
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  145-154 / 1388، 2 ه، شمارنهم سال/ يپژوهش در حيطه كودكان استثناي
Research on Exceptional Children, 2009, Vol.9, No. 2, 145-154 

____________________________________________________________________________  
  (Email : arayeh1100@yahoo.com)                                   0251 -7780120                                                      دانشگاه پيام نور تهران استاديار  : نويسندة رابط-1
  تهراندانشيار دانشگاه پيام نور  -2
                                        دانشجوي دكتراي تخصصي روانشناسي دانشگاه پيام نور -3

  
  
  

  يستي نشانگر بهزرسي ويژگيهاي روانسنجيبر

  ي شناختيهاتوانينا اسي مق_ يشخص
  

   3 ، نسيم شريف2، دكتر احمد علي پور *1يوسفيرضا آقايدكتر عل
  

  88//15/2پذيرش نهايي                              5/11/87: تجديد نظر                              12/8/87: تاريخ دريافت

  
   كيدهچ

 ذهني اجرا توان كمكامينز و الو در كودكان  ي شناختيها مقياس نارسايي_اين پژوهش به منظور برآورد پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي : هدف
نسبتاً برخوردار در براي در نظر گرفتن دو نمونة  ذهني در دو شهر تهران و همدان توان كم نفر از كودكان 356 در اين مطالعه مجموعا :روش .شده است

نفر در شمال شهر تهران مناطق  200 انتخاب شدند كه از اين تعداد وردارخة كمتر بر به عنوان نمونشمال شهر تهران و يك نمونه در خارج از مركز كشور
ي جمع آوري شده با استفاده اه داده.  نفر در شهر همدان با روش سرشماري مورد آزمون قرارگرفتند156دار و  با روش نمونه گيري تصادفي نظام) 1،2،3(
نتايج نشان  :ها يافته . تحليل شدندمقياسروايي يابي به  دست خطي براي ة رگرسيون چند متغيرمقياس وضريب آلفاي كرونباخ براي حصول پايايي  از

باشد و اين نشانگر با  مييايي و روايي مطلوبي  ذهني داراي پاتوان كمي شناختي در كودكان هاتواني مقياس نا_ نشانگر بهزيستي شخصي داده است كه
. شود هاي اين نشانگر تبيين مي از پراكنش رضايت كلي از زندگي توسط حيطه% 5/78 پايا بوده و همچنين در بررسي روايي 789/0ضريب آلفاي كرونباخ 

 .است گانه در تحليل رگرسيون حاكي از روايي آن 7 هاي طهحيبيني واريانس رضايت كلي از زندگي توسط  پاية توصية سازندة مقياس، توانايي پيشبر 
توان ذهني كارايي مناسبي  گيري بهزيستي شخصي در جامعه كودكان كم ي شناختي براي اندازههايتواننشانگر بهزيستي شخصي ـ مقياس نا: گيري نتيجه

 توان كم بهزيستي شخصي كودكان برآوردن استثنايي از اين نشانگر در شود كه كارشناسان مربوطه و مشاوران محترم در زمينه كودكا دارد و پيشنهاد مي
     .ذهني استفاده كنند

  
  يهاي شناختي تواننا ، روايي، پايايي،بهزيستي شخصينشانگر  :ي كليديها هواژ

 

  مقدمه
مردم در جستجوي زندگي خوب  قرنها در طي

ال اصلي اين بود كه سؤجو و  در اين جست واند بوده
داشتن يك زندگي با  زندگي ويژه چيست؟كيفيت 
 همواره آرزوي بشر بوده و هست و در ،مطلوب كيفيت

 و 1زندگي خوب مفهوم  ساليان متمادي يافتنيط
 خود را به افكار و مطالعات ،آن به چگونگي دستيابي

 مفهوم وسيعي 2زندگيكيفيت . است داشته معطوف
بر است كه همه ابعاد زندگي از جمله سالمت را در 

