نشــأت میگیــرد ،نظــر مشــاهدهگر در واجــد بــودن
یــا نبــودن معیارهــای اختــال طیــف اتیســم مــاک خواهــد
بــود و از ایــنرو میتوانــد منجــر بــه ســوگیری در تصمیــم
نهایــی باشــد ( )17و در نهایــت ایــن مقیــاس گــروه ســنی 3
تــا  22ســال را بــرای تشــخیص مــورد بررســی قــرار میدهــد
کــه ایــن دامنــة وســیع ســنی نیــز یکــی از برتریهــای آن
نســبت بــه ســایر مقیاسهــا میتوانــد در نظــر گرفتــه شــود.
ایــن مقیــاس در ســال  1995نســخة اول آن طراحــی شــد در
ســال  2006نســخة دوم و در ســال  2014نســخة ســوم آن
نیــز بــرای بهرهمنــدی متخصصــان حــوزة اختــاالت طیــف
اتیســم ارائــه شــد.
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روانســنجی گارز بودنــد .مــاک ورود پژوهشهایــی بودنــد کــه
یافتههــای روانســنجی از گارز ارائــه کــرده بودنــد و مقاالتــی

اتیســم اســتفاده نمودهانــد بهعنــوان مقــاالت گــروه نمونــه
در نظــر گرفتــه نشــدهاند.

کــه از گارز بــرای تشــخیص و شناســایی اختــاالت طیــف

ابزار پژوهش
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تصوير  1-روش انتخاب مقاالت مورد بررسي.
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ابــزار پژوهــش پیــشرو مقیــاس رتبهبنــدی اتیســم گیلیــام
(گارز) اســت .ایــن مقیــاس بــرای اولیــن بــار در ســال 1995
توســط جیمــز گیلیــام و بــا توجــه بــه معیارهــای DSM-IV
در  56ســؤال و  4حیطــة رفتــار کلیشــهای ،ارتبــاط ،تعامــل
اجتماعــی و اختــاالت رشــدی و بــا پاســخدهی در قالــب
لیکــرت  4درجــهای منتشــر شــد و بــهصــورت رســمی در
ســال  1997و در کار گــروه مشــارکتی اختــاالت طیــف
اتیســم کالیفرنیــا 17معرفــی شــد ( .)21، 22در ســال 2006
ویرایــش دوم آن هماننــد نســخة اول بــرای گــروه ســنی  3تــا
 22ســال امــا ایــن بــار بــا معیارهــای  DSM-IV-TRطراحــی
شــد .در ویرایــش دوم تغییراتــی از جملــه در تعــداد ســؤاالت
(کاهــش از  56ســؤال بــه  42ســؤال) و تعییــن میــزان شــدت
اتیســم صــورت گرفــت و نمــرة اتیســمبهــر ( 18)AQجــای
خــود را بــه شــاخص اتیســم ( 19)AIداد ( .)8، 23ویرایــش
ســوم ایــن مقیــاس در ســال  2014بــا توجــه بــه معیارهــای
 DSM-Vو بــرای همــان گــروه ســنی طراحــیشــده اســت
( .)13، 18، 19ایــن ویرایــش در مقایســه بــا ویرایــش دوم آن
تنهــا در  16ســؤال مشــترک بودنــد و  42ســؤال جدیــد بــه
مجمــوع ســؤاالت افــزوده شــد کــه در نهایــت بــه  58ســؤال
نهایــی منجــر شــد.
یافتهها
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هنجاریابــی گارز 1-بــر روی  1092فــرد اتیســتیک در آمریــکا
و کانــادا و در گروههــای ســنی متفــاوت صــورت گرفتــه اســت.
