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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 
Disabilities 

 دهیچک
سنجی مقیاس های روانشناسایی ویژگیپژوهش حاضر،  از هدف

 این مطالعه. بودتوان ذهنی ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کم
آماری گیرد. جامعه می قرارسنجی های رواندر حیطه طرح

ن سنجش رفتار انطباقی، مربیان و والدین کودکان امتخصص
توان ذهنی مراکز خصوصی و دولتی، سازمان بهزیستی و کم

که در حیطه بود  1397در سال  ی استان تهرانئسازمان استثنا
نفر  5000شامل  ای که تقریباًگونهبه داشتند؛جوامع نامحدود جای 

. با را تشکیل دادنث ؤمجنس برابر  5/1 آن و جنس مذکر ندبود
نفر انتخاب شدند. در نهایت،  1200کید بر نمونه در دسترس أت

های پژوهش نشان داد که مقیاس ملی رفتارهای انطباقی با یافته
کردن آزمون با اصالح نیمهاده از دو روش آلفا کرانباخ و دواستف

بوده  86/0و  89/0براون به ترتیب دارای ضرایب اعتبار  -اسپیرمن
دهنده تجانس درونی مطلوب بود و همچنین، نشاناین امر که 

دست آمد که ویژگی به 79/0ضریب ثبات در پژوهش حاضر 
تکرارپذیری ابزار مذکور را تأیید کرد. مقیاس ملی رفتارهای 

استفاده اجتماعی، عملکرد قبل از مدرسه، طه انطباقی در هفت حی
دارای روایی  بهداشت و ایمنی، خودمراقبتی، اجتماعی و حرکتی

حیطه  10تشخیصی بود و با توجه به تحلیل عامل اکتشافی 
 عنوان یک سازه مشخص شد.مقیاس ملی رفتارهای انطباقی به
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  مقدمه

ها شوند. این اختاللتحول آغاز می ههایی هستند که در دورگروهی از عارضه ،1تحولی -های عصبیاختالل
است که  2ها ناتوانی تحولیآن هیابند و مشخصدبستان ظهور می همعموالً در اوایل تحول و غالباً قبل از دور

 -های عصبیکند. از جمله این اختاللایجاد میهایی را در کارکرد شخصی، اجتماعی، تحصیلی، یا شغلی 3نقص
 :های ناتوانی ذهنی عبارتند ازاشاره نمود. مشخصه 4توان ذهنیتوان به اختالل تحول ذهنی یا کمتحولی می
ی، قضاوت، یادگیری از طریق انتزاع ریزی، تفکرمسأله، برنامهوانایی ذهنی کلی مثل استدالل، حلکاستی در ت

شود، مثل ناتوانی در هایی در کارکرد انطباقی میها منجر به نقصز راه تجربه. این کاستیو آموختن ا آموزش
از جمله  ،زندگی روزمرهاز  هجنب ولیت اجتماعی در یک یا چندؤی به معیارهای استقالل شخصی و مسدستیاب

های موقعیتو استقالل شخصی در خانه یا در  اجتماعی، کارکرد تحصیلی یا شغلی برقراری ارتباط، تعامل
 (.2013، پزشکی آمریکا)انجمن روانتوان نام برد اجتماعی را می

 بلکه در هر ؛موضوع تازه و جدیدی نیست ،توانی ذهنی یا به اصطالح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنیکم
های ذهنی در حد طبیعی نیستند. از زمانی که بشر دارند که از نظر فعالیت ماع وجوددوره و زمان افرادی در اجت

عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ کنند، مطرح را شروع کرد، موضوع کسانی که به زندگی اجتماعی
شود. کرك، میتوان ذهنی استفاده کودکان کم همروزه در منابع علمی کمتر از واژ(. ا1394فر، بوده است )میالنی

کنند و آن را استفاده می 5های رشدی و هوشیکودکان با ناتوانی هاز واژ ،(2009گاالگر، کلمن و آناستیس )
درصد  3تا  1بندی کرده و براساس آمارهای جهانی میزان آن را های با شیوع و فراوانی باال طبقهگروه وجز
توانی ذهنی کند کمدهمین تعریف خود بیان می (، در2002توان ذهنی )کنند. انجمن آمریکایی کمزارش میگ

ری است و های عملی، اجتماعی و فکرد ذهنی، رفتارهای سازشی و مهارتعدم صالحیت یا ناتوانی در عملک
 سالگی است. 18این ناتوانی قبل از 

است. این یا سازشی  6توان ذهنی، محدودیت و اختالل در رفتارهای انطباقییکی از مشکالت کودکان کم
رو هستند )هاالهان و کافمن، و مشخصی روبههای ملموس افراد در رفتارهای سازشی با مشکالت و محدودیت

ای اثربخش با انتظارات عمومی زندگی به گونهبه این معناست که افراد تا چه اندازه  ،(. رفتار انطباقی1996
 -اجتماعی هشخصی که به مقتضای گروه سنی خاص، زمینکنند و تا چه اندازه به معیارهای استقالل مقابله می

 (.1393نژاد، فرامرزی و کریمی، یابند )آقاییرود، دست میی خاص از آنان انتظار میفرهنگی و محیط اجتماع
اند که یکی توان ذهنی بر این عقیدهضمن تأکید بر اهمیت زندگی کودك کم ،یئمتخصصان کودکان استثنا

دادن ارتقای رشد اجتماعی و سازگاری این گروه درمانی، مدنظر قرار -های آموزشیریزیبرنامههای از ضرورت
توانی اند که با توجه به وجود کم(. متخصصان اغلب بر این عقیده2007از کودکان است )پرات و گریدانیوس، 

                                                           
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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عقیده (. به1387ی و رزاقی، بردن رشد اجتماعی و سازگاری این کودکان وجود ندارد )الریجانذهنی، امکان باال
خوبی بیانگر اخیر به ه(، امروزه دیگر چنین استداللی مورد پذیرش نیست؛ زیرا تحقیقات دو ده1995آرنولد )

 تأثیرات مثبت و ثمربخش بر رشد اجتماعی این کودکان است.
در پرتو اصول و ی ئشناسی و آموزش کودکان استثناگیری از ابزارهای پیشرفته نوین در رشته روانبهره

وجود ی بهئشناسی و آموزش کودکان استثناشناختی باعث شده است تا تحولی عظیم در روانفنون سنجش روان
سو ی شکل بگیرد. در تخصص مزبور، از یکئپرورش استثناوی یا سنجش آموزشئآید و تخصص سنجش استثنا