ي گوناگون ها هاين اصطالح كه در زمين. گيرد مي
شود،  ميسياسي، اجتماعي و اقتصادي هم استفاده 

 نظر و از دارد كاربرد  پزشكيپژوهشهاياغلب در 
فيزيكي،  مختلف ابعاد شامل متخصصان بيشتر

باشد  ميمعنوي حتي و  ميجس  اجتماعي،،فيزيولوژيكي
گي الگوهاي كيفيت زند ). 1998و پامالش،  سينتيا(

 كه بر اساس تداخالت و تعامالت انسان با داردمتغيري 
 زندگي تجربه و به جاي آن كهگيرد  مي شكل ،جهان
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 تجسم زندگي تجربه شده توسط فرد در باشد،شده 
و  احساس صرفا اين مفهوم. استي يك دوره زماني ط

و قضاوت فرد در   بلكه ديدگاه،تجربه كردن نيست
 مجموعه اي از حوادث و يا ،يك موقعيت رابطه با

فرد در كنار كل اجتماع در طي يك  زندگي جاري
يند منطقي و ا كيفيت زندگي يك فر.دوره زماني است

اي از ارزشها،  مفهوم استوار بر پايه فرهنگ و خالصه
 و تجارب شكل گرفته آن فرهنگ است و نمادهاعقايد، 

راهي براي شناخت و فهم شرايط و تجارب انسان در 
 نيروي زندگي  كيفيتبنا بر اين،. كند ميندگي فراهم ز

 حفظ و پيشبرد قدرتمندي در راستاي راهنمايي،
 مختلف فرهنگهاي و درستي در جوامع تن و سالمت

كيفيت زندگي ). 1996سيمونسون،  و تستا( باشد مي
با . از نظر لغوي به معناي چگونگي زندگي كردن است

نحصر به فرد و با اين وجود مفهوم آن براي هر كس م
اي از  عده). 1994،لينينگر(باشد  ميديگران متفاوت 

دانند كه بتوان  تر از آن مي محققان اين واژه را پيچيده
  وسو تكاليف(آن را در يك جمله توصيف نمود 

بايد دانست كيفيت  به هر حال،  ).1991هولمز،
زندگي يك موضوع پيچيده و شخصي است و تحت 

 باشد كه سالمت ميختلف سالمت هاي م ثير جنبهأت
 ).1993،اكنر(جزئي از آن است  جسمي

شناختي كيفيت  جزء روانبهزيستي شخصي  
 درك افراد از زندگي خودشان  عنوانبهزندگي است و 

در حيطه رفتارهاي هيجاني و عملكردهاي رواني و 
پژوهشها درباره .سالمت رواني تعريف شده است ابعاد

 ي از شخصيت، انگيزش وبهزيستي شخصي قلمروهاي
درك كنترل، اعتماد به نفس، نيك (شناختي  عاملهاي

كه همه اين عوامل در اند  را نشان داده) بيني
 3كامينز. زندگي مشاركت دارند رضايتمندي افراد از

معتقد است كه بهزيستي شخصي داراي هفت قلمرو 
استانداردهاي  -1:عبارت هستند ازمهم است كه 

  ايمني - 4 موفقيت در زندگي - 3سالمت - 2زندگي
  احساس بستگي به ديگران -6نسبت خويشي -5
 اين قلمروهاي با ارزش در فهم .استآينده ايمن  -7

رواني و فيزيكي از افراد و شناسايي اجزاي بهزيستي 
  ). 2004 ،استپلز(مشاركت دارند   ميشخصي عمو

كند افراد چه احساسي  ميبهزيستي شخصي بيان 
افراد،  د كه شامل پاسخهاي هيجانياز خودشان دارن

رضايتمندي از زندگي و قضاوت درباره كيفيت زندگي 
 شناخت گيري اندازه بهزيستي شخصي .باشد مي

 .گيرد ميرا در بر ) مثبت( احساسات و) رضايتمندي(
 شناختي بهزيستي شخصي دو سبك را توصيف ءجز
 كيفيت زندگي -2 رضايتمندي در زندگي - 1: كند  مي