همبســتگی دو رشــتهای نقط ـهای معن ـيدار بــود ( )P>0/05و
بــرای خــرده مقیاسهــای رفتــار کلیشــهای ( ،)0/61ارتبــاط
( ،)0/65تعامــل اجتماعــی ( )0/69و اختــاالت رشــدی ()0/61
بــه دســت آمــد ( .)24در پژوهشــی ( )21روایــی تشــخیصی
گارز 1-بــا آزمونهــای نســخة بازنگــری شــدة مصاحبــة
تشــخیصی اتیســم ،مقیــاس رفتــار سازشــی واینلنــد 20و
برنامــة مشــاهدهای تشــخیص اتیســم مــورد بررســی قــرار
گرفــت و عــاوه بــر آن حساســیت  0/48گــزارش شــد .ایــو
و همــکاران ( )24پایایــی مقیــاس بــا روش آلفــای کرونبــاخ
 0/9گــزارش نمودنــد و روایــی همزمــان گارز 1-بــا مقیــاس
رتبهبنــدی اختــاالت فراگیــر رشــد ( 0/84 21)PDDRSو
روایــی تشــخیصی بــا ضریــب ایتــا  0/19معنــيدار بــوده و
در نهایــت حساســیت ( )87%/21و ویژگــی ( )47%/92بــه
دســت آمــد .در ایــاالتمتحــده روایــی ســازة گارز 1-بــرای
خــرده مقیــاس رفتــار کلیش ـهای  ،0/5ارتبــاط  0/43و تعامــل
اجتماعــی  ،0/43در روایــی تشــخیصی ( SD=13و )M=85
بــرای خــرده مقیاسهــا گــزارش شــد کــه در تشــخیص

در ویرای��ش دوم گارز ،گیلی��ام گــزارش میکنــد کــه عــاوه
بــر بررســی روایــی محتوایــی ،مالکــی و ســازه بــر روی 1107
نفــر از  48ایالــت در آمریــکا ،پایایــی درونــی هــر یــک از خــرده
مقیــاس از  0/84تــا  0/88و نتایــج ضریــب همبســتگی بــاز
آزمایــی از  0/7تــا  0/9متغیــر اســت و بــرای شــاخص اتیســم
ضریــب  0/88بـ ه دســتآمــده اســت ( .)25تحلیــل اکتشــافی
و تأییــدی گارز 2-در کشــور آمریــکا بــر روی  1129فــرد  3تــا
 22ســاله نشــان داد کــه  4عامل رفتارهــای تکراری/کلیشـهای،
تکلــم قالبــی ،مشــکالتی در اســتفاده از واژگان و اختــاالت
ارتبــاط اجتماعــی در ایــن مقیــاس ســنجیده میشــوند .پایایــی
ایــن مقیــاس  ،0/8همبســتگی درونــی ســؤاالت بــا یکدیگــر از
0/1تــا  ،0/5حساســیت  0/65و ویژگــی 0/81گــزارششــده
اســت ( .)13بررســی روانســنجی گارز 2-در کشــور اردن بــر
روی  100کــودک  3تــا  13ســاله صــورت گرفتــه اســت.
ترجمــة عربــی آن بــه میــزان  94/2درصــد بــا متــن اصلــی
التیــن همپوشــانی دارد .روایــی همزمــان بــا چکلیســت
رفتــاری اتیســم ( 23)ABCمعنــيدار بــود .آزمــون  tمســتقل
تفــاوت میــان دو گــروه اتیســم و کمتوانــی را معنـيدار نشــان
داد کــه روایــی ســازة گارز 2-را تائیــد کــرد .همچنیــن نتایــج
اعتبــار مصححــان ( 95درصــد) ،پایایــی درونــی ( ،)0/83بــاز
آزمایــی ( ،)0/95دو نیمــه کــردن ( )0/89و ضریــب آلفــا
( )0/91مــورد نشــان از نتایــج مطلــوب در تشــخیص اختــاالت
طیــف اتیســم برای کــودکان اردنــی زبــان را در برداشــت (.)22
در ای��ران نیـ�ز روايــی صــوری و محتوايــی مقيــاس از ســوی
متخصصــان و کارشناســان مركــز اتيســم اصفهــان تائیــد شــد.
بـ�رای ب��رآورد رواي��ی س��ازه از پرسش�نـامة مقیــاس رتبهبنــدی
اتیســم کودکیــ (گارز) بــهطــور همزمــان اســتفاده شــد كــه
ضرايــب همبســتگی ايــن دو پرسشــنامه  0/8بــه دســت آمــد.
