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ACURATEŢEA SCREENING-ULUI ÎN TULBURĂRILE DE SPECTRU AUTIST
UTILIZÂND CHESTIONARUL DE COMUNICARE SOCIALĂ (SCQ) ȘI  
CHESTIONARUL DE EVALUARE A COPIILOR ECI-4

SCREENING ACCURACY IN THE AUTISM SPECTRUM DISORDER 
USING SCQ AND ECI-4 QUESTIONNAIRES

Anca Vilma Sabău1, Daiana Cimpoieș2, Diana Trandafirescu3

 
REZUMAT  
Prin acest studiu s-a dorit evidenţierea unei strânse legături între chestionarul de comunicare socială SCQ și chestionarul de evaluare a copiilor ECI-4 
utilizate în screening-ul copiilor cu tulburare de spectru autist. În acest sens s-au aplicat unui număr de 100 de preșcolari cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 ani, 
chestionarele Social Communication Questionnaire (SCQ) și Early Childhood Inventory - 4 (ECI-4). În urma analizei statistice s-a  identificat o relaţie 
semnificativă între chestionarul de evaluare a copiilor (ECI-4) - scala tulburării de dezvoltare pervazivă și chestionarul comunicării sociale (SCQ), utilizate 
în screeningul tulburărilor din spectrul autist, dar și între subscalele acestora.
Cuvinte-cheie: autism, screening, acuratețe, grădiniță

SUMMARY 
Through this study the authors aimed to demonstrate the existence of a strong link between The Social Communication Questionnaire (SCQ) 
and the Early Childhood Inventory - 4 (ECI - 4) in the screening of ASD children. Both questionnaires were applied to a number of 100  
children, aged between 4-7 years from a regular kindergarten from Timisoara. The statistical analysis of the data collected showed a strong relation between 
SCQ and ECI 4 in the screening of ASD children and also between the subscales of the questionnaires.
Keywords: autism, screening, accuracy, kindergarten
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INTRODUCERE

Tulburările de spectru autist sunt un complex de 
tulburări neurobiologice, ce au în comun, în plan cli-
nic, un deficit calitativ în domeniul interacţiunii soci-
ale, al comunicării, sfera intereselor fiind restrictivă și 
putând apare manifestări comportamentale stereoti-
pe. Aceste semne patognomonice ale tulburării per-
vazive trebuie să fie prezente în primii 3 ani de viaţă 
(DSM IV-TR, ICD 10).

Copiii mici (1-3 ani) și preșcolarii cu tulburare de 
spectru autist prezintă deficite marcate în abilităţile 
de a comunica și interacţiona, acestea fiind reflectate 
atât în perturbări ale contactului social – contact vizu-
al, atenţie conjugată, reciprocitatea emoţională, capa-
citatea de a împărtăși - cât și în manifestările jocului 
simbolic sau funcţional. Jocul copiilor cu Tulburare de 
Spectru Autist (TSA) se diferenţiază cantitativ, dar și 
calitativ de jocul copiilor cu dezvoltare normală sau 
cel al copiilor cu tulburări de dezvoltare. Această abi-
litate naturală a copiilor de a comunica și a se juca face 
posibilă interacţiunea flexibilă în cadrul grădiniţelor 
și, de asemenea, este un predictor al dezvoltării lim-
bajului, funcţionării adaptative și al performanţelor 
academic ulterioare.

Identificarea și diagnosticarea precoce a Tulbură-
rilor din spectrul autist permite o începere timpurie a 
programelor de abilitare, beneficiind de perioada ma-
ximă de plasticitate a sistemului nervos, ceea ce are un 
impact major în evoluţia ulterioară a acestor copii și a 
integrărilor sociale. 

METODOLOGIE

Obiectivul lucrării de cercetare
Prin această lucrare s-a urmărit evidenţierea unei 

strânse legături între chestionarul de comunicare so-
cială (Social Communication Questionnaire - SCQ) 
și chestionarul de evaluare a copiilor (Early Child-
hood Inventory -4, ECI-4), utilizate în screeningul 
copiilor cu tulburare de spectru autist.

Subiecţii
Eșantionul a fost format din 100 de preșcolari, cu 

vârsta cuprinsă între 4-7 ani, integraţi în grădiniţa 
de masă. Pentru derularea activităţii de cercetare, s-a  
obţinut acceptul instituţiei vizate.

Chestionarele au fost completate de către educa-
toarele preșcolarilor și de către psihologul instituţiei. 

