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Abstract
The purpose of the present research was to identify
the psychometric properties of the “NSAB” in
Intellectual Disability Children. The present study
is in the field of psychometric planning. The
research sample consisted of adaptive behavior
assessment specialists, mentors and parents of
children with intellectual disability in private and
public centers, the Welfare Organization and the
Exceptional Organization of Tehran Province in
2018, is located in an infinite number of societies
with approximately 5,000 members whose male
participants were 1.5 times more than the females.
With an emphasis on the available sample, 1200
people were selected. The findings of the research
showed that “NSAB” using the two methods
Cronbach's
alpha
and
Spearman-Brown
modification tests had a validity coefficient of 0.89
and 0.86, respectively, indicating internal
consistency. The stability coefficient in the present
research was 0.79, which confirmed the reliability
of the instrument. The “NSAB” had diagnostic
validity in seven domains of social use, pre-school
performance, health and safety, self-care, social
and motor behavior, and was identified as a
construct according to the exploratory factor
analysis of the 10 National Scale of Adaptive
Behaviors.
Keywords:
Design,
Development,
Standardization, National Scale of Adaptive
Behaviors (NSAB), Children with Intellectual
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چکیده
 شناسایی ویژگیهای روانسنجی مقیاس،هدف از پژوهش حاضر
 این مطالعه.ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی بود
 جامعه آماری.در حیطه طرحهای روانسنجی قرار میگیرد
 مربیان و والدین کودکان،متخصصان سنجش رفتار انطباقی
 سازمان بهزیستی و،کمتوان ذهنی مراکز خصوصی و دولتی
 بود که در حیطه1397 سازمان استثنائی استان تهران در سال
 نفر5000 جوامع نامحدود جای داشتند؛ بهگونهای که تقریباً شامل
 با. برابر جنس مؤنث را تشکیل داد1/5 بودند و جنس مذکر آن
، در نهایت. نفر انتخاب شدند1200 تأکید بر نمونه در دسترس
یافتههای پژوهش نشان داد که مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با
استفاده از دو روش آلفا کرانباخ و دونیمهکردن آزمون با اصالح
 بوده0/86  و0/89  براون به ترتیب دارای ضرایب اعتبار-اسپیرمن
،که این امر نشاندهنده تجانس درونی مطلوب بود و همچنین
 بهدست آمد که ویژگی0/79 ضریب ثبات در پژوهش حاضر
 مقیاس ملی رفتارهای.تکرارپذیری ابزار مذکور را تأیید کرد
، عملکرد قبل از مدرسه،انطباقی در هفت حیطه استفاده اجتماعی
 اجتماعی و حرکتی دارای روایی، خودمراقبتی،بهداشت و ایمنی
 حیطه10 تشخیصی بود و با توجه به تحلیل عامل اکتشافی
.مقیاس ملی رفتارهای انطباقی بهعنوان یک سازه مشخص شد
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مقدمه
گروهی از عارضههایی هستند که در دوره تحول آغاز میشوند .این اختاللها
اختاللهای عصبی-
2
معموالً در اوایل تحول و غالباً قبل از دوره دبستان ظهور مییابند و مشخصه آنها ناتوانی تحولی است که
نقص3هایی را در کارکرد شخصی ،اجتماعی ،تحصیلی ،یا شغلی ایجاد میکند .از جمله این اختاللهای عصبی-
تحولی میتوان به اختالل تحول ذهنی یا کمتوان ذهنی 4اشاره نمود .مشخصههای ناتوانی ذهنی عبارتند از:
کاستی در توانایی ذهنی کلی مثل استدالل ،حلمسأله ،برنامهریزی ،تفکر انتزاعی ،قضاوت ،یادگیری از طریق
آموزش و آموختن از راه تجربه .این کاستیها منجر به نقصهایی در کارکرد انطباقی میشود ،مثل ناتوانی در
دستیابی به معیارهای استقالل شخصی و مسؤولیت اجتماعی در یک یا چند جنبه از زندگی روزمره ،از جمله
برقراری ارتباط ،تعامل اجتماعی ،کارکرد تحصیلی یا شغلی و استقالل شخصی در خانه یا در موقعیتهای
اجتماعی را میتوان نام برد (انجمن روانپزشکی آمریکا.)2013 ،
کمتوانی ذهنی یا به اصطالح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی ،موضوع تازه و جدیدی نیست؛ بلکه در هر
دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود دارند که از نظر فعالیتهای ذهنی در حد طبیعی نیستند .از زمانی که بشر
زندگی اجتماعی را شروع کرد ،موضوع کسانی که بهعللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ کنند ،مطرح
بوده است (میالنیفر .)1394 ،امروزه در منابع علمی کمتر از واژه کودکان کمتوان ذهنی استفاده میشود .کرك،
گاالگر ،کلمن و آناستیس ( ،)2009از واژه کودکان با ناتوانیهای رشدی و هوشی 5استفاده میکنند و آن را
جزو گروههای با شیوع و فراوانی باال طبقهبندی کرده و براساس آمارهای جهانی میزان آن را  1تا  3درصد
گزارش میکنند .انجمن آمریکایی کمتوان ذهنی ( ،)2002در دهمین تعریف خود بیان میکند کمتوانی ذهنی
عدم صالحیت یا ناتوانی در عملکرد ذهنی ،رفتارهای سازشی و مهارتهای عملی ،اجتماعی و فکری است و
این ناتوانی قبل از  18سالگی است.
یکی از مشکالت کودکان کمتوان ذهنی ،محدودیت و اختالل در رفتارهای انطباقی 6یا سازشی است .این
افراد در رفتارهای سازشی با مشکالت و محدودیتهای ملموس و مشخصی روبهرو هستند (هاالهان و کافمن،
 .)1996رفتار انطباقی ،به این معناست که افراد تا چه اندازه با انتظارات عمومی زندگی به گونهای اثربخش
مقابله میکنند و تا چه اندازه به معیارهای استقالل شخصی که به مقتضای گروه سنی خاص ،زمینه اجتماعی-
فرهنگی و محیط اجتماعی خاص از آنان انتظار میرود ،دست مییابند (آقایینژاد ،فرامرزی و کریمی.)1393 ،
متخصصان کودکان استثنائی ،ضمن تأکید بر اهمیت زندگی کودك کمتوان ذهنی بر این عقیدهاند که یکی
از ضرورتهای برنامهریزیهای آموزشی -درمانی ،مدنظر قراردادن ارتقای رشد اجتماعی و سازگاری این گروه
از کودکان است (پرات و گریدانیوس .)2007 ،متخصصان اغلب بر این عقیدهاند که با توجه به وجود کمتوانی
تحولی،1