   .)2001 ،كينگ(شخصي 
به نارسايي در حوزه ادراك،  يهاي شناختيتواننا

يادگيري، حافظه، زبان، حل مساله و تفكر گفته 
هاي كم تواني ذهني  شود و از مشخصه مي

محدوديتهاي قابل مالحظه در عملكرد هوشي و در 
 كه خودش را در مهارتهاي سازگارانه استرفتار 

 عملكردي رانةسازگامفهومي، اجتماعي و مهارتهاي 
AAMR(دهد  مينشان 

 امروزه ،به طور كلي). 2002، 4
 ذهني و چگونگي توان كمتوجه زيادي به كودكان 

كيفيت زندگي و احساس رضايت آنها از زندگي شده 
 اين توجهات شكوفايي استعدادها، همةاست و هدف 

تزكيه و تعليم و در نهايت هدف غايي از ديدگاه اسالم 
بنابراين هدفهاي كلي آموزش . است رسيدن »فالح«به 

 ذهني توان كمو پرورش استثنايي كودكان و نوجوانان 
 كردنرسيدن به خودآگاهي و شناخت خود، برقرار 

رسيدن به كفايت  روابط مفيد و موثر با ديگران،
افروز، (است ليت اجتماعي ؤاقتصادي و پذيرش مس

همه اين اهداف به منظور افزايش بهزيستي ). 1383
 صي و كيفيت زندگي بهتر در كودكان و نوجوانانشخ
   .است ذهني توان كم

برآورد كيفيت زندگي و نيز بهزيستي شخصي 
توان ذهني در ايران فرايندي نو و البته  كودكان كم

اگر چه تالشهاي زيادي براي . شود پيچيده تلقي مي
تواني ذهني اين كودكان انجام  گيري خود كم اندازه

ة كودكان در آغاز ورود به دبستان از شده و امروزه هم
اين نظر و از چند زاوية ديگر مورد غربالگري قرار 
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گيرند، اما اكنون كمتر به سنجش بهزيستي  مي
هاي  ها و حيطه و مؤلفه ميشخصي، احساس شادكا

توان ايراني پرداخته  بهزيستي شخصي در كودكان كم
 و نو بودن اين مفهوم يك دليل آن نسبتاً . شده است

. در ايران است» گير نشدن مطالعات مربوط به آن همه
دليل ديگر دشواريهاي خاص سنجش در كودكان 

توانند مفاهيم ذهني خود  توان ذهني است كه نمي كم
را به آساني كودكان بهنجار از نظر هوشمندي به 

 - نشانگر بهزيستي شخصي«. آزمونگر منتقل كنند
راي سنجش ابزاري ب» مقياس نارساييهاي شناختي

هاي آن در افرادي است كه  بهزيستي شخصي و حيطه
براي استفاده از اين . دچار نارساييهاي شناختي هستند

چه، يكي . مقياس، ميزان نارسايي شناختي مهم نيست
ترين وظايف آزمونگر  از دشوارترين و البته كليدي

سنجش توانايي فهم آزمودني از مفاهيم رضايت و عدم 
پس . يشي آن به هر شكل ممكن استرضايت و كم و ب

از پرسشهاي نخستين براي سنجش غيرتصادفي بودن 
مثل اين كه آيا تو دختر (و توجه كودك به آزمونگر 

، )هستي؟ آيا خودت خواستي كه دختر باشي؟
آزمودني بايد بتواند تصاوير شاد را از ناشاد و بيشتر 

 اين. شاد را از كمتر شاد در چند مرحله متمايز كند
تمايز ممكن است دو ارزشي، سه ارزشي، پنج ارزشي و 

براي اين نشانگر . باشد) از صفر تا ده(يا يازده ارزشي 
مقياسهاي ديگري مانند بزرگساالن بهنجار و كودكان 