روايــی تشــخيصی آن بــا مقايســه بــا  100كــودک و نوجــوان
سـ�الم از طريـ�ق آزمـ�ون تحليـ�ل تمايـ�ز مشـ�خص شـ�د .نقطـ�ة
بـ�رش  ،52حساســیت  99درصـ�د و ویژگــی  100درصـ�د بــه
دســت آمــد و در نهایــت آلفــای کرونبــاخ  0/89گــزارش شــد
( .)26عــاوه بــر آن پایاننامــة کارشناســی ارشــد در ایــران بــا
هــدف استانداردســازی ،هنجاریابــی و بررســی اعتبــار و روایــی
مقیــاس درجهبنــدی اتیســم کــودکان (ویرایــش دوم) گــزارش
نمــود کــه اعتبــار ایــن آزمــون از طریــق بررســی همســانی
درونــی بــه روش آلفــای کرونبــاخ بــرای نســخة اســتاندارد
 0/98و بــرای کــودکان بــا عملکــرد بــاال  0/97میباشــد.
همچنیــن روایــی ســازة آزمــون از طریــق تحلیــل عاملــی
اکتشــافی ،بارتلــت ،مقــدار  KMOو چرخــش عاملــی برابــر بــا
 0/95بــهدســتآمــده اســت و در نهایــت نیــز شــاخصهای
بــرازش ســاختار عاملــی بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی
در حــد مطلــوب گــزارش شــد ( .)27در بررســی دیگــری کــه
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همانگونــه کــه قبـ ً
ا اشــاره شــد مقیــاس گارز در ســه نســخه
ارائــهشــده اســت و هــر نســخه بنــا بــه تعاریــف متفــاوت
 DSMتغییراتــی داشــته اســت و از ایـنرو مطالعات روانســنجی
متعــددی بــر روی آن صــورت گرفتــه شــده و گزارشــات آن
منتشــر شــده اســت .در ایــن قســمت ایــن مطالعــات بــه
تفکیــک نســخة گارز آورده میشــود.

اتیســم توســط معلمــان و والدیــن تفاوتــی وجــود نداشــت و در
نهایــت میــان نمــرة خــرده مقیاسهــا و نمــرة کل و گارز 1-بــا
مقیــاس تجدیــد نظــر شــدة رفتــار مســتقل ( 22)SIB-Rرابطــة
معنــيداری وجــود داشــت (.)17
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در نهایــت نســخة ســوم گارز کــه در ســال  2014منتشــر
شــده اســت بــا مطالعــات روانســنجی مواجــه شــده اســت کــه
در ادامــه بــه مقــاالت مرتبــط بــا آن اشــاره خواهــد شــد .در
ابتــدا و بــرای طراحــی و تدویــن ســؤاالت و ســپس بررســی
روایــی محتوایــی و ســازه بــر اســاس مالکهــای ،DSM-5
طبقهبنــدی بینالمللــی بیمارهــا ( 24)ICD-10و مالکهــای
انجمــن اتیســم 25تعــداد  120ســؤال طراحــی و بــرای والدیــن،
معلمــان و پژوهشــگران ارســال شــد و از آنهــا خواســته شــد
تــا دربــارة هــر ســؤال نظــر خــود را بــا دادن نمــره مشــخص
نماینــد .بــا ایــن روش تعــداد  120ســؤال طراحیشــده با روش
تحلیــل عاملــی بــه  58ســؤال نهایــی مقیــاس منتهــی شــد.