1. neurodevelopmental disorder
2. developmental deficit
3. impairment
4. intellectual disability
5. children with intellectual and developmental disabilities
6. adaptive behavior
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ذهنی ،امکان باالبردن رشد اجتماعی و سازگاری این کودکان وجود ندارد (الریجانی و رزاقی .)1387 ،بهعقیده
آرنولد ( ،)1995امروزه دیگر چنین استداللی مورد پذیرش نیست؛ زیرا تحقیقات دو دهه اخیر بهخوبی بیانگر
تأثیرات مثبت و ثمربخش بر رشد اجتماعی این کودکان است.
بهرهگیری از ابزارهای پیشرفته نوین در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی در پرتو اصول و
فنون سنجش روانشناختی باعث شده است تا تحولی عظیم در روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی بهوجود
آید و تخصص سنجش استثنائی یا سنجش آموزشوپرورش استثنائی شکل بگیرد .در تخصص مزبور ،از یکسو
به اصول و فنون پیشرفته روانسنجی و روانآزمایی بهعنوان دستاوردهایی از سنجش روانشناختی پرداخته
شده و ازسوییدیگر ،به مفهومسازی و توسعه آموزشوپرورش استثنائی تأکید میگردد (کامکاری ،شُکرزاده،
عزیزی و فدایی.)1390 ،
با توجه به اینکه کودکان استثنائی از ویژگیها و الگوهای متمایزی برخوردارند ،طیف متنوعی از ویژگیها
و نیازهای روانشناختی ،آموزشی ،تربیتی ،اجتماعی و زیستشناختی را برای آنان در برمیگیرد .یکی از مهمترین
نیازهای گروه ناتوان ذهنی که طیف وسیعی از کودکان استثنائی را بهخود اختصاص میدهد ،نیازهای حمایتی
است .بهبیانیدیگر ،همواره ناتوانی ذهنی با نیازهای حمایتی مربوط بوده و مفهومسازی نظری و پژوهشهای
متعددی در این زمینه انجام گرفته است .ارتباط بین ناتوانی ذهنی و نیازهای حمایتی ،موجبات بروز مفهوم یا
سازه کاربردی را بهعنوان رفتار انطباقی ایجاد کرده است؛ زیرا از طریق رفتار انطباقی میتوان به ارتباط عمیق،
تجربی و مفهومی بین ناتوانی ذهنی و نیازهای حمایتی دست یافت .همچنین از طریق سنجش دقیق رفتار
انطباقی در کودکان با ناتوانی ذهنی ،میتوان به شناخت تجربی و فراگیری از نیازهای حمایتی دست یافت
(اُبریمسکی.)2013 ،
در حیطه آموزشوپرورش استثنائی ،مدارك چندانی در زمینه ارتباط بین مؤلفههای سازنده رفتار انطباقی
وجود ندارد و بهراحتی نمیتوان به مؤلفههای سازنده و تعامل سازههای رفتار انطباقی ،نیازهای حمایتی و
شایستگی شخصی 1دست یافت .سازههای رفتار انطباقی ،شایستگی شخصی و نیازهای حمایتی سه سازهای
میباشند که شباهت فزایندهای را با یکدیگر نشان داده و در حیطه سنجش استثنائی باید بتوان از طریق
مؤلفهسازی نظری به تمایز آنها دست یافت .با توجه به تعریف مفهومی هر سهسازه رفتار انطباقی ،شایستگی
شخصی و نیازهای حمایتی میتوان روایی سازه ابزارهای سنجش مرتبط با آنها را افزایش داد و این اقدام
ضروری است که به تعامل مؤلفههای سازنده هر سه ابزار پرداخته شود .بنابراین ،شناسایی مؤلفههای سازنده و
پس از آن تعامل مؤلفههای سازنده در سه سازه رفتار انطباقی ،شایستگی شخصی و نیازهای حمایتی هرچند
که باعث افزایش روایی محتوایی میشوند؛ ولی میتوانند موجبات افزایش روایی سازه را فراهم سازند (ویهمیر
و همکاران.)2008 ،
کیت ،فهرمن ،هارریسون و پوتیبوم ( ،)1987به شناسایی نقاط اشتراك و تفاوت بین نمرات هوشی و
رفتارهای انطباقی در  42پژوهش معتبر ،پرداخته و دریافتند که همبستگی بین دو سازه مزبور در دامنه  0/4تا
 0/6قرار دارد .عالوهبرآن ،پژوهشگران دریافتند که در تشخیص کمتوانی ذهنی طیف وسیعی از مقیاسهای
1. personal competence
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رفتارهای انطباقی بهکار برده میشود که در مجموع  24مقیاس میباشد که رایجترین ابزار تحت عنوان «مقیاس
رسش اجتماعی واینلند »1است .همچنین ،مقیاسهای انطباق رفتار با اندازهگیری عملکرد معمولی سروکار دارد؛
در حالی که مقیاسهای هوشی با اندازهگیری عملکرد مطلوب همراه است.
انجمن روانپزشکی آمریکا ( ،)2013مدارك معتبری را در زمینه روایی محتوایی رفتار انطباقی ارائه کرده
است؛ زیرا آنان بر این ادعا تأکید دارند که از طریق ابزارهای سنجش رفتارهای انطباقی میتوان به شناسایی
دقیق نیازهای حمایتی در کودکان با ناتوانی ذهنی و تحولی دست یافت .به هر میزان که توسعه مفاهیم نظری
در زمینه روایی محتوایی سازه رفتار انطباقی افزایش یابد ،بههمان میزان میتوان انتظار داشت که روایی سازه
ابزارهای اندازهگیری سنجش انطباقی نیز بهبود یابد .بنابراین ،توسعه دامنه روایی محتوایی رفتارهای انطباقی
میتواند به روایی افزایشی 2ابزارهای سنجش آن معطوف گردیده که در نهایت ،طیف کاملتری از نیازهای
حمایتی را در برمیگیرد .بنابراین ،ضروری است تا با تأکید بر طراحی ،ارزیابی و تدوین چارچوب روایی محتوایی
پرداخته شده و پس از آن ،از طریق تحلیلهای روانسنجی به رواسازی و اعتباربخشی نسخه آزمایشی و در
نهایت ،نسخه استاندارد پرداخته شود .مهمترین عنصر رفتار انطباقی که از عوامل فرهنگی تأثیر میگیرد ،تحت
عنوان «رفتارهای زندگی روزمره» شناخته میشود .در مهارتهای مرتبط با رفتارهای روزمره میتوان به
شیوههای تغدیه ،بهداشت شخصی و بهخصوص توالت یا دستشویی اشاره کرد .در این زمینه عوامل فرهنگی با
زمینههای مذهبی ایران تلفیق گردیده و نیازمند نوآوری ویژهای در رفتارهای خودیاری لمس میشود.
ازاین رو ،در پژوهش حاضر به طراحی ،تدوین و استانداردسازی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان
کم توان ذهنی پرداخته شده تا بتوان ابزاری مناسب برای تشخیص رفتارهای انطباقی کودکان کمتوان ذهنی
ایرانی ارائه نمود تا از این طریق با استناد به رفتارهای زندگی روزمره ایرانیان در شیوههای تعامل تغذیه و از
همه مهمتر نظافت شخصی برطرف شود .در نسخههای پیشین رفتار انطباقی ،به بهرهگیری از توالتهای
فرنگی استناد میشود که متأسفانه در کشور ما جایگاهی نداشته و باید از فرایند انطباقدهی فرهنگی در راستای
تدوین سؤاالت استفاده نمود .پاکی بر پاکیزگی شخصی ،از اولویتهای زندگی مسلمانان است که دوری از
نجسبودن ،بهعنوان عنصری کلیدی در رفتارهای انطباقی مطرح میشود .بنابراین ،با توجه به اینکه دراینراستا
ابزاری برای سنجش کارکردهای انطباقی کودکان کمتوان ذهنی در دسترس نبوده و ابزار فوق جهت بررسی
کارکردهای انطباقی کودکان کمتوان ذهنی برای اولینبار در کشور مورد استفاده واقع میشود ،بهعنوان خأل
نظری پژوهش حاضر مدنظر قرار میگیرد و سؤال اصلی تحقیق حاضر بدینترتیب مطرح میشود:

آیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی دارای ویژگیهای روانسنجی مطلوب است؟
در راستای سؤال اصلی پژوهش ،سؤاالت فرعی نیز به شرح زیر ارائه میشوند:
 آیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای تجانس درونی میباشد؟ آیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای ضریب ثبات میباشد؟ آیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای روایی سازه میباشد؟1. vineland social maturity scale
2. incrimidental validity
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 آیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای روایی تشخیصی میباشد؟روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
از آنجا که در طرح پژوهش به طراحی و پس از آن به تدوین و سپس استاندارسازی تأکید میشود ،طرح
پژوهش حاضر در حیطه مطالعات روانسنجی بهعنوان زیرمجموعهای از طرحهای روششناختی جای میگیرد.
طراحی ،تدوین و استاندارسازی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی به توسعه ابزار در زمینه اندازهگیری و سنجش
مهارتها و رفتارهای اجتماعی معطوف است .با استناد به فاز اول یا طراحی ،میتوان به تدوین مقیاس ملی
رفتارهای انطباقی اشاره کرد ،ارزیابی مدل محتوایی سنجش رفتار انطباقی انجام پذیرفت .در این مرحله از
روش ،میز اندیشه با صاحبنظران در حیطه رفتارهای انطباقی استفاده شد .در فاز دوم ،به طراحی و پس از آن
به تدوین و سپس استاندارسازی تأکید شد .در این فاز ،استفاده از تحلیلهای روانسنجی پیرامون روایی و اعتبار
به گونهای مقدماتی مدنظر قرار گرفت .در نهایت ،میتوان فازهای پژوهش حاضر را با تأکید بر اهداف و سؤاالت
اینگونه مطرح نمود:
الف) مطالعات مفهومی و توسعه چارچوب مؤلفههای سازنده رفتارهای انطباقی؛
ب) طراحی و تدوین فرم آزمایشی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی و
ج) طراحی و تدوین فرم نهایی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی.
جامعه پژوهش را  10متخصص درونسازمانی و  5متخصص برونسازمانی سازمان بهزیستی ،مربیان و
والدین کودکان کمتوان ذهنی مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان استثنائی استان تهران،
تشکیل دادند که در پژوهش حاضر با پیروی از روش در دسترس تعداد  120مربی حرفهای (با حداقل دو سال
سابقه کار) از مناطق تهران ،شهریار ،اسالمشهر ،رباطکریم و بوستان و گلستان و  1200نفر از مربیان و والدین
کودکان کمتوان ذهنی از مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان استثنائی استان تهران بهعنوان
نمونه انتخاب شدند.
ابزار سنجش