شناختی پرداخته دستاوردهایی از سنجش روان عنوانآزمایی بهسنجی و روانبه اصول و فنون پیشرفته روان
گردد )کامکاری، شُکرزاده، ی تأکید میئپرورش استثناوسازی و توسعه آموزشدیگر، به مفهومسوییشده و از

 (.1390عزیزی و فدایی، 
ها طیف متنوعی از ویژگی ،متمایزی برخوردارندها و الگوهای ی از ویژگیئکه کودکان استثنابا توجه به این

ترین گیرد. یکی از مهممیدر بربرای آنان شناختی را شناختی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی و زیستو نیازهای روان
نیازهای حمایتی  ،دهدخود اختصاص میی را بهئنیازهای گروه ناتوان ذهنی که طیف وسیعی از کودکان استثنا

های سازی نظری و پژوهشانی ذهنی با نیازهای حمایتی مربوط بوده و مفهومدیگر، همواره ناتوبیانیاست. به
موجبات بروز مفهوم یا  ،متعددی در این زمینه انجام گرفته است. ارتباط بین ناتوانی ذهنی و نیازهای حمایتی

ن به ارتباط عمیق، تواعنوان رفتار انطباقی ایجاد کرده است؛ زیرا از طریق رفتار انطباقی میسازه کاربردی را به
از طریق سنجش دقیق رفتار همچنین تجربی و مفهومی بین ناتوانی ذهنی و نیازهای حمایتی دست یافت. 

توان به شناخت تجربی و فراگیری از نیازهای حمایتی دست یافت می ،انطباقی در کودکان با ناتوانی ذهنی
 (.2013)اُبریمسکی، 

های سازنده رفتار انطباقی مدارك چندانی در زمینه ارتباط بین مؤلفه ،یئپرورش استثناودر حیطه آموزش
های رفتار انطباقی، نیازهای حمایتی و های سازنده و تعامل سازهتوان به مؤلفهراحتی نمیوجود ندارد و به

ای های رفتار انطباقی، شایستگی شخصی و نیازهای حمایتی سه سازهدست یافت. سازه 1شایستگی شخصی
ی باید بتوان از طریق ئای را با یکدیگر نشان داده و در حیطه سنجش استثناباشند که شباهت فزایندهمی

سازه رفتار انطباقی، شایستگی ها دست یافت. با توجه به تعریف مفهومی هر سهسازی نظری به تمایز آنمؤلفه
ها را افزایش داد و این اقدام آنتوان روایی سازه ابزارهای سنجش مرتبط با شخصی و نیازهای حمایتی می

های سازنده و های سازنده هر سه ابزار پرداخته شود. بنابراین، شناسایی مؤلفهضروری است که به تعامل مؤلفه
چند ایستگی شخصی و نیازهای حمایتی هرهای سازنده در سه سازه رفتار انطباقی، شپس از آن تعامل مؤلفه

 همیرسازند )ویتوانند موجبات افزایش روایی سازه را فراهم ولی می ؛شوندمیکه باعث افزایش روایی محتوایی 
 (.2008 و همکاران،

به شناسایی نقاط اشتراك و تفاوت بین نمرات هوشی و  ،(1987کیت، فهرمن، هارریسون و پوتیبوم )
تا  4/0مزبور در دامنه پژوهش معتبر، پرداخته و دریافتند که همبستگی بین دو سازه  42رفتارهای انطباقی در 

های توانی ذهنی طیف وسیعی از مقیاسآن، پژوهشگران دریافتند که در تشخیص کمبرقرار دارد. عالوه 6/0

                                                           
1. personal competence 
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مقیاس »ترین ابزار تحت عنوان باشد که رایجمقیاس می 24شود که در مجموع کار برده میرفتارهای انطباقی به
کار دارد؛ گیری عملکرد معمولی سروبا اندازههای انطباق رفتار است. همچنین، مقیاس «1رسش اجتماعی واینلند

 گیری عملکرد مطلوب همراه است.های هوشی با اندازهکه مقیاس در حالی
مدارك معتبری را در زمینه روایی محتوایی رفتار انطباقی ارائه کرده  ،(2013پزشکی آمریکا )انجمن روان
توان به شناسایی بر این ادعا تأکید دارند که از طریق ابزارهای سنجش رفتارهای انطباقی میاست؛ زیرا آنان 

دقیق نیازهای حمایتی در کودکان با ناتوانی ذهنی و تحولی دست یافت. به هر میزان که توسعه مفاهیم نظری 
توان انتظار داشت که روایی سازه همان میزان میبه ،یابد در زمینه روایی محتوایی سازه رفتار انطباقی افزایش

یابد. بنابراین، توسعه دامنه روایی محتوایی رفتارهای انطباقی  گیری سنجش انطباقی نیز بهبودابزارهای اندازه
تری از نیازهای طیف کامل ،ابزارهای سنجش آن معطوف گردیده که در نهایت 2تواند به روایی افزایشیمی

راین، ضروری است تا با تأکید بر طراحی، ارزیابی و تدوین چارچوب روایی محتوایی گیرد. بنابمیحمایتی را در بر
سنجی به رواسازی و اعتباربخشی نسخه آزمایشی و در های روانپرداخته شده و پس از آن، از طریق تحلیل

تحت  ،گیردمی ثیرأترین عنصر رفتار انطباقی که از عوامل فرهنگی تمهم نسخه استاندارد پرداخته شود. ،نهایت
توان به رفتارهای روزمره میهای مرتبط با در مهارت .شودشناخته می «رفتارهای زندگی روزمره»عنوان 

در این زمینه عوامل فرهنگی با  .خصوص توالت یا دستشویی اشاره کردهای تغدیه، بهداشت شخصی و بهشیوه
 شود.ای در رفتارهای خودیاری لمس مییژههای مذهبی ایران تلفیق گردیده و نیازمند نوآوری وزمینه
رو، در پژوهش حاضر به طراحی، تدوین و استانداردسازی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان ایناز

توان ذهنی توان ذهنی پرداخته شده تا بتوان ابزاری مناسب برای تشخیص رفتارهای انطباقی کودکان کمکم
های تعامل تغذیه و از تا از این طریق با استناد به رفتارهای زندگی روزمره ایرانیان در شیوه ایرانی ارائه نمود