ضرایــب همبســتگی دو رشــتهای 26میــان هــر ســؤال و نمــرة
کل مقیــاس و هــر خــرده مقیــاس قابـل قبــول ()0/57-0/86
گــزارش شــد .در ارزیابــی روایــی پیشبیــن مالکــی از چهــار
آزمــون برنامــة مشــاهدهای تشــخیص اتیســم ،چکلیســت
رفتــاری اتیســم ،ویرایــش دوم مقیــاس رتبهبنــدی اتیســم
کالیفرنیــا ( 27)CARS-2و مقیاس آســپرگرگیلیام اســتفاده شــد
کــه ضرایبــی از  0/68تــا  0/77بــرای میــزان همبســتگی میــان
هــر آزمــون مــاک بــا گارز 3-بــه دســت آمــد .آلفــای کرونبــاخ
عــاوه بــا ضرایــب بــاال بــرای هــر یــک از خــرده مقیاسهــا
و همچنیــن بــرای شــاخص اتیســم  4نمــرهای  0/93و بــرای
اتیســم  6نمــرهای  0/94گــزارش شــد .نتایــج بازآزمایــی بعــد
از  2هفتــه بــر روی  122نفــر دارای ضرایبــی از  0/76تــا 0/87
در نوســان بــود و بــرای هــر دو شــاخص اتیســم  0/9بــه دســت
آمــد .اعتبــار درونــی مقیــاس نیــز بــرای خــرده مقیاسهــا از
 0/71تــا  0/85متغیــر بــوده و بــرای هــر دو شــاخص 0/84
میباشــد .در مؤلفــة روانســنجی حساســیت  0/94و در مؤلفــة
ویژگــی  0/84بــه دســت آورده اســت ( .)35در ایــران و در
پایاننام��ة کارشناس��ی ارش��د بــر روی گارز 3-نتایــج نشــان
داد کــه اعتبــار زمانــی هــر یــک از خــرده مقیاسهــا بــا
اســتفاده از روش آزمــون -بازآزمــون داراری ارقامــی باالتــر
از  0/91میباشــد .همچنیــن اعتبــار مصححــان هــر یــک از
خــرده مقیاسهــا بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون
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در ایــران و بــر روی  442کــودک اتیســتیک 112،کــودک
کمتوانذهنــی و  102کــودک عــادی صــورت گرفتــه اســت
ویژگــی روانســنجی گارز 2-بدیـن صــورت گــزارش شــد :آلفای
کرونبــاخ بــرای نمــرة کل و خــرده مقیاسهــا بیشــتر از ،0/85
معنــيداری بــا نســخة بازنگــری شــدة مصاحبــة تشــخیصی
اتیســم بــرای روایــی همزمــان ،حساســیت  ،0/96ویژگــی 1
و بازآزمایــی تنهــا بــرای خــرده مقیــاس ارتبــاط بعــد از یــک
هفتــه معنـيدار بــوده اســت ( .)28در کــره جنوبــی همســانی
درونــی گارز 2-بــا آلفــای کرونبــاخ  0/94گــزارش شــد .نمــرات
خــرده مقیاسهــا بــا نمــرات کل دارای ضرایــب همبســتگی
بیــش از  0/74بودنــد و عــاوه بــر آن همبســتگی نمــرات خرده
مقیاسهــا بــا مقیــاس رتبهبنــدی اتیســم کــودکان از ضرایــب
باالیــی ( )0/72برخــوردار بــود و در نهایــت روایــی تشــخیصی
بــرای ســؤاالت هــر یــک از مؤلفههــای ســهگانة گارز 2-از
 0/35و بیشــتر بــه دســت آمــد ( .)29پژوهشــی بــرای ارزیابــی
مقیــاس گارز 2-بــر روی افــراد اتیســتیک چینــیزبــان کــه در
ایــاالتمتحــده زندگــی میکردنــد و در گــروه ســنی  2تــا 17
ســال قــرار داشــتند ،صــورت گرفتــه کــه نتایــج آن بدیــن قــرار
اســت :تطابــق ســؤاالت ترجمــهشــده از التیــن بــه چینــی
بــا ضریــب همبســتگی صــورت گرفتــه اســت کــه از میــزان
ارتبــاط باالیــی ( 0/98و بیشــتر) در ســطح  0/01برخــوردار
اســت .عــاوه بــر آن همســانی درونــی ( )0/89گــزارش
میشــود ( .)30بررســی ویژگیهــای روانســنجی گارز 2-در
کشــور ترکیــه بــر روی  1191کــودک در چهــار گــروه اتیســم،
کمتــوانذهنــی ،ناشــنوا و عــادی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
پــس از مطالعــة مقدماتــی و ترجمــه بــه زبــان ترکــی و بررســی
میــزان مطابقــت بــا نســخة التیــن ،نتایــج بدیــنصــورت
گــزارش شــد :ضرایــب روایــی تشــخیصی در  0/05بــرای رفتــار