Cotarea și interpretarea chestionarelor s-a făcut de 
către o echipă separată din cadrul ACF. Subiecţii pro-
vin din mediul urban (localitatea Timișoara, judeţul 
Timiș), iar numele acestora a rămas anonim.

Instrumentele utilizate
În scopul testării ipotezelor avansate anterior, au 

fost aplicate următoarele instrumente de lucru:
Social Communication Questionnaire(SCQ) -  

Chestionarul comunicării sociale, cunoscut anteri-
or sub numele de Autism Screening Questionnaire 
(ASQ), este un instrument care evaluează competen-
ţele de comunicare și funcţionare socială, pentru copi-
ii suspectaţi de tulburare de spectru autist. 

Chestionarul poate fi folosit in evaluarea oricărui 
copil peste vârsta de 4 ani, cu o vârstă mentală de cel 
putin 2 ani. Un scor limită de 15 sau mai mare semni-
fică un posibil indicator TSA. În urma unui astfel de 
scor este necesară o evaluare mai amănunţită. 

Itemii din chestionar se concentrează asupra:  
interacţiunii sociale reciproce, a comunicării și a pat-
tern-urilor de comportament restrâns, repetitiv sau 
stereotipic. 

Chestionarul de evaluare a copiilor–4 (ECI-4) 
este un instrument de screening, bazat pe criteriile de 
diagnostic prevăzute de Asociaţia Americană de Psi-
hiatrie (1994) în Manualul de diagnostic și statistică 
a tulburărilor mentale (DSM IV), care evaluează cele 
mai frecvente tulburări psihiatrice la copiii cu vârste 
cuprinse între 3 și 7 ani. 

Chestionarul ECI-4, include 3 dintre tulburările 
specificate în DSM: Tulburarea autistă, tulburarea 
Asperger și tulburarea de dezvoltare pervazivă fără 
altă specificaţie. Simptomele celor 3 tulburări sunt 
incluse într-o singură categorie (M), însă fiecare tul-
burare poate fi cotată separat. 

Ariile de interacţiune, comunicare și comporta-
ment sunt, de asemenea, considerate separat, scorul 1 
(interacţiune socială) pe baza itemilor 97-100, scorul 
2 (comunicare), pe baza itemilor 101-104, iar scorul 3 
(comportament), pe baza itemilor 105-108. Cotarea 
pentru tulburarea de spectru autist se face însumând 
cele 3 scoruri, un posibil indicator TSA fiind un scor 
mai mare sau egal cu 6. (Kenneth D. Gadow, Joyce 
Sprafkin, ed. Cognitrom, 2010).

ANALIZA STATISTICĂ

Tehnica statistică folosită este cea de corelaţie 



STUDII CLINICE  ANCA VILMA SABĂU • Acurateţea screening-ului în tulburările de spectru autist

Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2013 – vol. 16 – nr. 4      53

Pearson, acesta măsurând gradul de variaţie simultană 
dintre două variabile considerate fără nicio legătură 
cu alte variabile. Se urmărește dacă între cele două va-
riabile există o legătură, fie direct, fie indirect, motiv 
pentru care se va folosi testul unilateral. Următoarea 
etapă a constat în cotarea testelor în vederea prelu-
crării datelor obţinute. Pentru aceasta s-a folosit pro-
gramul statistic SPSS, în care au fost introduse cotele 
brute pentru a fi analizate și a obţine rezultatele co-
respunzătoare. 

REZULTATELE ȘI INTERPRETAREA

Ipoteza 1
Există o relaţie semnificativă între scorurile obţi-

nute la chestionarul de evaluare a copiilor (ECI-4) -  
scala tulburării de dezvoltare pervazivă și scorurile 
chestionarului comunicării sociale (SCQ) utilizate  în 
screeningul tulburărilor din spectrul autist.(tabelul 1)

Ipoteza 2 
Exista o relaţie semnificativă între subscalele ches-

tionarului comunicării sociale (SCQ) și subscalele 
chestionarului de evaluare a copiilor (ECI-4)- scala 
tulburări de dezvoltare pervazivă utilizate  în scree-
ningul tulburărilor din spectru autist. (tabelul 2)

Ipoteza 3
Există o relaţie semnificativă între subscalele ches-

tionarului comunicării sociale (SCQ) utilizat în scree-
ningul tulburărilor din spectru autist (tabelul 3)

Ipoteza 4
Există o relaţie semnificativă între subscalele ches-

tionarului de evaluare a copiilor (ECI -4) scala tulbu-
rări de dezvoltare pervazivă utilizate în screeningul tul 
burărilor din spectru autist. (tabelul 4)

În urma interpretării scorurilor, se poate releva 
faptul că într-un lot de 100 copii cu vârste cuprinse 
între 4-7 ani, integraţi într-o grădiniţă de masă, există 
3 copii care prezintă simptome relevante de tulburare 
de spectru autist și care necesită un consult ulterior de 
specialitate. 