های گیری از توالتبه بهره ،های پیشین رفتار انطباقیتر نظافت شخصی برطرف شود. در نسخههمه مهم
دهی فرهنگی در راستای انطباقسفانه در کشور ما جایگاهی نداشته و باید از فرایند أشود که متفرنگی استناد می

ی مسلمانان است که دوری از گهای زنداز اولویت ،کی بر پاکیزگی شخصیپااالت استفاده نمود. ؤتدوین س
راستا اینکه درشود. بنابراین، با توجه به اینری کلیدی در رفتارهای انطباقی مطرح میعنوان عنصبه ،بودننجس

توان ذهنی در دسترس نبوده و ابزار فوق جهت بررسی انطباقی کودکان کمابزاری برای سنجش کارکردهای 
 عنوان خألشود، بهبار در کشور مورد استفاده واقع میتوان ذهنی برای اولینکارکردهای انطباقی کودکان کم

 شود: ترتیب مطرح میال اصلی تحقیق حاضر بدینؤگیرد و سنظری پژوهش حاضر مدنظر قرار می
 سنجی مطلوب است؟های روانتوان ذهنی دارای ویژگیس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کمآیا مقیا

 شوند: در راستای سؤال اصلی پژوهش، سؤاالت فرعی نیز به شرح زیر ارائه می
 باشد؟دارای تجانس درونی می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کم -
 باشد؟دارای ضریب ثبات می ،توان ذهنیرفتارهای انطباقی در کودکان کممقیاس ملی  آیا -
 باشد؟دارای روایی سازه می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کم -

                                                           
1. vineland social maturity scale 

2. incrimidental validity 
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 باشد؟دارای روایی تشخیصی می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتارهای انطباقی در کودکان کم -

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه

شود، طرح کید میأن به تدوین و سپس استاندارسازی تجا که در طرح پژوهش به طراحی و پس از آاز آن
گیرد. شناختی جای میهای روشای از طرحعنوان زیرمجموعهسنجی بهپژوهش حاضر در حیطه مطالعات روان

گیری و سنجش به توسعه ابزار در زمینه اندازهملی رفتارهای انطباقی  حی، تدوین و استاندارسازی مقیاسطرا
توان به تدوین مقیاس ملی می ،با استناد به فاز اول یا طراحیها و رفتارهای اجتماعی معطوف است. مهارت

ز رفتارهای انطباقی اشاره کرد، ارزیابی مدل محتوایی سنجش رفتار انطباقی انجام پذیرفت. در این مرحله ا
ن طراحی و پس از آبه  ،. در فاز دومشدستفاده نظران در حیطه رفتارهای انطباقی امیز اندیشه با صاحب ،روش

سنجی پیرامون روایی و اعتبار های رواناستفاده از تحلیل ،کید شد. در این فازأبه تدوین و سپس استاندارسازی ت
توان فازهای پژوهش حاضر را با تأکید بر اهداف و سؤاالت ای مقدماتی مدنظر قرار گرفت. در نهایت، میبه گونه

 گونه مطرح نمود:این

 ؛های سازنده رفتارهای انطباقیالف( مطالعات مفهومی و توسعه چارچوب مؤلفه
 و طراحی و تدوین فرم آزمایشی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی ب(

 .هایی مقیاس ملی رفتارهای انطباقیج( طراحی و تدوین فرم ن
سازمانی سازمان بهزیستی، مربیان و متخصص برون 5سازمانی و متخصص درون 10جامعه پژوهش را 

استان تهران،  استثنائیتوان ذهنی مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان والدین کودکان کم
سال  دوبا حداقل ای )مربی حرفه 120که در پژوهش حاضر با پیروی از روش در دسترس تعداد  ندتشکیل داد

نفر از مربیان و والدین  1200کریم و بوستان و گلستان و سابقه کار( از مناطق تهران، شهریار، اسالمشهر، رباط
عنوان استان تهران به استثنائیتوان ذهنی از مراکز خصوصی و دولتی سازمان بهزیستی و سازمان کودکان کم

 نمونه انتخاب شدند. 

 ابزار سنجش
ابداع شده ( 1397ملکشاهی، کامکاری و مکوندی )این ابزار توسط (: NSAB) 1رفتارهای انطباقی مقیاس ملی

رفتار انطباقی واینلند، مقیاس رفتار انطباقی،  مقیاسابزار مقیاس رسش اجتماعی واینلند،  نُهکه با تأکید بر  است
با تأکید بر ) مقیاس رفتار انطباقی(، نسخه دوم با تأکید بر نسخه آموزشگاهی) مقیاس رفتار انطباقینسخه اول 

های رفتار مستقل، نسخه دوم نظام سنجش رفتار انطباقی، نسخه بازنگری شده مقیاس(، نسخه آموزشگاهی
عنوان دستاورد فاز اول پرسشنامه تحولی باتلی و نسخه سوم مقیاس تحول نوزادان و نوباوگان بیلی طراحی و به

سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند طراحی به های روانتدوین شد و ویژگییا پیامد میز اندیشه 
رو، اینشود تا از طریق ساختار درونی طراحی گردد. ازهای اصلی از چندین مقیاس پرداخته میلفهؤاستخراج م

اندیشه و با  های سازنده هر ابزار معطوف است که از طریق میزلفهؤطراحی به استخراج کیفی یا تعیین م
در حالی  ؛شودکید بیشتری میأگیرد. در مقیاس بیلی، به رفتارهای حرکتی تگیری از خردمندان صورت میبهره

                                                           
1. The National Scale of Adaptive Behaviors (NSAB) 
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های که مقیاس رسش اجتماعی وایلند با انطباق اجتماعی سروکار دارد. تلفیق چند ابزار با یکدیگر و رعایت زمینه
گردد. پس از می بیان «طراحی»ه گردیده که تحت عنوان عنوان نقطه عطف پژوهش حاضر شناختبه ،فرهنگی

نام دارد. طراحی  «تدوین»االتی را طراحی کرد که این فرایند ؤلفه سؤباید برای هر م ،های اصلیلفهؤاستخراج م
)کامکاری،  شوداالت شناخته میؤپس از آن استخراج و تدوین س دو اقدام مرتبط با استخراج عوامل و ،و تدوین

 (.1386، و کیومرثی کرزادهشُ

آزمون  3کردننیمهو دو 2ابزار با تأکید بر تجانس درونی از دو روش آلفا کرانباخ 1منظور تعیین ضریب اعتباربه
بازآزمون استفاده شده که با مدل  -از روش آزمون 5منظور تعیین ضریب ثباتو به 4براون -با اصالح اسپیرمن

آماری ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون به همبستگی دو مرحله اجرا )آزمون و بازآزمون( پرداخته شده است؛ 
منظور بررسی از روش برآورد دامنه تفاوت استفاده شد. در نهایت، به 6منظور بررسی روایی تشخیصیهمچنین، به
عوامل سازنده مقیاس ملی اده شده تا از این طریق بتوان بهعاملی از تحلیل عامل اکتشافی استفیا  7روایی سازه

 رفتارهای انطباقی پرداخت. 