کلیشــهای  ،0/38ارتبــاط  0/28و تعامــل اجتماعــی ،0/48
رابطــة معنــيدار میــان ســن و نمــرات خــرده مقیاسهــا و
همچنیــن میــان نمــرات خــرده مقیاسهــا بــا یکدیگــر در
ســطح  ،0/01تفــاوت معنـيداری در تشــخیص افتراقــی میــان
 4گــروه شــرکتکننده در پژوهــش ،همســانی درونــی بــرای
رفتــار کلیشـهای  ،0/79ارتبــاط  0/77و تعامــل اجتماعی 0/85
و در نهایــت نتایــج بازآزمایــی بعــد از  3هفتــه با ضرایب بیشــتر
از  0/99گــزارش شــد ( .)31در کشــور اســپانیا بــا گــروه نمونــة
 100نفــری در ردة ســنی  3تــا  16ســاله ،پــس از ترجمــه بــه
زبــان اســپانیایی و ترجمــة معکــوس ارزیابیهــای روانســنجی
مــورد بررســی قــرار گرفــت .بازآزمایــی ( ،)0/98ضریــب آلفــای
کرونبــاخ ( )0/96و همبســتگی ســؤاالت بــا نمــرة کل در
دامنــة  /43تــا  0/79قــرار دارد .روایــی تشــخیصی بــا تحلیــل
واریانــس یکطرفــه در ســطح کمتــر از  0/01معنــيدار بــود
و در نهایــت تحلیــل عاملــی ســؤاالت نشــان داد کــه بــرای
خــرده مقیــاس تعامــل اجتماعــی  ،%57خــرده مقیــاس رفتــار
کلیشـهای  %59و خــرده مقیــاس ارتباطــات  %100همپوشــانی
میــان ســؤاالت بــا نســخة اصلــی گارز 2-وجــود دارد ( .)32در
کشــور عمــان نیــز پــس از ترجمــة مقیــاس بــه زبــان عربــی و
بررســی مطابقــت آن بــا نســخة اصلــی ،نتایــج نشــان داد کــه

در بازآزمایــی و بــرای رفتــار کلیشــهای  ،0/92ارتبــاط 0/81
و تعامــل اجتماعــی  0/91بــهدســتآمــده اســت .همچنیــن
آلفــای کرونبــاخ بــرای بررســی همســانی درونــی مقیــاس
عمانــی بــرای رفتــار کلیشــهای  ،0/91ارتبــاط  0/9و تعامــل
اجتماعــی  ،0/87ضریــب همبســتگی پیرســون در ســطح
معنــيداری  0/05بــا چکلیســت رفتــاری اتیســم و خــرده
مقیاسهــای آن و در نهایــت تحلیــل واریانــس چنــد متغیــری
بــرای روایــی افتراقــی میــان کــودک اتیســتیک و عــادی نیــز
معنــيدار گــزارششــده اســت ( .)33در پژوهــش دیگــری
مؤلفههــای روانســنجی ماننــد ویژگــی ( 54-68درصــد) و
حساســیت ( 37-79درصــد) بــرای مقیــاس گارز 2-گــزارش
شــده اســت ( )34و در نهایــت پژوهشــی در ایــاالتمتحــده
نشــان داد کــه گارز 2-در مؤلفــة روانســنجی حساســیت 0/65
و در مؤلفــة ویژگــی  0/85بــه دســت آورده اســت (.)18
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نیــز دارای ضریبــی باالتــر از  0/92میباشــد کــه در ســطح
 0/01معنـيدار اســت و در نهایــت روایــی مــاک -پیشبیــن و
محتــوا نیــز نتایــج در ســطح  ./01معنـيدار میباشــد ( .)36از
س�وـی دیگ�رـ در ی�کـ پژوهـ�ش ص��ورت گرفت��ه در ای��ران و در
قالــب یــک مطالعــة مقدماتــی بــر روی  200فــرد ( 87دختــر
و  113پســر)  3تــا  22ســالة مبتــا بــه اتیســم حاکــی از آن
بــود کــه گارز 3-از اعتبــار باالیــی برخــوردار اســت .همچنيــن
شــواهد حاصــل از منابــع و تحليلهــای مختلــف حاكــی از
نســبت روایــی محتــوا 28برابــر  0/6و بیشــتر برای خــرده
مقیاسهــای گارز 3-و روایــی همگــرا بــا مؤلفههــای شــکایات
جســمانی ،افســردگی ،رفتــار پرخاشــگرانه و درونیســازی در
آزمــون  CBCLبیشــتر از  0/3میباشــد (.)37

بحث و نتیجهگیری
از آنجایــیکــه بهرهمنــدی از ابزارهــای تشــخیصی بــرای
شناســایی اختــاالت طیــف اتیســم میتوانــد منجــر بــه
مداخــات بههنــگام شــود ،هــدف پژوهــش حاضــر بررســی
دو شــاخص مهــم حساســیت و ویژگــی در ویرایــش ســهگانة
مقیــاس رتبهبنــدی اتیســم گیلیــام (گارز) بــر اســاس مطالعــات
روانســنجی صــورت گرفتــه در زبانهــا و فرهنگهــای
مختلــف در ســطح جهــان اســت.