Prin calcularea coeficientului de corelaţie (tabelul 1)  
se observă existenţa unei corelaţii pozitive (r=.865) 
între scorurile obţinute la chestionarul SCQ și chesti-
onarul ECI-4 – scala tulburării de dezvoltare pervazi-
vă, la un prag de semnificaţie p=.000<.0

Astfel putem spune că cele două chestionare sunt 
în strânsă legătură, urmărind identificarea principale-
lor deteriorări din sfera tulburării de dezvoltare per-

Chestionarul comunicării 
sociale (SCQ)

Chestionarul ECI-
4- scala tulburării de 
dezvoltare pervazivă

r= .856
p=.000

SCQ- 
interacțiune

SCQ-
comunicare

SCQ-
comportament

ECI-4- 
interacțiune

r= .758
p=.000

ECI-4- 
comunicare

r= .718
p=.000

ECI-4- 
comportament

r= .671
p=.000

SCQ-
comportament

SCQ-  
comunicare

SCQ- 
interacţiune

r= .573
p=.000

r= .898
p=.000

SCQ-
comportament

r= .596
p=.000

Tabelul 1- Valorile coeficientului de corelaţie între 
chestionarul (ECI-4)-scala tulburări de dezvoltare pervazivă și 
chestionarul comunicării sociale (SCQ)

Tabelul  2 - Valorile coeficienţilor de corelaţie între 
subscalele chestionarului comunicării sociale (SCQ) și subscalele 
chestionarului ( ECI-4)- scala tulburări de dezvoltare 

Tabelul 3 - Valorile coeficienţilor de corelaţie între subscalele 
chestionarului comunicării sociale (SCQ)

ECI-4-
comportament

ECI-4-  
comunicare

ECI-4- 
interacţiune

r= .697
p=.000

r= .831
p=.000

ECI-4-
comportament

r= .697
p=.000

Tabelul  4 - Valorile coeficienţilor de corelaţie între subscalele 
chestionarului de evaluare a copiilor ( ECI-4)- scala tulburări de 
dezvoltare pervazivă 
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vazivă: interacţiune socială, comunicare și patternuri 
de comportamente stereotipe și repetitive. Scorurile 
acestor chestionare utilizate în realizarea unui scree-
ning asupra tulburărilor din spectru autist oferă o mai 
mare acurateţe rezultatelor având în vedere corelaţia 
puternică dintre acestea. Ambele chestionare sinteti-
zează principalele deficienţe ale tulburărilor de spec-
tru autist. 

Se urmărește interesul copiilor faţă de alţi copii, 
modul în care interacţionează cu ceilalţi, prezenţa 
zâmbetului social, dar și abilitatea de oferire a ajuto-
rului sau de a iniţia contacte sociale adecvate. În ceea 
ce priveste comunicarea la vârsta preșcolară, itemii 
vizează modalitatea de a comunica, corectitudinea 
limbajului verbal folosit, exprimările stereotipe, etc. 
Patternurile de comportament restrâns, repetitiv sau 
stereotip, incluzând interesele restrânse și preocupări-
le neobișnuite, a ritualurilor verbale, a manierismelor 
motorii stereotipe sau al intereselor senzoriale neo-
bișnuite se regăsesc sub forma unor itemi în cele două 
chestionare.

De asemenea subscalele acestor chestionare sunt 
într-o strânsă legătură (coeficientul de corelație 
r=.718,la un prag de semnificaţie de p=.000<.0), ob-
ţinându-se în urma analizei statistice coeficiente de 
corelaţie pozitive (tabel nr.2). Importanţa identificării 
nivelului de dezvoltare a limbajului reprezintă un crite-
riu pentru un diagnostic ulterior, de aceea ambele ches-

tionare includ itemi specifici aspectelor particulare ale 
limbajului în tulburările de dezvoltare pervazivă. Prin-
cipalele aspecte asupra cărora s-au concentrat cele două 
subscale se referă la absenţa gestului de indicare sau de 
a atrage atenţia unui partener asupra unei situaţii, dar și 
asupra deficitelor de mimică ce acompaniază limbajul. 
Alături de acestea, itemii pun un accent deosebit asupra 
nivelelor de realizare și comprehensiune a limbajului.