 هایافته

 توان به جدول زیر تأکید نمود.ا نسخه استاندارد میسنجی مرتبط بهای روانبا توجه به تحلیل

 های رفتار انطباقی میانگین و انحراف معیار حیطه -1جدول 
 توان ذهنیدر کودکان کم

 انحراف معیار میانگین حیطه

 85/18 79/49 ارتباطات

 56/19 43/36 استفاده اجتماعی

 02/19 14/34 عملکرد قبل از مدرسه

 11/19 18/47 زندگی خانه

 06/12 04/49 بهداشت و ایمنی

 27/13 54/46 اوقات فراغت

 93/12 25/45 خودمراقبتی

 67/13 91/46 خودرهنمودی

 32/65 46/51 اجتماعی

 82/15 32/65 حرکتی

                                                           
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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ترین ( و پایین32/65« )حرکتی»توان عنوان نمود که باالترین میانگین در حیطه می ،1با توجه به جدول 
توان کودکان کمکه  کردتوان عنوان می ،باشد. بنابراین( می14/34« )عملکرد قبل از مدرسه»میانگین در حیطه 

باشند، اما در حیطه عملکرد قبل مورد بررسی در پژوهش حاضر، در حیطه حرکتی رفتار انطباقی بهتر می ذهنی
ها وجود لفهؤتوجهی بین مناهمگونی قابل ،دهند. الزم به ذکر استتری را نشان میاز مدرسه وضعیت پایین

المللی به مانند پرسشنامه شخصیتی زارهای معتبر بینتوان از نمره کل استفاده کرد. این اقدام در ابداشته که نمی
های اصلی لفهؤعلت ناهمگونی مشناسی روانی بهشود که نمره کل آسیبنیز مشاهده می سوتاچندوجهی مینه

 شود.استخراج نمی

 باشد؟دارای تجانس درونی می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کم -

در « کردن آزموننیمهدو»و « آلفا کرانباخ»کید بر روش تجانس درونی با تأبررسی  -2جدول 
 توان ذهنیکودکان کم

 براون -اسپیرمن اصالح آزمون کردندونیمه کرانباخ آلفا حیطه
 97/0 95/0 96/0 ارتباطات

 97/0 96/0 97/0 استفاده اجتماعی

 97/0 95/0 96/0 عملکرد قبل از مدرسه

 97/0 96/0 97/0 زندگی خانه

 91/0 85/0 90/0 بهداشت و ایمنی

 95/0 92/0 92/0 اوقات فراغت

 93/0 88/0 91/0 خودمراقبتی

 95/0 91/0 91/0 خودرهنمودی

 93/0 87/0 92/0 اجتماعی

 97/0 95/0 95/0 حرکتی

 96/0 94/0 96/0 رفتار انطباقی

شود، تمامی ضرایب اعتبار مقیاس ملی رفتار انطباقی در راستای گونه که مشاهده میو همان 2با توجه به جدول 
« کردننیمهدو»و با استفاده از روش  89/0از باالتر « آلفا کرانباخ»بررسی تجانس درونی با استفاده از روش 

توان عنوان نمود که ابزار مذکور و میدست آمده است که معرف ویژگی تجانس درونی است به 86/0باالتر از 
 دهد.را نشان می« مطلوب»توان ذهنی، ضریب تجانس درونی در کودکان کم

 باشد؟دارای ضریب ثبات می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کم -
  



 ...انطباقی در  طراحی، تدوین و استانداردسازی مقیاس ملی رفتارهای                                                            190

  «بازآزمون -آزمون» بررسی ثبات آزمون با تأکید بر روش -3جدول 

 توان ذهنیکودکان کم در

 ضریب ثبات حیطه

 80/0 ارتباطات

 82/0 استفاده اجتماعی

 80/0 عملکرد قبل از مدرسه

 81/0 زندگی خانه

 83/0 بهداشت و ایمنی

 85/0 اوقات فراغت

 81/0 خودمراقبتی

 87/0 خودرهنمودی

 85/0 اجتماعی

 82/0 حرکتی

 86/0 رفتار انطباقی

ها در مقیاس ملی رفتار گانه مهارتهای دهتوان عنوان نمود تمامی ضرایب ثبات حیطهمی ،3با توجه به جدول 
رو، ایندهد. ازرا نشان می« مطلوب»باشد و ضریب ثبات می 79/0باالتر از توان ذهنی برای کودکان کمانطباقی 

 باشد. دارای ویژگی تکرارپذیری می توان ذهنیدر کودکان کمتوان مطرح نمود که مقیاس ملی رفتار انطباقی می

 باشد؟دارای روایی سازه می ،توان ذهنیرفتار انطباقی در کودکان کمآیا مقیاس ملی  -
 ترتیبمدنظر قرار گرفت. بدین 02/0مند شده و رقم ه، از دو روش بهرMissingهای در فرایند مقابله با داده

گذاشته از سؤاالت را بدون پاسخ گذاشته بود، از فرایند تحقیق کنار  02/0چه آزمودنی خاصی، بیش از چنان
 مفروضه تحلیل عامل تحت ،و از این طریق شدنداز تحلیل آماری حذف ن شد. در این بخش، هیچ آزمودنی

ه شدتک سؤاالت نیز اعمال ( در هر آزمودنی رعایت شد. این اقدام برای تک02/0) Missingعنوان حداقل 
که تمامی سؤاالت از ضریب دهی تعیین گردید و مشخص شد ها با رجوع به عدم پاسخو ضریب ابهام آن

 بود. 02/0که ضریب ابهام همه سؤاالت، کمتر از  طوریهباشند؛ بصراحت باالیی برخوردار می
باید میزان  ترتیب که در این مرحله،دومین مفروضه تحلیل عامل، به حجم نمونه مکفی عنایت دارد. بدین