اطالعــات گــردآوریشــده در جــدول  1نشــان میدهــد کــه
در میــان نســخههای س ـهگانة منتشــر شــدة گارز ،نســخة دوم
بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران بــرای بررســی ویژگیهــای

جدول  1-یافتههای به دست آمده از منابع گوناگون برای مقیاس گارز.
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روانســنجی قــرار گرفتــه اســت .از جملــه دالیلــی کــه
میتــوان بــرای آن اشــاره نمــود اينكــه بــا گذشــت زمــان و
تغییــر نشــانههای مطــرحشــده در  DSM-IVو ســپس DSM-
 IV-TRو در نهایــت  DSM-Vبــرای اختــاالت طیــف اتیســم و
پژوهشهــای شــیوع شناســی ،تمایــل پژوهشــگران بــرای ورود
بــه دنیــای اتیســم بیــشاز پیــش شــد و بــه طبــع یکــی از
آنهـ�ا بـ�ه ابزارهـ�ای تشـ�خیصی بـ�از میگـ�ردد بهعنـ�وانمثـ�ال
رانــدال 29و همــکاران بیــان میکننــد کــه بعــد از انتشــار
ویرای��ش پنجـ�م راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختاللهــای
روانــی در ســال  2013و تغییــر در تقســیمبندی اختــاالت
طیــف اتیســم نســبت بــه آنچــه در ویرایــش بازنگــری شــدة
چهــارم وجــود داشــت ،ابزارهایــی تشــخیصی بــرای شناســایی
اختــاالت طیــف اتیســم نیــز بیشــتر شــدند ( .)19از ســوی
دیگــر  DSM-5در ســالههای اخیــر بــه انتشــار رســیده
ن شــده اســت بــه
اســت و گارز 3-کــه بــر مبنــای آن تدویــ 
ســالهای جدیدتــری از آن ختــم میشــود و از ای ـنرو نســخة

ســوم در مطالعــات روانســنجی کمتــری مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت .همچنیــن دالیــل مطالعــات کمتــر بــرای نســخة
اول هــم بــه شــیوع کمتــر اختــاالت طیــف اتیســم در دهــة
 90میــادی کــه همزمــان بــا انتشــار گارز 1-میباشــد ،بــر
میگــردد .در ارتبــاط بــا دو مؤلفــة مهــم حساســیت و ویژگــی
کــه توانایــی تشــخیص مقیــاس در شناســایی فــرد دارای
اختــال از فــرد بــدون اختــال مــورد توجــه قــرار میگیــرد
( ،)26نتایــج نشــان میدهــد کــه شــاخصهای مذکــور در
گارز 3-نســبت بــه دو نســخة قبلــی وضیعــت مطلوبتــری
دارد و ایــن بدیــن معناســت کــه گارز 3-در شناســایی اختــال
طیــف اتیســم بــر اســاس مالکهــای  DSM-5عملکــرد
مطلوبــی دارد امــا گارز 3-در کشــورهای اندکــی هنجاریابــی
شــده اســت و لــذا ایــن مطالعــات در حیطههــای مذکــور
نمیتواننــد قابــل دفــاع باشــند .بهعنــوان مثــال برخــی
پژوهشــگران بیــان میکننــد کــه گرچــه ایــن مقیــاس بــه
فراوانــی در پژوهشهــا و مراکــز درمانــی مــورد اســتفاده قــرار
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گرفتــه اســت امــا شــواهد تجربــی کمــی در زمینــة میــزان
ســودمندی و مؤلفههــای روانســنجی آن در دســترس اســت
( )13، 16، 17، 38و از ایــنرو در برخــی مــوارد پیشــنهاد
میشــود کــه در صــورت اســتفادة بالینــی احتیــاط الزم در
نظــر گرفتــه شــود ( .)16البتــه دیدگاههــای مقابــل بیــان
میکننــد کــه علیرغــم ویژگیهــای روانســنجی بــ ه دســت
آمــده بهرهگیــری از آن در شناســایی اختــاالت طیــف اتیســم
صــورت میگیــرد چــرا کــه ایــن ویژگیهــای روانســنجی