Conform rezultatelor statistice putem remarca 
existenţa unui coeficient de corelaţie (r= .758) la un 
prag de semnificaţie de p=.000<.0, ce indică o rela-
ţie semnificativă între subscalele interacţiune a celor 
două chestionare. 

Subscalele comportament ale celor două chestio-
nare sunt strâns legate (r= .671, la un prag de semni-
ficaţie de p=.000<.0) și sintetizează comportamente 
deficitare în mai multe arii (compulsii/ritualuri, ritua-
luri verbale, preocupări neobișnuite, interese senzori-
ale neobișnuite, utilizare repetitivă a obiectelor, mani-
erisme motorii ale mâinilor și degetelor).

Datele statistice relevă o legătură puternică între 
subscalele aceluiași chestionar (tabelul 3) astfel încât 
putem susţine că deficienţele prezente într-una dintre 
arii sunt strâns legate de deficienţele din celelalte arii. 
O comunicare deficitară și un limbaj sărăcăcios sunt 
strâns legate de imposibilitatea de a interacţiona, de 
a iniţia contacte sociale, de a empatiza și de prezenţa 
unor comportamente stereotipe. 

*
*         *

INTRODUCTION

Autistic spectrum disorders are a complex group 
of neurobiological disorders which have in common 
(clinically) a qualitative deficit in the domain of 
reciprocal social interaction, communication and a 
very narrow domain of interest where we can identify 
restricted, stereotyped, repetitive behaviors. This 
abnormal or impaired development is manifest before 
the age of three years and represents a pervasive 
feature of the individual’s functioning in all situations 
(ICD 10).

Preschoolers with ASD have a marked deficit 
in the area of communication and reciprocal social 
interaction which is reflected in disturbances of 
social contact, visual eye contact, joint attention 

and emotional reciprocity, the capacity to share 
or to play. The play of an ASD child will differ in 
quantity and quality from the normal line of playing 
for this age or from the play of children with other 
developmental problems. This innate ability of 
children to communicate and play makes possible the 
flexible interaction between children in kindergartens 
and also is a predictor of acquisition of expressive 
language, adaptative functioning and future academic 
performance. 

METHODOLOGY

The aim of the study is to demonstrate the relation 
between the two questionnaires in the screening of 
ASD children.
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SUBJECTS

The population consisted of 100 children, aged 
between 4-7 years old from a regular kindergarten 
from Timisoara, with respect to the confidentiality 
of data. We had the acceptance of the kindergarten 
staff and of the families. The ECI-4 was scored by 
the educator staff and the SCQ by the psychologist 
from the kindergarten.  The interpretation of both 
questionnaires was made by the team of Casa Faenza, 
a center for ASD children from Timisoara.

SCREENING INSTRUMENTS

Both of the screening questionnaires were acquired 
legally by ACF.

The Social Communication Questionnaire is a 
brief instrument that helps evaluate communication 
skills and social functioning in children who may have 
autism spectrum disorders. The questionnaire can be 
used to evaluate children over age 4.0, as long as their 
mental age exceeds 2.0 years. A cut off score of 15 
indicates a possibility to have ASD so the child has to 
be referred to further diagnoses. 

The children evaluation questionnaire ECI-4 is 
a brief screening instrument based on the diagnostic 
criteria provided by the American Psychiatry 
Association (1994) in DSM IV.  The ECI-4 
questionnaire includes 3 disorders mentioned in the 
DSM IV: The Autism Spectrum Disorder, Asperger’s 
Syndrome and the Pervasive Development Disorder 
– Not Otherwise Specified. The symptoms of the 
3 disorders are included in the same category (M), 
but each disorder can be scored separately, score 1 
(social interaction) – based on items 97-100, score 2 
(communication), based on items 101-104, and score 
3 (behavior) based on items 105-108. The rater has 
to make an addition of the scores obtained from the 
3 domains. A score that is equal or exceeds 6 needs 
a further evaluation for ASD. (Kenneth D. Gadow, 
Joyce Sprafkin, ed. Cognitrom, 2010).

STATISTICAL ANALYSIS 

The statistic technique used is the Pearson 
correlation, which measures the variation degree 
between two variables, considered without any other 
connection to other variables. The next step consisted 
in scoring the questionnaires for further processing 

of the data. Therefore, the technical statistic program 
SPSS has been used for entering the raw data and 
analyzing the corresponding results. 