KMO معرف میزان  ،4تحقیق حاضر، جدول  گیری در نظر گرفت. درعنوان شاخص کفایت نمونهرا بهKMO 

 و تفسیر آن در زمینه کفایت حجم نمونه است: 

 شاخص کفایت حجم نمونه -4جدول 

 تفسیر گیریمیزان کفایت نمونه
 آل استحجم نمونه مکفی، مناسب و ایده 769/0
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های در توزیعشود. بودن توزیع چندمتغیری شناخته میعنوان نرمالسومین مفروضه تحلیل عامل، به
 ،5شود. جدول یاد می 1ای دیگر عنوان گردیده و از اصطالح کرویتگونهبودن، بهچندمتغیری، ویژگی نرمال

  .است بودن توزیع چندمتغیریدهنده وضعیت نرمالنشان

 بررسی میزان کرویت -5جدول 

 آزمون کرویت
میزان تقریب 

 مجذور خی

 هدرج

 آزادی

سطح 

 داریامعن
 تفسیر

 دست آمده است(هکرویت کامل )توزیع نرمال چندمتغیری ب 001/0 45 081/5751 بارتلت آزمون

ها و ترتیب که از سمت چپ، ستون اول معرف مهارتست؛ بدینا هامعرف میزان مقادیر اشتراك، 6جدول 
 دهد: ( را نشان می2ستون دوم میزان استخراج )میزان اشتراك یا بار مقیاس

 هامقادیر اشتراکمیزان  -6جدول 
 میزان استخراج اولیه مقیاس

 597/0 1 ارتباطات
 213/0 1 استفاده اجتماعی

 827/0 1 عملکرد قبل از مدرسه
 827/0 1 زندگی خانه

 508/0 1 بهداشت و ایمنی
 219/0 1 اوقات فراغت
 669/0 1 خودمراقبتی

 905/0 1 خودرهنمودی
 852/0 1 اجتماعی
 857/0 1 حرکتی

باشد، می 2/0که تمامی بارهای مقیاس یا ضرایب اشتراك سؤاالت با مقیاس، بیش از رو، با توجه به ایناین از
کمتر  Missingتوان تحلیل عامل را با تأکید بر تمامی سؤاالت صورت داد. بنابراین، مفروضه اول )حداقل می
شدن توزیع ه مکفی(، مفروضه سوم )حاصلدر هر آزمودنی و در هر متغیر(، مفروضه دوم )حجم نمون 02/0از 

دست ه( ب2/0نرمال چندمتغیری یا کرویت( و مفروضه چهارم )میزان اشتراك هر سؤال با کل آزمون بیش از 
 آمده و تمامی این مفروضات، معرف انجام فرایند تحلیل عامل است.
رو، در فرایند استخراج ایناز .باشدمی 40/0پنجمین مفروضه تحلیل عامل، واریانس تبیین شده باالتر از 

های )ارتباطات، استفاده اجتماعی، عملکرد قبل از مدرسه، زندگی خانه، حیطه مهارت 10عوامل، با تأکید بر 
بهداشت و ایمنی، اوقات فراغت، خودمراقبتی، خودرهنمودی، اجتماعی و حرکتی(، حداقل واریانس تبیین شده 

                                                           
1. sphericity 

2. loading scale 
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سنجی در حیطه روانباشد، شرایط مطلوب  60/0یانس تبیین شده بیش از باشد. در مواقعی که وار 40/0باید 
باشد که با استناد به مجموع شده می انجام گرفته است. جدول زیر، معرف واریانس تبیین استخراج عوامل

گردد که به سهم هر عامل در واریانس تبیین بارهای عاملی مجذور شده مرتبط با استخراج عوامل، عنوان می
کل مقیاس معطوف است. الزم به ذکر است که از سمت چپ، ستون اول معرف تعداد عوامل، ستون دوم  هشد

معرف ارزش ویژه، ستون سوم معرف میزان واریانس یا سهم هر عامل و ستون چهارم معرف واریانس مشترك 
 باشد:تبیین شده می

مجموع بارهای عاملی مجذور شده مرتبط با استخراج عوامل -7جدول   

 عوامل
 واریانس مشترک تبیین شده میزان واریانس یا سهم هر عامل ارزش ویژه 

درصد از  ÷کل
 واریانس

تراکم 
 درصدی

درصد از  کل
 واریانس

تراکم 
 درصدی

درصد از  کل
 واریانس

تراکم 
 درصدی

1 593/3 926/35 926/35 593/3 926/35 926/35 469/3 686/34 686/34 
2 653/1 529/16 455/52 653/1 529/16 455/52 655/1 564/16 232/51 
3 228/1 280/12 735/64 228/1 280/12 735/64 350/1 503/13 735/64 
4 961/0 608/9 343/74       
5 859/0 586/8 929/82       
6 699/0 992/6 921/89       
7 435/0 352/4 274/94       
8 344/0 443/3 717/97       
9 126/0 262/1 979/98       

10 102/0 021/1 100       

اطالعات مرتبط با  بشرح زیر ترسیم گردیده که (1عدییافته )فضای سه بُای در فضای چرخشمؤلفه ،1 مودارن
 تواند نقش تکمیلی را در تفسیر عوامل داشته باشد:ای، میمؤلفه هیافتماتریکس تغییر

 

 
 

 

 

 

 

 

 هالفهؤعدی مبُفضای سه -1نمودار 

                                                           
1. component plot in rotated space 
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 هالفهؤماتریس تبدیلی م -8 جدول
 3 2 1 هالفهؤم
1 973/0 029/0 227/0 
2 027/0- 1 014/0- 
3 228/0- 008/0 974/0 

ولی در واقع، مقیاس ملی رفتار انطباقی  ؛عامل از چرخش تحلیل عامل، استخراج شده استسهکه با توجه به این
حیطه کلی مقیاس  10جایی که ، از آناینوجودشده است. با عامل تشکیلیکاز  توان ذهنیکودکان کم در

گیری شده است، با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی اندازه توان ذهنیکودکان کمملی رفتار انطباقی در 
عنوان به توان ذهنیکودکان کم حیطه مرتبط با مقیاس ملی رفتار انطباقی در 10ها نشان داد که هر یافته
در  «رفتار انطباقی»عامل کلی تحت عنوان یک عنوانحیطه را به 10عامل مدنظر قرار گرفته و باید هر یک