همة اين مقياسها . دبستاني نيز تدوين شده است پيش
كامينز و ديدگاه او در بارة  بر پاية نظرية تعادل حياتي 

جوي افراد در زمينة رضايت از خود  تعادلبازخورد 
  ).1995كامينز، (است 

هدف كلي در اين پژوهش برآورد پايايي و روايي 
 ذهني توان كمنشانگر بهزيستي شخصي در كودكان 

در مراحل مختلف دانيم،  همچنان كه مي. است
 تعيين ،، يكي از مسائل مهمهنجارگزيني يك آزمون

 چه حد روا استتا نظر  مورد ابزاراين مطلب است كه 
ست كه يك  امعنا اين به ؟ روايي )1996ثرندايك،(

گيرد كه  مي تا چه حد چيزي را اندازه گيري اندازهابزار 

اين  پرسيدن. است براي سنجش آن ساخته شده
بيابانگرد، ( بسيار مهم است ال از سوي محققسؤ

 .باشد  اعتبار ساختاري آزمون ميةپايايي نشان). 1384
 است 90/0 تا 80/0 مطلوب پايايي غالبا بين ضرايب

پايايي ميزان ثباتي است كه يك ). 1992آناستازي، (
گيرد از   مياندازه چه گيري، در سنجش آن ابزار اندازه

 عبارت گيري اندازه ابزار يك پايايي .دهد مي نشان خود
اين . گيرد مياندازه  چه در آن ،آن ثبات درجه از است

گيري يك امر اساسي است  اندازهكيفيت در هر نوع 
 روايي يعني اين كه آزمون بايد). 1384بيابانگرد، (

گيري آن ساخته  بگيرد كه براي اندازه چيزي را اندازه
  ). 1381گنجي، ( شده است

توان گفت  مياين پژوهش  در زمينه اهميت نظري
مرزهاي مشترك شناخت كه اهميت نظري در حيطه 

ت زندگي و رضايت از بين بهزيستي شخصي و كيفي
در زمينه اهميت عملي همه روشهايي . باشد ميزندگي 

روند در زمينه اجراي   ميكه در روانشناسي به كار
توانند دو هدف اصلي داشته باشند يعني  ميآزمونها 

خواهد  مي يا - 1كند  ميكسي كه از آن استفاده 
را كه به آن اشتغال  ميري را حل كند و علنظمسائل 

كند يك راه  مي يا اينكه سعي -2 كندكميل  ت،دارد
. دست آورده حل منطقي براي يك مساله محسوس ب

در حالت اول تخصصهاي مختلف روانشناسي و در 
ثابت، ( حالت دوم يك عمل انساني مطرح است 

آزمون بهزيستي شخصي از جمله آزمونهايي ). 1375
 ضوابط كشور وبا استفاده از مالكها نخست است كه 

به منظور . اليا استاندارد و نرم يابي شده استاستر
ي الزم براي تطبيق و استاندارد نمودن ها هايجاد زمين

بودن و   مياين آزمون در جامعه ايراني الزم است عل
در ايران اين . اعتبار آزمون ابتدا مورد ارزيابي قرار گيرد

هايي كه  شده و تنها دادهگرفته كار به  يك بارابزار 
د شد در رابطه با اين مقياس در دسترس ذكر خواه

يك ) 1384(در پژوهشي توسط ميكاييلي . اند بوده
ابزار مشابه ابزار اين پژوهش بر اساس مدل ريف 

 گويه با پاسخهاي بلي 27گزارش شده است كه داراي 
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طبق نتايج اين پژوهش پايايي اين ابزار از . و خير است
بوده است و  82/0طريق ضريب آلفاي كرونباخ برابر 

 متخصص شاغل در مراكز 5روايي آن توسط 
در پژوهشي . هاي يادگيري تاييد شده است تواني كم

  به صورتديگر پايايي و روايي و سودمندي آزمون
 طبق نتايج اين پژوهش محاسبه شده وارزيابي از خود 