1

مقیاس ملی رفتارهای انطباقی ( :)NSABاین ابزار توسط ملکشاهی ،کامکاری و مکوندی ( )1397ابداع شده
است که با تأکید بر نُه ابزار مقیاس رسش اجتماعی واینلند ،مقیاس رفتار انطباقی واینلند ،مقیاس رفتار انطباقی،
نسخه اول مقیاس رفتار انطباقی (با تأکید بر نسخه آموزشگاهی) ،نسخه دوم مقیاس رفتار انطباقی (با تأکید بر
نسخه آموزشگاهی) ،نظام سنجش رفتار انطباقی ،نسخه بازنگری شده مقیاسهای رفتار مستقل ،نسخه دوم
پرسشنامه تحولی باتلی و نسخه سوم مقیاس تحول نوزادان و نوباوگان بیلی طراحی و بهعنوان دستاورد فاز اول
یا پیامد میز اندیشه تدوین شد و ویژگیهای روانسنجی آن مورد بررسی قرار گرفت .در فرایند طراحی به
استخراج مؤلفههای اصلی از چندین مقیاس پرداخته میشود تا از طریق ساختار درونی طراحی گردد .ازاینرو،
طراحی به استخراج کیفی یا تعیین مؤلفههای سازنده هر ابزار معطوف است که از طریق میز اندیشه و با
بهرهگیری از خردمندان صورت میگیرد .در مقیاس بیلی ،به رفتارهای حرکتی تأکید بیشتری میشود؛ در حالی
)1. The National Scale of Adaptive Behaviors (NSAB
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که مقیاس رسش اجتماعی وایلند با انطباق اجتماعی سروکار دارد .تلفیق چند ابزار با یکدیگر و رعایت زمینههای
فرهنگی ،بهعنوان نقطه عطف پژوهش حاضر شناخته گردیده که تحت عنوان «طراحی» بیان میگردد .پس از
استخراج مؤلفههای اصلی ،باید برای هر مؤلفه سؤاالتی را طراحی کرد که این فرایند «تدوین» نام دارد .طراحی
و تدوین ،دو اقدام مرتبط با استخراج عوامل و پس از آن استخراج و تدوین سؤاالت شناخته میشود (کامکاری،
شُکرزاده و کیومرثی.)1386 ،
3
2
1
بهمنظور تعیین ضریب اعتبار ابزار با تأکید بر تجانس درونی از دو روش آلفا کرانباخ و دونیمهکردن آزمون
با اصالح اسپیرمن -براون 4و بهمنظور تعیین ضریب ثبات 5از روش آزمون -بازآزمون استفاده شده که با مدل
آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون به همبستگی دو مرحله اجرا (آزمون و بازآزمون) پرداخته شده است؛
همچنین ،بهمنظور بررسی روایی تشخیصی 6از روش برآورد دامنه تفاوت استفاده شد .در نهایت ،بهمنظور بررسی
روایی سازه 7یا عاملی از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شده تا از این طریق بتوان بهعوامل سازنده مقیاس ملی
رفتارهای انطباقی پرداخت.
یافتهها
با توجه به تحلیلهای روانسنجی مرتبط با نسخه استاندارد میتوان به جدول زیر تأکید نمود.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار حیطههای رفتار انطباقی
در کودکان کمتوان ذهنی
حیطه

میانگین

انحراف معیار

ارتباطات

49/79

18/85

استفاده اجتماعی

36/43

19/56

عملکرد قبل از مدرسه

34/14

19/02

زندگی خانه

47/18

19/11

بهداشت و ایمنی

49/04

12/06

اوقات فراغت

46/54

13/27

خودمراقبتی

45/25

12/93

خودرهنمودی

46/91

13/67

اجتماعی

51/46

65/32

حرکتی

65/32

15/82

1. reliability coefficients
2. cronbach's alpha
3. split-half
4. spearman-brown prediction
5.coefficient of stability
6. diagnostic validity
7. structural validity
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با توجه به جدول  ،1میتوان عنوان نمود که باالترین میانگین در حیطه «حرکتی» ( )65/32و پایینترین
میانگین در حیطه «عملکرد قبل از مدرسه» ( )34/14میباشد .بنابراین ،میتوان عنوان کرد که کودکان کمتوان
ذهنی مورد بررسی در پژوهش حاضر ،در حیطه حرکتی رفتار انطباقی بهتر میباشند ،اما در حیطه عملکرد قبل
از مدرسه وضعیت پایینتری را نشان میدهند .الزم به ذکر است ،ناهمگونی قابلتوجهی بین مؤلفهها وجود
داشته که نمیتوان از نمره کل استفاده کرد .این اقدام در ابزارهای معتبر بینالمللی به مانند پرسشنامه شخصیتی
چندوجهی مینهسوتا نیز مشاهده میشود که نمره کل آسیبشناسی روانی بهعلت ناهمگونی مؤلفههای اصلی
استخراج نمیشود.

 آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای تجانس درونی میباشد؟جدول  -2بررسی تجانس درونی با تأکید بر روش «آلفا کرانباخ» و «دونیمهکردن آزمون» در
کودکان کمتوان ذهنی
آلفا کرانباخ
0/96

دونیمهکردن آزمون
0/95

اصالح اسپیرمن -براون
0/97

حیطه
ارتباطات
استفاده اجتماعی

0/97

0/96

0/97

عملکرد قبل از مدرسه

0/96

0/95

0/97

زندگی خانه

0/97

0/96

0/97

بهداشت و ایمنی

0/90

0/85

0/91

اوقات فراغت

0/92

0/92

0/95

خودمراقبتی

0/91

0/88

0/93

خودرهنمودی

0/91

0/91

0/95

اجتماعی

0/92

0/87

0/93

حرکتی

0/95

0/95

0/97

رفتار انطباقی

0/96

0/94

0/96

با توجه به جدول  2و همانگونه که مشاهده میشود ،تمامی ضرایب اعتبار مقیاس ملی رفتار انطباقی در راستای
بررسی تجانس درونی با استفاده از روش «آلفا کرانباخ» باالتر از  0/89و با استفاده از روش «دونیمهکردن»
باالتر از  0/86بهدست آمده است که معرف ویژگی تجانس درونی است و میتوان عنوان نمود که ابزار مذکور
در کودکان کمتوان ذهنی ،ضریب تجانس درونی «مطلوب» را نشان میدهد.

 -آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای ضریب ثبات میباشد؟
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جدول  -3بررسی ثبات آزمون با تأکید بر روش «آزمون -بازآزمون»
در کودکان کمتوان ذهنی
حیطه

ضریب ثبات

ارتباطات

0/80

استفاده اجتماعی

0/82

عملکرد قبل از مدرسه

0/80

زندگی خانه

0/81

بهداشت و ایمنی

0/83

اوقات فراغت

0/85

خودمراقبتی

0/81

خودرهنمودی

0/87

اجتماعی

0/85

حرکتی

0/82

رفتار انطباقی

0/86

با توجه به جدول  ،3میتوان عنوان نمود تمامی ضرایب ثبات حیطههای دهگانه مهارتها در مقیاس ملی رفتار
انطباقی برای کودکان کمتوان ذهنی باالتر از  0/79میباشد و ضریب ثبات «مطلوب» را نشان میدهد .ازاینرو،
میتوان مطرح نمود که مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی دارای ویژگی تکرارپذیری میباشد.

 آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای روایی سازه میباشد؟در فرایند مقابله با دادههای  ،Missingاز دو روش بهرهمند شده و رقم  0/02مدنظر قرار گرفت .بدینترتیب
چنانچه آزمودنی خاصی ،بیش از  0/02از سؤاالت را بدون پاسخ گذاشته بود ،از فرایند تحقیق کنار گذاشته
شد .در این بخش ،هیچ آزمودنی از تحلیل آماری حذف نشدند و از این طریق ،مفروضه تحلیل عامل تحت
عنوان حداقل  )0/02( Missingدر هر آزمودنی رعایت شد .این اقدام برای تکتک سؤاالت نیز اعمال شده
و ضریب ابهام آنها با رجوع به عدم پاسخدهی تعیین گردید و مشخص شد که تمامی سؤاالت از ضریب
صراحت باالیی برخوردار میباشند؛ بهطوری که ضریب ابهام همه سؤاالت ،کمتر از  0/02بود.
دومین مفروضه تحلیل عامل ،به حجم نمونه مکفی عنایت دارد .بدینترتیب که در این مرحله ،باید میزان
 KMOرا بهعنوان شاخص کفایت نمونهگیری در نظر گرفت .در تحقیق حاضر ،جدول  ،4معرف میزان KMO
و تفسیر آن در زمینه کفایت حجم نمونه است:
جدول  -4شاخص کفایت حجم نمونه
میزان کفایت نمونهگیری
0/769

تفسیر
حجم نمونه مکفی ،مناسب و ایدهآل است
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سومین مفروضه تحلیل عامل ،بهعنوان نرمالبودن توزیع چندمتغیری شناخته میشود .در توزیعهای
چندمتغیری ،ویژگی نرمالبودن ،بهگونهای دیگر عنوان گردیده و از اصطالح کرویت 1یاد میشود .جدول ،5
نشاندهنده وضعیت نرمالبودن توزیع چندمتغیری است.
جدول  -5بررسی میزان کرویت
آزمون کرویت
آزمون بارتلت

میزان تقریب

درجه

سطح

مجذور خی
5751/081

آزادی
45

معناداری
0/001

تفسیر
کرویت کامل (توزیع نرمال چندمتغیری بهدست آمده است)

جدول  ،6معرف میزان مقادیر اشتراكها است؛ بدینترتیب که از سمت چپ ،ستون اول معرف مهارتها و
ستون دوم میزان استخراج (میزان اشتراك یا بار مقیاس )2را نشان میدهد:
جدول  -6میزان مقادیر اشتراکها
مقیاس
ارتباطات
استفاده اجتماعی
عملکرد قبل از مدرسه
زندگی خانه
بهداشت و ایمنی
اوقات فراغت
خودمراقبتی
خودرهنمودی
اجتماعی
حرکتی