مقیاس ملی رفتار انطباقی  حیطه 10حال اینصورت مجزا بررسی نمود. باحیطه را به 10توان نظر گرفت و نمی
 اند: اند، در جدول زیر ارائه شدهگیری شدهدر تحلیل عامل اندازه

 نتایج تحلیل عامل مقیاس ملی رفتار انطباقی -9دول ج
 سؤاالت شاخص عوامل

 25 ارتباطات اول

 22 استفاده اجتماعی دوم

 23 عملکرد قبل از مدرسه سوم

 25 زندگی خانه چهارم

 24 بهداشت و ایمنی پنجم

 22 اوقاغت فراغت ششم

 24 خودمراقبتی هفتم

 25 خودرهنمودی هشتم

 24 اجتماعی نهم

 27 حرکتی دهم

 باشد؟دارای روایی تشخیصی می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کم -
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 در کودکان« برآورد دامنه تفاوت»جهت بررسی روایی تشخیصی با تأکید بر  -10جدول 

 توان ذهنیکم
 روایی تشخیصی سطح معناداری میزان تفاوت مقدار بحرانی مقدار تجربی حیطه

 ندارد ــــ 52/1 13/2 65/3 ارتباطات

 دارد 05/0 50/4 25/2 75/6 استفاده اجتماعی

 دارد 05/0 33/4 12/1 45/5 عملکرد قبل از مدرسه

 ندارد ــــ 94/0 82/1 76/2 زندگی خانه

 دارد 05/0 39/3 84/2 23/6 بهداشت و ایمنی

 ندارد ــــ 34/1 55/1 89/2 اوقات فراغت

 دارد 05/0 55/3 07/2 62/5 خودمراقبتی

 ندارد ــــ 31/0 90/2 21/3 خودرهنمودی

 دارد 05/0 91/3 14/2 05/6 اجتماعی

 دارد 05/0 78/3 93/1 71/5 حرکتی

توان مطرح داری حاصله از مقدار تجربی و مقدار بحرانی، میاو با تأکید بر میزان سطح معن 10با توجه به جدول 
، «بهداشت و ایمنی»، «عملکرد قبل از مدرسه»، «استفاده اجتماعی»های در حیطهداری انمود که تفاوت معن

جا که تفاوت مقدار رو، از آناینوجود دارد؛ از α=05/0در سطح « حرکتی»و « اجتماعی»، «خودمراقبتی»
 سهتوان ذهنی با رفتار انطباقی پایین( با مقدار بحرانی )کودکان هنجاری( بیشتر از رقم تجربی )کودکان کم

، «استفاده اجتماعی»های توان عنوان نمود که حیطهاست و مقدار تجربی از مقدار بحرانی باالتر است، می
مقیاس ملی رفتار در « حرکتی»و « اجتماعی»، «خودمراقبتی»، «بهداشت و ایمنی»، «عملکرد قبل از مدرسه»

توان ذهنی با رفتار انطباقی پایین، توانند در تشخیص کودکان کمدارای روایی تشخیصی بوده و می انطباقی
 کارایی مطلوبی را نشان دهند.

 گیریبحث و نتیجه

های برنامهپوشی برای طرح یرقابل چشماهمیت کار بالینی و ضرورت غهای بایکی از جنبه ،ارزیابی رفتار انطباقی
ماندگان ذهنی است که در این زمینه دارای نارسایی و کمبود آموزشی مناسب برای افراد مختلف از جمله عقب

های چشمگیری هستند. یکی از بعدهای با اهمیت انسان رفتارهای سازشی و انطباقی اوست که امروزه در ارزیابی
 ،بدیهی است که برای ارزیابی رفتارهای انطباقی انسانشناسان قرار گرفته است. کلی یک فرد مورد توجه روان

های یک فرد با توجه به های هوشی کافی نیست و باید موقعیتآوردن هوشبهر با استفاده از آزمون دستتنها به
 (.1375، رفته شود )زامیاد، یاسمی و واعظیهای روزانه و لیاقت اجتماعی در نظر گکارایی او در مهارت

شناسی است سنجی و روانهای مهم متخصصان روانولیتؤر، ارزیابی رفتار انطباقی از جمله مسدیگسوییاز
ای است ها با فرهنگ جامعهها، مطابقت آنهای مهم آزمونباشد. یکی از جنبهو از اهمیت زیادی برخوردار می
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امری وابسته به فرهنگ است و براساس  ،یجایی که رفتار انطباقشوند. از آنکار برده میکه در آن به
شود و مفهوم آن در هر بهنجار و نابهنجار دانسته می ،کندهای محیطی که فرد در آن زندگی میدرخواست

های متفاوت ضروری ها در فرهنگکند، تهیه هنجارهای جداگانه و بررسی اعتبار و روایی آنجامعه تغییر می
 (.1379، امت بلند، بوالهری و بیرشک، بقولی، قتوکلیرسد )نظر میبه

توان مطرح نمود که ابزارهای موجود در کشورهای غربی برای استفاده در آن کشورها معتبر رو، میایناز
هایی در تفسیر نمرات محدودیت ،گیرندولی وقتی این ابزارها در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می ؛باشندمی

الزم است به طراحی، تدوین و استانداردسازی مقیاس  ،دلیلهمیننماید. بهبروز می و سهولت استفاده از ابزار
ملی رفتارهای انطباقی در کشور پرداخته و اعتبار و روایی ابزارها در کشورمان مورد بررسی قرار گیرند و تطبیق 

استانداردسازی مقیاس ملی رو، در پژوهش حاضر به طراحی، تدوین و اینفرهنگی متناسب اعمال گردد. از
های پژوهش های پژوهش با توجه به سؤالیافته توان ذهنی پرداخته شده ورفتارهای انطباقی در کودکان کم

 اند:به شرح زیر مطرح شده

 باشد؟ دارای تجانس درونی می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کم -
باالتر از  با استفاده از روش آلفا کرانباخ مشخص گردید که ضرایب اعتبار سنجیهای روانتحلیل با توجه به

 باشد که معرف ویژگی تجانس درونی مطلوب است.می 86/0کردن باالتر از و با استفاده از روش دو نیمه 89/0

 باشد؟دارای ضریب ثبات می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کم -
باشد می 79/0مشخص گردید که این ابزار دارای ضریب ثبات باالتر از  سنجیهای روانتحلیل ه بهبا توج