آزمون ارزيابي از خود نتايج همساني را در دوره زماني 
نيك مفيدي براي ارزيابي و تك كوتاه داشته است

ان از كار خودشان و علل ضعفشان بوده آموز دانش
 ،رز ( كه حاكي از پايايي مناسب آن ابزار بوداست

 به بررسي سهم  ديگرهمچنين در پژوهشي ). 2006
هاي اثربخش پرداخته  پايايي و پيش آزمون در سنجش

طبق نتايج اين پژوهش اثر پايايي و استفاده از و شده 
 و  فراواني داشتهآزمون و حجم نمونه ارزشپيش 

در محاسبة شاخصهاي تعداد نمونه موثرترين عامل 
   ).2006 ،ري باكن(بوده است روانسنجي مناسب 

در پژوهشي به بررسي بهزيستي  )2004(داورن 
شخصي و ساختار موثر آن پرداخته است طبق نتايج 
اين پژوهش بين رضايتمندي از زندگي و ناخرسندي 

كه بر اساس مقياس مستقل  ميزندگي هنگااز 
پاسخهاي يك قطبي ارزيابي شده بودند همبستگي 

در  )2004(داوي . منفي بااليي وجود داشته است
بررسي نارسايي تعادل حياتي «ا عنوان پژوهشي ب

 »نتيجه يك مدل براي افسردگي: بهزيستي شخصي 
 نتايج اين پاية بر.پرداخته استبه مطالعه اين موضوع 

 شناختي از بهزيستي شخصي و نشانه ءپژوهش سه جز
در پژوهشي ديگر به . افسردگي حمايت كرده است 

بررسي پايايي و روايي در روال نمره گذاري پرداخته 
 پايايي پيش نيازي ، طبق نتايج اين پژوهش.شده است

براي روايي بوده و روايي نقش بيشتري در روال نمره 
    ).2000كل،موس( داشته است تحوليگذاري 

در زمينة سنجش ) 2008(درو، پتري و ماز 
تواني ذهني عميق به  بهزيستي شخصي افراد داراي كم

در . كنند اشاره مي »سطح خوشايندي«اهميت برآورد 
بهرة هوشي كمتر از (تواني ذهني  سطح عميق از كم

آنها از شاخصهاي فيزيولوژيك براي سنجش ) 20
» مطالعة موردي «و براي مطالعه از روش هيجانات

نشان ) 1996(براون و براونستون . كنند استفاده مي
اند كه حمايت اجتماعي نقش قابل توجهي در  داده
بيني كيفيت زندگي جوانان و نوجوانان داراي  پيش
ابزار آنها شكل كامل پرسشنامة . تواني ذهني دارد كم

 مقياس نارسايي شناختي بود كه بر –كيفيت زندگي 
تدوين ) 1995( تعادل حياتي كامينز پاية نظرية

) 1997(فروغي نيز در رسالة دكتري خود . است شده
به برآورد و مقايسة بهزيستي رواني با همين ابزار در 

تواني ذهني در ايران و  افراد بزرگسال داراي كم
اين ابزارها پايايي و روايي . استراليا پرداخته است

با اين . اند مناسبي را در گروههاي خود نشان داده
حال، پژوهشي كه پايايي و روايي اين ابزار را در نمونة 

باشد،  توان ذهني را برآورد كرده ايراني از كودكان كم
  . يافت نشد

الهاي اين پژوهش به سؤ چه عنوان شد، آنپاية بر 
  :شرح ذيل است

 آيا نشانگر بهزيستي شخصي ـ مقياس مبتاليان -1
 توان ذهني دكان كمهاي شناختي در كو به نارسايي

  در ايران پايايي دارد؟
ـ آيا نشانگر بهزيستي شخصي ـ مقياس مبتاليان 2

توان ذهني در  هاي شناختي در كودكان كم به نارسايي
  ايران روايي دارد؟

  
  روش 
   نمونه و روش نمونه گيري ،جامعه

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه كودكان  
ن و كليه كودكان  ذهني در شمال شهر تهراتوان كم
توان ذهني در شهر همدان بود و علت انتخاب  كم
 از دو شهر مختلف شمال شهر تهران و شهر ها هنمون