اولیه
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

میزان استخراج
0/597
0/213
0/827
0/827
0/508
0/219
0/669
0/905
0/852
0/857

از اینرو ،با توجه به این که تمامی بارهای مقیاس یا ضرایب اشتراك سؤاالت با مقیاس ،بیش از  0/2میباشد،
میتوان تحلیل عامل را با تأکید بر تمامی سؤاالت صورت داد .بنابراین ،مفروضه اول (حداقل  Missingکمتر
از  0/02در هر آزمودنی و در هر متغیر) ،مفروضه دوم (حجم نمونه مکفی) ،مفروضه سوم (حاصلشدن توزیع
نرمال چندمتغیری یا کرویت) و مفروضه چهارم (میزان اشتراك هر سؤال با کل آزمون بیش از  )0/2بهدست
آمده و تمامی این مفروضات ،معرف انجام فرایند تحلیل عامل است.
پنجمین مفروضه تحلیل عامل ،واریانس تبیین شده باالتر از  0/40میباشد .ازاینرو ،در فرایند استخراج
عوامل ،با تأکید بر  10حیطه مهارتهای (ارتباطات ،استفاده اجتماعی ،عملکرد قبل از مدرسه ،زندگی خانه،
بهداشت و ایمنی ،اوقات فراغت ،خودمراقبتی ،خودرهنمودی ،اجتماعی و حرکتی) ،حداقل واریانس تبیین شده
1. sphericity
2. loading scale
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باید  0/40باشد .در مواقعی که واریانس تبیین شده بیش از  0/60باشد ،شرایط مطلوب روانسنجی در حیطه
استخراج عوامل انجام گرفته است .جدول زیر ،معرف واریانس تبیین شده میباشد که با استناد به مجموع
بارهای عاملی مجذور شده مرتبط با استخراج عوامل ،عنوان میگردد که به سهم هر عامل در واریانس تبیین
شده کل مقیاس معطوف است .الزم به ذکر است که از سمت چپ ،ستون اول معرف تعداد عوامل ،ستون دوم
معرف ارزش ویژه ،ستون سوم معرف میزان واریانس یا سهم هر عامل و ستون چهارم معرف واریانس مشترك
تبیین شده میباشد:
جدول  -7مجموع بارهای عاملی مجذور شده مرتبط با استخراج عوامل
عوامل

کل÷

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3/593
1/653
1/228
0/961
0/859
0/699
0/435
0/344
0/126
0/102

ارزش ویژه
درصد از
واریانس
35/926
16/529
12/280
9/608
8/586
6/992
4/352
3/443
1/262
1/021

تراکم
درصدی
35/926
52/455
64/735
74/343
82/929
89/921
94/274
97/717
98/979
100

میزان واریانس یا سهم هر عامل
تراکم
درصد از
کل
واریانس درصدی
35/926
35/926
3/593
52/455
16/529
1/653
64/735
12/280
1/228

واریانس مشترک تبیین شده
تراکم
درصد از
کل
درصدی
واریانس
34/686
34/686
3/469
51/232
16/564
1/655
64/735
13/503
1/350

نمودار  ،1مؤلفهای در فضای چرخشیافته (فضای سه بُعدی )1بشرح زیر ترسیم گردیده که اطالعات مرتبط با
ماتریکس تغییریافته مؤلفهای ،میتواند نقش تکمیلی را در تفسیر عوامل داشته باشد:

نمودار  -1فضای سهبُعدی مؤلفهها
1. component plot in rotated space
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جدول  -8ماتریس تبدیلی مؤلفهها
مؤلفهها
1
2
3

1
0/973
-0/027
-0/228

2
0/029
1
0/008

3
0/227
-0/014
0/974

با توجه به اینکه سهعامل از چرخش تحلیل عامل ،استخراج شده است؛ ولی در واقع ،مقیاس ملی رفتار انطباقی
در کودکان کمتوان ذهنی از یکعامل تشکیل شده است .باوجوداین ،از آنجایی که  10حیطه کلی مقیاس
ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی اندازهگیری شده است ،با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی
یافتهها نشان داد که هر  10حیطه مرتبط با مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی بهعنوان
یکعامل مدنظر قرار گرفته و باید هر  10حیطه را بهعنوان یکعامل کلی تحت عنوان «رفتار انطباقی» در
نظر گرفت و نمیتوان  10حیطه را بهصورت مجزا بررسی نمود .بااینحال  10حیطه مقیاس ملی رفتار انطباقی
در تحلیل عامل اندازهگیری شدهاند ،در جدول زیر ارائه شدهاند:
جدول  -9نتایج تحلیل عامل مقیاس ملی رفتار انطباقی
شاخص

عوامل

سؤاالت

اول

ارتباطات

25

دوم

استفاده اجتماعی

22

سوم

عملکرد قبل از مدرسه

23

چهارم

زندگی خانه

25

پنجم

بهداشت و ایمنی

24

ششم

اوقاغت فراغت

22

هفتم

خودمراقبتی

24

هشتم

خودرهنمودی

25

نهم

اجتماعی

24

دهم

حرکتی

27

 -آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای روایی تشخیصی میباشد؟
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جدول  -10جهت بررسی روایی تشخیصی با تأکید بر «برآورد دامنه تفاوت» در کودکان
کمتوان ذهنی
حیطه