 دهد. را نشان می« مطلوب»و ضریب ثبات 

 باشد؟دارای روایی سازه می ،توان ذهنیآیا مقیاس ملی رفتار انطباقی در کودکان کم -
شاخص  ،دهدبوده که نشان می 76/0برابر با  KMOکه مشخص گردید  سنجیهای روانتحلیل با توجه به

دهنده دار بوده و نشانابودن توزیع چندمتغیری معنکفایت حجم نمونه مکفی مناسب است. کرویت یا نرمال
مقیاس ملی  ،کندبوده که بیان می 40/0بوده که بیش از  65/0باشد. بار عاملی مشترك بودن توزیع مینرمال

توان ذهنی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، با برای تبیین رفتار انطباقی کودکان کمتواند رفتار انطباقی می
حیطه یا مهارت مرتبط با رفتار انطباقی  10ها نشان داد که هر استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی یافته

 عامل مدنظر قرار گرفت.عنوان یکتوان ذهنی بهکودکان کم

 باشد؟ دارای روایی تشخیصی می ،توان ذهنیانطباقی در کودکان کمآیا مقیاس ملی رفتار  -
عملکرد قبل از »، «استفاده اجتماعی» هایحیطه مشخص گردید که سنجیهای روانتحلیل با توجه به

دارای  مقیاس ملی رفتار انطباقیدر « حرکتی»و « اجتماعی»، «خودمراقبتی»، «بهداشت و ایمنی»، «مدرسه
 با رفتار انطباقی پایین، کارایی دارد. توان ذهنیکودکان کمتوانند در تشخیص روایی تشخیصی بوده و می
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پیرامون  ،(1397پور، باباپور خیرالدین و شکری )های پژوهش حاضر با تحقیقات اسماعیلدر نهایت، یافته
 ؛«شناختی مادرانتحولی و آشفتگی روانبا تأخیرهای نقش مشکالت رفتاری و کارکردهای انطباقی کودکان »

رفتاری و  -های شناختیاثربخشی درمان»پیرامون  ،(1397ی )کیامرثی، نریمانی، صبحی قراملکی و میکاییل
انی و شکری، خانج ؛«گراآموزان کمالانطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش -نگر بر عملکرد اجتماعیمثبت

اساس مشکالت رفتاری شناختی مادران برو آشفتگی روان تنش والدینیبینی پیش»پیرامون  ،(1395هاشمی )
 ،(1394حسینی کوکمری، نعامی و اللهیاری ) ؛«ان دبستانی با تأخیرهای تحولیو کارکردهای انطباقی کودک

بررسی ابعاد و اعتبارسنجی پرسشنامه عملکرد انطباقی کارکنان با روش تحلیل عاملی اکتشافی و »پیرامون 
حمایت سازمانی و سرمایه »ون پیرام ،(1394مهداد و مهدیزادگان ) ؛«ای در بین پرستاران: مطالعهتأییدی

 باشد.راستا میه، هماشاره نمود« های عملکرد انطباقیبینعنوان پیششناختی بهروان
تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر بهبود رفتار »پیرامون  ،(1393) نژاد و همکارانآقاییآن، برعالوه

 ،(1393پور، حیدری و فرامرزی )اصفهانی، بهرامیمیوهشاه ؛«پذیرتوان ذهنی آموزشآموزان کمسازشی دانش
بیطرفان،  ؛«پذیرتوان ذهنی آموزشپسران کم گروهی بر رفتار سازشی دختران وتأثیر آموزش بازی»پیرامون 

ای رفتار انطباقی در کودکان ناشنوا و کودکان با بررسی مقایسه»پیرامون  ،(1393پناه، رادفر و رادفر )عفت
یابی مقیاس رفتار هنجاریابی فرم زمینه»پیرامون  ،(1379توکلی و همکاران )؛ «ماه 36تا  12شنوایی طبیعی 

هنجاریابی مقدماتی مقیاس رفتار انطباقی »پیرامون  ،(1375زامیاد، یاسمی و واعظی ) ؛«انطباقی واینلند در ایران
ارتباط با استفاده نسخه »پیرامون  ،(2017بالوت و همکاران ) ؛«وایلند در جمعیت شهر و روستایی شهر کرمان

بررسی »به  ،(2017) بالبونی، اینکاگنیتو، بالکچی، بونیچینی و کوبللی ؛«کتی بیلی سومحر -سوم مقیاس رشدی
توراس مانا، گیالمون والنزوئال،  ؛«توجه یا اختالل ویژه یادگیریانطباقی کودکان با اختالل نقصنیمرخ رفتار 

سنجش زبان و شناخت در تشخیص زودهنگام »پیرامون  ،(2016) رامنینز مالفری، برن کاسکا و فورنییلزدو
 ،(2016کیم، کارلسون، کوربی و وینسلر ) ؛«تیسم با استفاده از نسخه سوم مقیاس رشد بیلیاختالل طیف اُ

 ؛«تحولی -دبستانی با ناتوانی عصبیهای شناختی، اجتماعی و حرکتی در کودکان پیشارزیابی مهارت»پیرامون 
بیلی در تشخیص  بودن نسخه سوم مقیاس رشدی حرکتیمفید»پیرامون  ،(2014و همکاران ) توراس مانا

ارزیابی روایی تشخیص مقیاس تشخیصی رفتار »پیرامون  ،(2014همکاران ) بالبونی و ؛«هنگام اختالل زبانیبه
انطباقی در دو  مقایسه ساختار عاملی سازه رفتار»پیرامون  ،(2013آریاس، ویردوگو، ناویس و گومیز ) ؛«انطباقی

نجش س»پیرامون  ،(2012گوندر، آکمیس و موتلو ) ؛«گروه کودکان با ناتوانی ذهنی و بدون ناتوانی ذهنی
پیرامون  ،(2012زکریا، سومبولینگ، احمد و ایبال ) ؛«توانی ذهنیها و تحول اجتماعی در کودکان با کمتوانایی

 ، هماهنگ و همسو است.«روایی و اعتبار نسخه سوم مقیاس رشد بیلی در مالزی»
به  توانی ذهنی در کودکان بایدهمچنین، در پیشینه تحقیقات مشخص شده است که برای سنجش کم

رو، تدوین و اینرفتارهای انطباقی کودکان توجه کرد و رفتارهای انطباقی آنان را مورد سنجش قرار داد. از
توان ذهنی امری ضروری است که در پژوهش ساخت ابزاری برای سنجش رفتارهای انطباقی کودکان کم

اخته شد و مشخص گردید که حاضر به تدوین، طراحی و استانداردسازی مقیاس ملی رفتارهای انطباقی پرد
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تواند رفتارهای انطباقی این باشد و میتوان ذهنی میابزار مذکور دارای روایی و اعتبار مطلوب در کودکان کم
 گروه از کودکان را مورد ارزیابی قرار دهد. 

