
جنسیت :

نام آزمونگر :

نسبت فردی که فرم را تکمیل نموده با آزمودنی :

درصورتی که تکمیل کننده فرم پدر یا مادر نیست چند ماه است که فرد را می شناسد ؟

فرم توسط و یا با راهنمایی متخصص پر شده است ؟

در صورتی که با راهنمایی متخصص پر شده ، نام متخصص و یا مرکز :

   عملکرد خرده سنج ها

(RB) : رفتارهای تکراری و کلیشه ای

(SI) : تعامل اجتماعی

(SC) : ارتباطات اجتماعی

(ER) : پاسخ های هیجانی

(CS) : عملکرد و چهارچوب شناختی

(MS) : گفتار ناهنجار

میزان اوتیسم با محاسبه 4 شاخص اصلی :

میزان اوتیسم با محاسبه 6 شاخص اصلی :

   نتیجه گیری

طبقه بندی میزان اوتیسم بر حسب معیار گارس

احتمال اوتیسم بودن فرد

DSM-5 سطح اوتیسم فرد بر مبنای دستورالعمل

توصیف اوتیسم

پسر

مادر

وصال

خطای استاندارددرصد شباهت با اوتیسم

16

75

1

25

91

63

1

1

1

1

1

1

13

32

4

4

خطای استانداردرتبه درصدی

71 - 100

احتمال بسیار زیاد

اوتیسم سطح 2

نیاز به حمایت اساسی دارد

 6 شاخص اصلی 4 شاخص اصلی

71 - 100

احتمال بسیار زیاد

اوتیسم سطح 2

نیاز به حمایت اساسی دارد

تاریخ تولد :

تاریخ ثبت فرم :

سن :

1390 6 18

1399 10 21

94 ماهسال

سالنام و نام خانوادگی کودک : ماه روز سروش لهراسبی

(ASD Index) شاخص اوتیسم

83

93

کودک توانایی صحبت دارد ، لذا بررسی توام ۴ و ۶ شاخص اوتیسم انجام می شود.
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آزمون گارس 3 در حال حاضر معتبر ترین پرسشنامه جهت تشخیص اوتیسم و تعیین شدت عالئم اوتیسم می باشد.

نتایج این آزمون بر حسب اطالعاتی است که فرد تکمیل کننده وارد نموده است، لذا برای کسب نتیجه معتبر و صحیح مهم است که سئوال ها را به دقت مطالعه کرده باشید و بدون تعصب

پاسخ داده باشید.

درصورتی که فکر می کنید معنای سئوال ها را به درستی درک نمی کنید توصیه می نماییم این پرسشنامه را به همراه راهنمایی حضوری یا مجازی یک فرد متخصص در این زمینه تکمیل نمایید.

معادل انگلیسی عبارات خرده سنج ها در زیر ذکر شده است تا در صورت نیاز به جستجو در اینترنت اطالعات بیشتری در اختیار افراد قرار داشته باشد.

ER = Emotional Responses  |  SC = Social Communication  |  SI = Social Interaction  |  RB = Restricted Behaviors  |  MS = Maladaptive Speech  |  CS = Cognitive Style

تفکیک خرده سنج ها راهنمایی برای مشخص نمودن بیشترین حیطه مشکل کودک می باشد و راهنمایی مکتوب و مدون برای مداخالت درمانی، توانبخشی و آموزشی می باشد.

نتایج این فرم می تواند راهنمایی در فرآیند دارو درمانی و توانبخشی و یا معیاری برای سنجش تاثیر درمان های انجام شده برای افراد طیف اوتیسم باشد.

نتیجه گیری :

، (RB) این شاخص در هر زمانی که شما فرم را تکمیل نمایید ارائه می شود و بر آیند شاخص های رفتارهای تکراری و کلیشه ای : (ASD index 4-scores) بر حسب 4 شاخص اصلی

تعامل اجتماعی (SI) ، ارتباطات اجتماعی (SC) و پاسخ هیجانی (ER) می باشد. این شاخص برای کودکانی که به سن صحبت کردند نرسیده اند و یا صحبت نمی کنند تنها شاخص

تشخیصی می باشد ولی برای کودکانی که به سن صحبت رسیده اند و یا صحبت می کنند به همراه نتیجه حاصل از 6 شاخص ارائه می شود.

بر حسب 6 شاخص اصلی (ASD index 6-scores) : در این شاخص عالوه بر 4 شاخص قبلی ، برآیند شاخص های عملکرد و چهارچوب شناختی (CS) و گفتار ناهنجار (MS) نیز

اضافه شده است و با توجه به هر 6 شاخص سطح اوتیسم کودک را مشخص می کند.

توصیف (Description) : مقیاس نمره گذاری اوتیسم گیلیام - ویراست سوم، ابزاری برای ارزیابی افراد در طیف اوتیسم (ASD) و یا سایر اختالالت شدید رفتاری است. GARS یک فرم معتبر است

که جهت کمک به تشخیص اختالل طیف اوتیسم (ASD) کاربرد دارد.

(APA) برای تعیین طیف اوتیسم می باشد که توسط انجمن روانشناسان آمریکا DSM-5 موارد گارس - 3 بر اساس شاخص های تشخیصی : (Item Selection) انتخاب موارد

در سال 2013 ارائه شده است.

اعتبار (Reliability) : شمول داخلی GARS-3 بر اساس تکنیک آلفای کرونباخ است. مطالعات انجام شده بیانگر متوسط ضریب آلفای 90 برای رفتارهای تکراری، 94 برای تعامالت اجتماعی،

89 برای ارتباطات اجتماعی، 90 برای پاسخ های هیجانی، 86 سبک شناختی، 79 برای سخن ناهنجار، 94 برای اوتیسم 4 شاخص و 93 برای اوتیسم 6 شاخص بود. این ضریب اعتبار

بیان می کند که موارد داخل خرده سنج ها با اندازه گیری ویژگی های رفتاری فردی طیف اوتیسم و یا سایر اختالالت رفتاری جدی سازگار است. تمامی موارد به قدر کافی مشارکت در

تصمیم گیری های تشخیصی مهم قابل اتکا هستند.

صحت (Validity) : صحت و اعتبار GARS-3 طی مطالعات پژوهشی قبلی به اثبات رسیده است. مطالعات اعتبار سنجی شواهد محکمی بر ساختار گارس3- ارائه می دهند.

. در صورتی که در تکمیل پرسشنامه دچار تردید شده اید، توصیه می کنیم برای دریافت نتیجه دقیق تر از مشاوره حضوری و یا مجازی یک متخصص برای تکمیل پرسشنامه استفاده نمایید 

جهت اطمینان از صحت ترجمه، سئوال های این آزمون یک مرتبه به فارسی ترجمه و مجددا ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه شده است تا از صحت ترجمه اطمینان حاصل شود .

         :: تکنولوژی تولید این گزارش به طور پویا می باشد و بروزرسانی های آتی در داده های نرمال و همچنین راهنما در گزارش گیری های آتی به طور خودکار بروزرسانی می شود ::

مقاله نرمال سازی این آزمون توسط دکتر مهدی علیزاده و دکتر سروش لهراسبی به آدرس زیر قابل استناد می باشد
..........................................................در دست چاپ می باشد و در اولین فرصت در همین قسمت بروزرسانی می شود..........................................................
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