همدان بدليل دسترسي بيشتر به اين دوشهر و 
همينطور بدليل ميزان تقريبي برابر بودن تعداد 

 ذهني در شمال شهر تهران و شهر توان كمكودكان 
مرفه و يك نمونة دور از همدان و يك محيط نسبتاً 
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مركز كشور هم در سنجش در نظر گرفته شد كه 
به دليل وجود . است همدان به تصادف انتخاب شده

ي هامراكز مختلف در شهر تهران و به دليل محدوديت
دولتي استثنايي كه در شمال زماني فقط از مدارس 

گيري به  هستند نمونه) 1،2،3مناطق (  شهر تهران
 تعداد مراكز در شهر لي چون و.عمل آمده است

  مي نمونه در شهر همدان از تما،همدان محدود است
افرادي كه در اين مراكز حضور دارند تشكيل شده 

 نفر در شمال شهر تهران تعداد 388از تعداد . است
 نفربا روش نمونه گيري تصادفي نظام دار به 200

 220عنوان نمونه انتخاب و در شهر همدان تعداد 
ه صورت سرشماري به عنوان نمونه انتخاب شدند نفرب

مورد بررسي قرار گرفتند و  نفر 156 كه از اين تعداد
بقيه به علت نارسايي كودك از فهم مفاهيم كمتر و 

شرطهاي اجراي آزمون بوده و  بيشتر كه جزء پيش
بايستي نخست توانايي آن احراز شود از ليست اعضاي 

 نمونه اين پژوهش از شدند و نهايتا تعداد نمونه حذف
 ذهني در شمال شهر توان كم كودك و نوجوان 356

 22 تا 9 بين آنها تهران و شهر همدان كه طيف سني
  . سال تشكيل شد14/15با ميانگين سن  سال و
  
  ابزار

  ي شناختي ها  مقياس نارسايي_نشانگر بهزيستي شخصي 
آزمون مورد استفاده در اين پژوهش نشانگر 

 ي شناختيهامقياس نارسايي-بهزيستي شخصي 
كه بر روي كودكان  بوده) 2004 ،كامينز و الو(

 گام تشكيل 5اين نشانگر از . توان ذهني اجرا شد كم
االتي از آزمودني سؤشده است كه درابتداي آزمون 

كند كودك به آزمون  ميشود كه تعيين  ميپرسيده 
ادامه دهد يا خير اگر كودك موفق شد وارد مرحله 

شود كه بايد  مي ،ه آزمون مقياس ليكرت استبعدي ك
موفق در اين كار اگر و بشمارد   را10 تا 0بتواند از 

شاخص كل بهزيستي  ميشود به مقياس شادكا
ال در دو سؤكند كه شامل هشت  ميشخصي راه پيدا 

 رويهم رفته ؛ بخش اول عبارت است از:بخش است

ت چقدر از زندگيتان راضي هستيد؟ و بخش دوم عبار
 - 2زندگي  و شرايط استانداردها - 1 :است از 
 - 4است  آنچه در زندگي بدست آمده - 3تندرستي 

 - 6آرامش در زندگي  امنيت و -5با ديگران  روابط
 امنيت در - 7ميان ديگران  بستگي و عضويت در

  . آينده
البته در استاندارد زندگي منظور سازندگان مقياس 

يط زندگي خودش رضايت فرد از استانداردها و شرا
 ليكرت 10 تا 0است كه كودك با توجه به مقياس 

 ،)متوسط(پنج ) كامال ناراضي و غمگين ( صفر  عدد
و مابين صفر تا پنج ) كامال راضي و خوشحال ( ده 

بين كامال ناراضي و غمگين تا متوسط مابين پنج تا ده 
بين متوسط تا كامال راضي و خوشحال را براي نشان 