میتوانــد در مطالعــات گوناگــون بــا توجــه بــه گــروه نمونــه و
تعــداد آن و حتــی توزیــع جنســیتی در آنهــا متفــاوت باشــد
کــه همیــن امــر میتوانــد نتایــج را تحــت تأثیــر قــرار دهــد
( .)34، 39آنچــه در نتیجــة ایــن مباحــث میتــوان مدنظــر
ق��رار داد اینــ استــ ک��ه بــا توجــه بــه نیــاز مراکــز تشــخیصی
بــه ابزارهــای کارآمــد و دقیــق ،ضــرورت مییابــد در ایــن
خص��وص اقداماتــی ص��ورت گی��رد و ب��رای اینــ مه��م گارز3-
یکــی از ابزارهــای تشــخیصی مناســب میتوانــد تلقــی شــود
کــه بــرای جامعــة ایرانــی میبایســتی مؤلفههــای آمــاری آن
مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد اگرچــه دو پژوهــش (37
 )36،در ایــن خصــوص در ایــران صــورت گرفتــه اســت امــا این
پژوهشهــا مقدماتــی بــوده و تمامــی ویژگیهــای روانســنجی
از جملــه حساســیت و ویژگــی را بــرای انطبــاق و هنجاریابــی
ب شــده نیــاز
بررســی نکردهانــد و در جامعــه و نمونــة انتخــا 
بــه پژوهشــی جدیتــر احســاس میشــود .البتــه نکتــهای
کــه در اینجــا میبایســتی بــدان اشــاره کــرد محدودیــت
پژوهشــگر در دسترســی بــه پایاننامههــای انجــامشــده در
ایــن زمینــه اســت کــه ممکــن اســت مقالـهای از آن مســتخرج

نشــده باشــد و همانگونــه کــه قبـ ً
ا توضیــح داده شــد منابــع
اطالعاتــی پژوهــش حاضــر ســایتهای نــامبــرده شــده اســت
و از ای ـنرو بایســتی بــه ایــن محدویــت نیــز توجــه داشــت.
عــاوه بــر مقایســة نســخههای مختلــف گارز بــا یکدیگــر،
بایســتی مقایســهای هــم میــان ایــن آزمــون بــا ســایر
آزمونهــای رایــج صــورت گیــرد .بــ ه صــورت کلــی برنامــة
مشــاهدهای تشــخیص اتیســم و نســخة بازنگــری شــدة
مصاحبــة تشــخیصی اتیســم دو ابــزار پرکاربــرد و مناســب
در حیطــة تشــخیص اتیســم تلقــی میشــوند .در ایــن میــان
ابــزار  ADOSعلیرغــم اينكــه در پژوهشهــای زیــادی بــر
آن اســتناد میشــود امــا هیــچگاه در ایــران مــورد بررســی
روانســنجی و در نتیجــه اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت ولــی
از ســوی دیگــر مقیــاس  ADI-Rبســیار مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد بــهطــور مثــال ســازمان آمــوزشو پــرورش
اســتثنایی بــرای تشــخیصگذاری اتیســم در نوآمــوزان بــدو
ورود بــه دبســتان از ایــن آزمــون اســتفاده میکنــد .از ای ـنرو
مقیــاس گارز بــرای جامعــة ایرانــی نســبت بــه  ADOSاز
مطالعــات روانســنجی بیشــتری بهرهمنــد بــوده امــا در مقابــل
 ADI-Rایــن برتــری وجــود نــدارد کــه ضــرورت انجــام آن را
بیــشاز پیــش نشــان میدهــد .در پایــان ذکــر ایــن نکتــه
ضــروری اســت کــه بایســتی توجــه داشــت مقایســة ســه
آزمــون فــوق بــه جهــت مطالعــات روانســنجی صــورت گرفتــه
بــر روی آنــان انجــام شــده اســت و بررســی ایــن حیطــه
کــه آزمونهــای  ADOSو  ADI-Rآزمونهــای تشــخیصی
هســتند و گارز یــک آزمــون غربالگــری اســت در نظــر
نویســندگان ایــن ســطور مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
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