RESULTS AND INTERPRETATION 

Hypothesis 1
There is a significant relation between scores from 

the ECI-4 questionnaire – pervasive development 
disorder scale and scores from the SCQ questionnaire 
used in the autism spectrum disorder screening. (table 1)

Hypothesis 2
There is a significant relation between the sub-

scales of the SCQ questionnaire and the subscales 
of the ECI-4 questionnaire – pervasive development 
disorder scale used in the autism spectrum disorder 
screening. (table 2)

Hypothesis 3
There is a strong relation between the subscales of 

the SCQ questionnaire used in the autism spectrum 
disorder screening. (table 3)

SCQ questionnaire

ECI-4 
questionnaire – 

PDD scale

r= .856

p=.000

Table 1. Correlation values between ECI-4-PDD scale and SCQ

SCQ- 
interaction

SCQ-
communication

SCQ- 
behavior

ECI-4- 
interaction

r= .758 
p=.000

ECI-4- 
communication

r= .718 
p=.000

ECI-4-  
behavior

r= .671 
p=.000

Table 2. Values of the correlation coefficients between 
subscales of the social communication questionnaire (SCQ) and 
the subscales of ECI-4 (pervasive developmental disorder)
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Hypothesis 4
There is a significant relation between the sub-

scales of the ECI-4 questionnaire – pervasive deve-
lopment disorder scale used in the autism spectrum 
disorder screening. (table 4)

After analysing the scores, 3 of 100 children aged 
between 4-7 showed symptoms related to  autism 
spectrum disorders. These children should be reffered 
to evaluation afterwards by a specialist. 

By calculating the correlation coefficient, results 
show a positive correlation (r=.865) between scores 
from the SCQ and the ECI-4 – PDD scale, at a sig-
nificance level of p = .000 <.0. 

Therefore, we can say that there is a strong con-
nection between the two questionnaires, both of them 
aiming to highlight the main deficits in the pervasive 
developmental disorder: social interaction, commu-
nication and repetitive and stereotyped patterns of 
behavior.

The scores of the screenings provide high accuracy of 
the results, considering the strong link between the two. 

Both questionnaires focus on the main deficits in 
the autism spectrum disorder, therefore following the 
children’s interest in other children, how they interact 
with each other, the presence of the social smile, but 
also the ability to offer help or initiate adequate social 
contacts.

As for communication in preschoolers, the items 
aim to highlight how they communicate, the proper 
use of verbal language, stereotypical expressions etc. 
Items of the two questionnaires also include restric-
ted interests, repetitive, stereotypical behavior and ac-
tions, echolalia or unusual sensory preferences.

Statistical data show that the two subscales of the 
questionnaires are strongly related, therefore the se-
cond hypothesis is confirmed.

The subscales of these questionnaires are strongly 
interlinked (communication correlation coefficient r 
= .718 at a significance level of p = .000 <.0), as a 
result from the positive correlation coefficient due to 
statistical analysis (table no. 2). 

Statistical data show a correlation coefficient of  
(r= .758), at a significance level of p=.000<.0, which 
is statistically significant and indicates a strong cor-
relation between the interaction subscales of the two 
questionnaires.

The behavioral subscales of the two questionnaires 
are strongly connected (r= .671,  at a significance level 
of p=.000<.0) and they sinthetize the main deficits in 
areas like compulsions/rituals, verbal rituals, unusual 
interests, unusual sensory preferences, repetitive use 
of objects, hand and finger motor mannerisms).

Statistical data show a powerful connection 
between the subscales of the same questionnaires (ta-
ble 3, 4), thus we can sustain that deficits present in 
one of the main areas of focus are strongly interlikned 
with deficits in other areas of interest. An impaired 
communication and a poor verbal language are stron-
gly interlinked with the inability to interact, initiate 
social contacts, emphasize and with the presence of 
stereotyped behavior.

Tabele  4 - Values of the correlation coefficient between the 
subscales of ECI-4 questionnaire pervasive development disorder 
scale used in the autism spectrum disorder screening

ECI-4-
behavior

ECI-4- 
communication

ECI-4- 
interaction

r= .697

p=.000

r= .831

p=.000

ECI-4-
behavior

r= .697

p=.000

Table 3 - Values of the correlation coefficient between the 
subscales of the SCQ questionnaire (table 3)

SCQ-
behavior

SCQ- 
communication

SCQ- 
interaction

r= .573 
p=.000

r= .898 
p=.000

SCQ-
behavior

r= .596 
p=.000

*
*         *
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