 آيتم 8رضايتمندي خود در هر يك از دادن وضعيت 
دهد و اگر كودك در مرحله مقياس ليكرت  ميپاسخ 

شود كه  مي گام ديگر در مورد او اجرا 3موفق نشد 
آزمون (االت جهت نفوذ سؤمرحله سوم مشخص كردن 

كه داراي سه گام دو مكعبي،  )بر اساس اندازه مكعبها
حله باشد و چهارمين مر ميسه مكعبي و پنج مكعبي 

مرحله ساخت پله با (جور شدن با مرجع عيني 
و سه پله و پنج پله  كه شامل سه گام دو پله) مكعبها

 جورشدن با مرجع انتزاعي پنجو مرحله  باشد مي
كه كودك در اين مرحله  باشد مي) مرحله تصاوير(

دو ( رضايتمندي خود را در هرآيتم با توجه به تصاوير 
 دهد ميارائه ) ي صورتي، سه صورتي و پنج صورت

قابل ذكر است كه طيف سني  ). 2004كامينز و الو، (
اين ابزار محدوديتي ندارد و صرفاً مربوط به 

االت اين نشانگر از سؤ. نارساييهاي شناختي است
 با سطح مقياس 0 /78 همبستگيلحاظ روايي 

 تحقيق انجام 12رضايتمندي و از لحاظ پايايي طبق 
توان تبيين پراكنش رضايت شده در استراليا حداكثر 

 درصد بوده است و ضريب 1/3 آن كلي از زندگي
 در استراليا و ساير 0 /85 تا 0 /70نباخ بين وآلفاي كر

همبستگي بين . نقاط جهان مشاهده شده است
االت سؤو مجموع همبستگي  % 55 تا% 30االتسؤ
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كامينز و الو ، (گزارش شده است  % 50حداقل 
در ايران برآورد پايايي و روايي نشانگر  ).2005

 مقياس بزرگساالن در پژوهشي _بهزيستي شخصي 
صورت   بر روي همسران ايثارگران1384در سال 

كه پايايي اين نشانگر از طريق ضريب  گرفته است
زمان   بوده است و روايي هم845/0رابر آلفاي كرونباخ ب

 برآورد شده است0001/0 با احتمال خطاي 52/0آن 
سرچشمة تعيين مواد اين ابزار كه  ).1384،آقايوسفي(

شوند، مقياس نارساييهاي  هر يك يك حيطه تلقي مي
كامينز، (شناختي پرسشنامة كامل كيفيت زندگي

 است كه تنها به جاي بهزيستي هيجاني در) 1997
آخرين ماده، ايمني در آينده ناميده شده تا يك حيطه 

   .را در برگيرد
  

 

   روش اجرا
 پس از اخذ گواهي انجام ،براي اجراي اين پژوهش 

پژوهش از آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران و 
 تعداد مدارس دولتي استثنايي در شمال ،شهر همدان

شهر تهران در آموزش و پرورش كودكان استثنايي 
هر تهران مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه ش

فقط دو ) 3،2،1در مناطق (در شمال شهر تهران 
مدرسه دولتي استثنايي دخترانه صياد شيرازي و 
پسرانه پيروزي وجود دارد كه به آن مدارس مراجعه 

د و در شهر همدان هم به مدارس استثنايي دخترانه ش

نا مراجعه  و توا2 و كوشا و پسرانه مدرس 1مدرس 
 12 صبح الي 8درهر يك از اين مراكز از ساعت . شد

  در شيفت5 الي 2ظهر در شيفت صبح و از ساعت 
 آموز دانش 356 روز تعداد 40به مدت  بعدازظهر

توان ذهني به صورت انفرادي در اتاق مشاوره تحت  كم
 40قابل ذكر است كه طي اين . بررسي قرار گرفتند

ان براي والدين اين كودكان  جلسه مشاوره رايگ8روز 
تشكيل و ضمن تشريح اهداف پژوهش رضايتنامه 