مقدار تجربی

مقدار بحرانی

میزان تفاوت

سطح معناداری

روایی تشخیصی

ارتباطات

3/65

2/13

1/52

ــــ

ندارد

استفاده اجتماعی

6/75

2/25

4/50

0/05

دارد

عملکرد قبل از مدرسه

5/45

1/12

4/33

0/05

دارد

زندگی خانه

2/76

1/82

0/94

ــــ

ندارد

بهداشت و ایمنی

6/23

2/84

3/39

0/05

دارد

اوقات فراغت

2/89

1/55

1/34

ــــ

ندارد

خودمراقبتی

5/62

2/07

3/55

0/05

دارد

خودرهنمودی

3/21

2/90

0/31

ــــ

ندارد

اجتماعی

6/05

2/14

3/91

0/05

دارد

حرکتی

5/71

1/93

3/78

0/05

دارد

با توجه به جدول  10و با تأکید بر میزان سطح معناداری حاصله از مقدار تجربی و مقدار بحرانی ،میتوان مطرح
نمود که تفاوت معناداری در حیطههای «استفاده اجتماعی»« ،عملکرد قبل از مدرسه»« ،بهداشت و ایمنی»،
«خودمراقبتی»« ،اجتماعی» و «حرکتی» در سطح  α=0/05وجود دارد؛ ازاینرو ،از آنجا که تفاوت مقدار
تجربی (کودکان کمتوان ذهنی با رفتار انطباقی پایین) با مقدار بحرانی (کودکان هنجاری) بیشتر از رقم سه
است و مقدار تجربی از مقدار بحرانی باالتر است ،میتوان عنوان نمود که حیطههای «استفاده اجتماعی»،
«عملکرد قبل از مدرسه»« ،بهداشت و ایمنی»« ،خودمراقبتی»« ،اجتماعی» و «حرکتی» در مقیاس ملی رفتار
انطباقی دارای روایی تشخیصی بوده و میتوانند در تشخیص کودکان کمتوان ذهنی با رفتار انطباقی پایین،
کارایی مطلوبی را نشان دهند.
بحث و نتیجهگیری
ارزیابی رفتار انطباقی ،یکی از جنبههای بااهمیت کار بالینی و ضرورت غیرقابل چشمپوشی برای طرح برنامههای
آموزشی مناسب برای افراد مختلف از جمله عقبماندگان ذهنی است که در این زمینه دارای نارسایی و کمبود
چشمگیری هستند .یکی از بعدهای با اهمیت انسان رفتارهای سازشی و انطباقی اوست که امروزه در ارزیابیهای
کلی یک فرد مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است .بدیهی است که برای ارزیابی رفتارهای انطباقی انسان،
تنها بهدست آوردن هوشبهر با استفاده از آزمونهای هوشی کافی نیست و باید موقعیتهای یک فرد با توجه به
کارایی او در مهارتهای روزانه و لیاقت اجتماعی در نظر گرفته شود (زامیاد ،یاسمی و واعظی.)1375 ،
ازسوییدیگر ،ارزیابی رفتار انطباقی از جمله مسؤولیتهای مهم متخصصان روانسنجی و روانشناسی است
و از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .یکی از جنبههای مهم آزمونها ،مطابقت آنها با فرهنگ جامعهای است
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که در آن بهکار برده میشوند .از آنجایی که رفتار انطباقی ،امری وابسته به فرهنگ است و براساس
درخواستهای محیطی که فرد در آن زندگی میکند ،بهنجار و نابهنجار دانسته میشود و مفهوم آن در هر
جامعه تغییر میکند ،تهیه هنجارهای جداگانه و بررسی اعتبار و روایی آنها در فرهنگهای متفاوت ضروری
بهنظر میرسد (توکلی ،بقولی ،قامت بلند ،بوالهری و بیرشک.)1379 ،
ازاینرو ،می توان مطرح نمود که ابزارهای موجود در کشورهای غربی برای استفاده در آن کشورها معتبر
میباشند؛ ولی وقتی این ابزارها در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرند ،محدودیتهایی در تفسیر نمرات
و سهولت استفاده از ابزار بروز مینماید .بههمیندلیل ،الزم است به طراحی ،تدوین و استانداردسازی مقیاس
ملی رفتارهای انطباقی در کشور پرداخته و اعتبار و روایی ابزارها در کشورمان مورد بررسی قرار گیرند و تطبیق
فرهنگی متناسب اعمال گردد .ازاینرو ،در پژوهش حاضر به طراحی ،تدوین و استانداردسازی مقیاس ملی
رفتارهای انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی پرداخته شده و یافتههای پژوهش با توجه به سؤالهای پژوهش
به شرح زیر مطرح شدهاند:

 آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای تجانس درونی میباشد؟با توجه به تحلیلهای روانسنجی مشخص گردید که ضرایب اعتبار با استفاده از روش آلفا کرانباخ باالتر از
 0/89و با استفاده از روش دو نیمهکردن باالتر از  0/86میباشد که معرف ویژگی تجانس درونی مطلوب است.

 آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای ضریب ثبات میباشد؟با توجه به تحلیلهای روانسنجی مشخص گردید که این ابزار دارای ضریب ثبات باالتر از  0/79میباشد
و ضریب ثبات «مطلوب» را نشان میدهد.

 آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای روایی سازه میباشد؟با توجه به تحلیلهای روانسنجی مشخص گردید که  KMOبرابر با  0/76بوده که نشان میدهد ،شاخص
کفایت حجم نمونه مکفی مناسب است .کرویت یا نرمالبودن توزیع چندمتغیری معنادار بوده و نشاندهنده
نرمالبودن توزیع میباشد .بار عاملی مشترك  0/65بوده که بیش از  0/40بوده که بیان میکند ،مقیاس ملی
رفتار انطباقی میتواند برای تبیین رفتار انطباقی کودکان کمتوان ذهنی مورد استفاده قرار گیرد .در نهایت ،با
استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی یافتهها نشان داد که هر  10حیطه یا مهارت مرتبط با رفتار انطباقی
کودکان کمتوان ذهنی بهعنوان یکعامل مدنظر قرار گرفت.

 آیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کمتوان ذهنی ،دارای روایی تشخیصی میباشد؟با توجه به تحلیلهای روانسنجی مشخص گردید که حیطههای «استفاده اجتماعی»« ،عملکرد قبل از
مدرسه»« ،بهداشت و ایمنی»« ،خودمراقبتی»« ،اجتماعی» و «حرکتی» در مقیاس ملی رفتار انطباقی دارای
روایی تشخیصی بوده و میتوانند در تشخیص کودکان کمتوان ذهنی با رفتار انطباقی پایین ،کارایی دارد.
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در نهایت ،یافتههای پژوهش حاضر با تحقیقات اسماعیلپور ،باباپور خیرالدین و شکری ( ،)1397پیرامون
«نقش مشکالت رفتاری و کارکردهای انطباقی کودکان با تأخیرهای تحولی و آشفتگی روانشناختی مادران»؛
کیامرثی ،نریمانی ،صبحی قراملکی و میکاییلی ( ،)1397پیرامون «اثربخشی درمانهای شناختی -رفتاری و
مثبتنگر بر عملکرد اجتماعی -انطباقی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان کمالگرا»؛ شکری ،خانجانی و
هاشمی ( ،)1395پیرامون «پیشبینی تنش والدینی و آشفتگی روانشناختی مادران براساس مشکالت رفتاری
و کارکردهای انطباقی کودکان دبستانی با تأخیرهای تحولی»؛ حسینی کوکمری ،نعامی و اللهیاری (،)1394
پیرامون « بررسی ابعاد و اعتبارسنجی پرسشنامه عملکرد انطباقی کارکنان با روش تحلیل عاملی اکتشافی و
تأییدی :مطالعهای در بین پرستاران»؛ مهداد و مهدیزادگان ( ،)1394پیرامون «حمایت سازمانی و سرمایه
روانشناختی بهعنوان پیشبینهای عملکرد انطباقی» اشاره نموده ،همراستا میباشد.
عالوهبرآن ،آقایینژاد و همکاران ( ،)1393پیرامون «تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر بهبود رفتار
سازشی دانشآموزان کمتوان ذهنی آموزشپذیر»؛ شاهمیوهاصفهانی ،بهرامیپور ،حیدری و فرامرزی (،)1393
پیرامون «تأثیر آموزش بازیگروهی بر رفتار سازشی دختران و پسران کمتوان ذهنی آموزشپذیر»؛ بیطرفان،
عفتپناه ،رادفر و رادفر ( ،)1393پیرامون «بررسی مقایسهای رفتار انطباقی در کودکان ناشنوا و کودکان با
شنوایی طبیعی  12تا  36ماه»؛ توکلی و همکاران ( ،)1379پیرامون «هنجاریابی فرم زمینهیابی مقیاس رفتار
انطباقی واینلند در ایران»؛ زامیاد ،یاسمی و واعظی ( ،)1375پیرامون «هنجاریابی مقدماتی مقیاس رفتار انطباقی
وایلند در جمعیت شهر و روستایی شهر کرمان»؛ بالوت و همکاران ( ،)2017پیرامون «ارتباط با استفاده نسخه
سوم مقیاس رشدی -حرکتی بیلی سوم»؛ بالبونی ،اینکاگنیتو ،بالکچی ،بونیچینی و کوبللی ( ،)2017به «بررسی
نیمرخ رفتار انطباقی کودکان با اختالل نقصتوجه یا اختالل ویژه یادگیری»؛ توراس مانا ،گیالمون والنزوئال،
رامنینز مالفری ،برن کاسکا و فورنییلزدو ( ،)2016پیرامون «سنجش زبان و شناخت در تشخیص زودهنگام
اختالل طیف اُتیسم با استفاده از نسخه سوم مقیاس رشد بیلی»؛ کیم ،کارلسون ،کوربی و وینسلر (،)2016
پیرامون «ارزیابی مهارتهای شناختی ،اجتماعی و حرکتی در کودکان پیشدبستانی با ناتوانی عصبی -تحولی»؛
توراس مانا و همکاران ( ،)2014پیرامون «مفیدبودن نسخه سوم مقیاس رشدی حرکتی بیلی در تشخیص
بههنگام اختالل زبانی»؛ بالبونی و همکاران ( ،)2014پیرامون «ارزیابی روایی تشخیص مقیاس تشخیصی رفتار
انطباقی»؛ آریاس ،ویردوگو ،ناویس و گومیز ( ،)2013پیرامون «مقایسه ساختار عاملی سازه رفتار انطباقی در دو
گروه کودکان با ناتوانی ذهنی و بدون ناتوانی ذهنی»؛ گوندر ،آکمیس و موتلو ( ،)2012پیرامون «سنجش
تواناییها و تحول اجتماعی در کودکان با کمتوانی ذهنی»؛ زکریا ،سومبولینگ ،احمد و ایبال ( ،)2012پیرامون
«روایی و اعتبار نسخه سوم مقیاس رشد بیلی در مالزی» ،هماهنگ و همسو است.
همچنین ،در پیشینه تحقیقات مشخص شده است که برای سنجش کمتوانی ذهنی در کودکان باید به
رفتارهای انطباقی کودکان توجه کرد و رفتارهای انطباقی آنان را مورد سنجش قرار داد .ازاینرو ،تدوین و
ساخت ابزاری برای سنجش رفتارهای انطباقی کودکان کمتوان ذهنی امری ضروری است که در پژوهش
حاضر به تدوین ،طراحی و استانداردسازی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی پرداخته شد و مشخص گردید که
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ابزار مذکور دارای روایی و اعتبار مطلوب در کودکان کمتوان ذهنی میباشد و میتواند رفتارهای انطباقی این
گروه از کودکان را مورد ارزیابی قرار دهد.
در نهایت ،میتوان عنوان نمود که تلفیق چندمقیاس در راستای تدوین یک مقیاس ترکیبی اقدامی است
که محدودیتهای حقوقی و اقتصادی را برای سازندگان بینالمللی مقیاسهای روانشناختی ایجاد میکند از
آنجایی که سازندگان مقیاسهای رفتارهای انطباقی از شرکتهای متفاوتی بوده و منافع مشترکی ندارند ،هرگز
تمایل به کپیبرداری و ترکیب ابزارهایشان را با دیگر ابزارهای موازی از شرکتهای رقیب نشان نمیدهند .با
توجه به اینکه در فروش ابزارهای روانشناختی به ایرانیان تحریم وجود داشته و هرگونه شرکت که با ایران
تبادالت اقتصادی داشته باشد ،جریمههای سنگینی میشود ،با این محدودیتها باید به فکر تلفیق چند ابزار با
یکدیگر بود تا عالوه بر نیاز کشورمان بتوان بازدهی مطلوبی را در سنجش روانشناختی داشت .تلفیق چند ابزار
در ایران ،هیچگونه محدودیت قانونی را ندارد و بهعنوان خالقیت ایرانیان در راستای اقتصاد مقاومتی میباشد.
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