است مقیاس در راستای تدوین یک مقیاس ترکیبی اقدامی توان عنوان نمود که تلفیق چنددر نهایت، می
کند از می شناختی ایجادهای روانالمللی مقیاسهای حقوقی و اقتصادی را برای سازندگان بینکه محدودیت

هرگز  ،های متفاوتی بوده و منافع مشترکی ندارندهای رفتارهای انطباقی از شرکتجایی که سازندگان مقیاسآن
دهند. با های رقیب نشان نمیرهای موازی از شرکتبرداری و ترکیب ابزارهایشان را با دیگر ابزاتمایل به کپی
شناختی به ایرانیان تحریم وجود داشته و هرگونه شرکت که با ایران که در فروش ابزارهای روانتوجه به این

ها باید به فکر تلفیق چند ابزار با شود، با این محدودیتهای سنگینی میجریمه ،تبادالت اقتصادی داشته باشد
شناختی داشت. تلفیق چند ابزار د تا عالوه بر نیاز کشورمان بتوان بازدهی مطلوبی را در سنجش روانیکدیگر بو

 باشد.عنوان خالقیت ایرانیان در راستای اقتصاد مقاومتی مینه محدودیت قانونی را ندارد و بهگوهیچ ،در ایران

 منابع
(. نقش مشکالت رفتاری و کارکردهای انطباقی کودکان با 1397)پور، خ.، باباپور خیرالدین، ج.، و شکری، س. اسماعیل

 .65-76 (،2)18 .استثنائینامه کودکان فصلشناختی مادران. تأخیرهای تحولی و آشفتگی روان

(. 1394یانس، حسن هاشمی میناب و داوود عرب قهستانی )(. ترجمه هامایاك آوادیس2013) پزشکی آمریکاانجمن روان
 رشد. . ویراست پنجم. تهران:های ذهنیتشخیصی و آماری اختاللراهنمای 

ثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر بهبود رفتار سازشی أ(. ت1393نژاد، ج. ب.، فرامرزی، س.، و کریمی، م. )آقایی
 .37-49 (،4)6 .ورزشی -نامه رشد و یادگیری حرکتیفصلپذیر. توان ذهنی آموزشآموزان کمدانش

ای رفتار انطباقی در کودکان ناشنوا و کودکان (. بررسی مقایسه1393پناه، م.، رادفر، م.، و رادفر، ش. )بیطرفان، س. عفت
 .45-51 (.3)12 مجله علمی پژوهشی پژوهان.ماه.  36تا  12با شنوایی طبیعی 

یابی مقیاس رفتار . هنجاریابی فرم زمینه(1379بلند، ح. ر.، بوالهری، ج.، و بیرشک، ب. )توکلی، م. ع.، بقولی، ح.، قامت
 .27-37 (.4)5ر. نامه اندیشه و رفتافصلانطباقی واینلند در ایران. 

(. بررسی ابعاد و اعتبارسنجی پرسشنامه عملکرد انطباقی 1394حسینی کوکمری، پ.، نعامی، ع. ا.، و الهیاری، ت. )
نامه انجمن ارگونومی و مهندسی فصل ای در بین پرستاران.کارکنان با روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی: مطالعه

 .41-49 (.1)3. عوامل انسانی ایران

(. هنجاریابی مقدماتی مقیاس رفتار انطباقی واینلند در جمعیت شهر 1375زامیاد، ع.، یاسمی، م. ت.، و واعظی، س. ا. )
 .44-55 (.2)2. نامه اندیشه و رفتارفصلو روستایی شهر کرمان. 

گروهی بر رفتار سازشی (. تأثیر آموزش بازی1393پور، م.، حیدری، ط.، و فرامرزی، س. )میوه اصفهانی، آ.، بهرامیهشا
 .64-71 (.3)15 .شناسی کاربردینامه دانش و پژوهش در روانفصلپذیر. توان ذهنی آموزشدختران و پسران کم

اساس شناختی مادران بربینی تنش والدینی و آشفتگی روان(. پیش1395شکری، س.، خانجانی، ز.، و هاشمی، ت. )
 نامه سالمت روانی کودك.فصلمشکالت رفتاری و کارکردهای انطباقی کودکان دبستانی با تأخیرهای تحولی. 

3(1.) 108-95. 
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 -تهرانآزمای (، روایی تشخیصی نسخه نوین هوش1390) شُکرزاده، ش.، عزیزی، م.، و فدایی، ع.کامکاری، ك.، 
شناختی کودك و نوجوان، دانشگاه آزاد چکیده مقاالت همایش روان بینه در راستای ناتوانی یادگیری، -استانفورد

 اسالمی کرمانشاه.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  اسالمشهر:. گیری و سنجشاندازه(. 1386کامکاری، ك.، شُکرزاده، ش.، و کیومرثی، ف. )

 اسالمشهر.

رفتاری و  -های شناختی(. اثربخشی درمان1397مانی، م.، صبحی قراملکی، ن.، و میکاییلی، ن. )کیامرثی، آ.، نری
 شناسی مدرسه.نامه روانفصلگرا. آموزان کمالانطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش -نگر بر عملکرد اجتماعیمثبت

7(2،) 240-260. 

توان ذهنی آموزان کمهنرهای نمایشی در رشد اجتماعی دانش(. بررسی کاربرد 1387الریجانی، ز. ا.، و رزاقی، ن. )
 .37-49 (.1)6استثنائی.  نامه پژوهش در حیطه کودکانفصلپذیر. آموزش

های عملکرد انطباقی. بینعنوان پیششناختی به(. هدایت سازمانی و سرمایه روان1394مهداد، ع.، و مهدیزادگان، ا. )
 .83-94 (.1)2 .و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره دوم شناسی صنعتیمجله مطالعات روان

 قومس.. تهران: استثنائیشناسی کودکان و نوجوانان روان(. 1394فر، ب. )میالنی

های ای بر آموزش، مقدمهاستثنائیکودکان (. 1386(. ترجمه مجتبی جوادیان )1996هاالهان، د. پ.، و کافمن، ج. ا. )
 مشهد: آستان قدس رضوی. ویژه.
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