  . شدشركت فرزندشان در پژوهش از آنها كسب 

 
  ها يافته

 آيا نشانگر بهزيستي شخصي ـ مقياس :1ال ؤس
 توان كمهاي شناختي در كودكان  مبتاليان به نارسايي

  ؟ذهني در ايران پايايي دارد 
ابزار از روش محاسبة براي محاسبة پايايي اين 

ها  آلفاي كرونباخ كه به بررسي هماهنگي دروني گويه
ضريب به دست . كنيم پردازد، استفاده مي مقياس مي

 با احتمال خطاي نوع اول 789/0آمدة آلفا برابر 
اين ضريب براي پايايي مقياس . باشد  مي0001/0

مناسب است و در واقع بايد گفت كه پرسش نخست 
در گام بعد، . مثبت دريافت كرده استپژوهش پاسخي 

به محاسبة شاخصهاي توصيفي به ويژه آلفاي مقياس 
  .پردازيم پس از حذف هر يك از مواد مي

  
  مقياس نارساييهاي شناختي_ ميانگين، پراكنش و ضرايب همبستگي عوامل هفتگانة نشانگر بهزيستي شخصي-1جدول 

  ميانگين مقياس مواد ها گويه
 حذف شده

 س مقياس موادواريان

 حذف شده

  همبستگي مجموع
 مواد مقياس

 آلفاي مواد

 حذف شده

PP1 2385/307  696 /13927 500/0 766/0  
PP2 5356/311 989/13103 534/0 758/0 

PP3 4419/311 616/13046 557/0 754/0 

PP4 1049/311 140/13352 495/0 765/0 

PP5 1292/314 521/12719 583/0 748/0 

PP6 2828/311 930/13349 477/0 769/0 

PP7 1086/318 161/12155 494/0 771/0 
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هاي   نشانگر اهميت هر يك از حيطه1نتايج جدول 
اي كه  به گونه. هفتگانة مقياس در پايايي ابزار است

حذف هر يك از آنها به كاهش پايايي آن منجر خواهد 
  .شد

آيا نشانگر بهزيستي شخصي ـ مقياس   :2ال سؤ
 توان كمهاي شناختي در كودكان  ن به نارساييمبتاليا

   ذهني در ايران روايي دارد؟
از آن جا كه اين مقياس داراي هفت ماده است كه 
هر ماده ديدگاه و بازخورد فرد در بارة يك حيطه از 

سنجد، بنا بر اين، فرض  بهزيستي شخصي را مي
سازندة مقياس بر اين است كه نمرة فرد در حيطه 

بيين پراكنش نمرة رضايت كلي از زندگي در ت  ميسه
به . دارد)  مادة ديگر7تك مادة نخستين و مجزا از (

اند كه  همين جهت، سازندگان مقياس توصيه كرده
براي سنجش روايي از تحليل رگرسيون چند متغيرة 
خطي استفاده شود كه در آن نمرة فرد در تك مادة 

 و مواد رضايت كلي از زندگي به عنوان متغير وابسته
بين وارد  هفتگانة مقياس به عنوان متغيرهاي پيش

  .محاسبه شوند
 نتايج اين تحليل رگرسيون را نشان 2 جدول 

آن » F«دهد كه حاكي از معنادار بودن شاخص  مي
  . است

  
  توان ذهني ي شناختي در كودكان كمها مقياس نارسايي_معناداري تحليل رگرسيون نشانگر بهزيستي شخصي -  2جدول 

 حاصل جمع مجذورها  مدل
درجه 
 آزادي

 معناداري F ميانگين مجذورها

  0001/0 669/181  003/217 7 020/1519 رگرسيون
   194/1 348 685/415 باقي مانده

1 

    355 705/1934 جمع

پس از اجراي تحليل رگرسيون چند متغيرة خطي 
% 5/78به روش همگام، مشخص شد كه مواد مقياس 

توانند  رضايت كلي از زندگي را مياز پراكنش 
به اين ترتيب پرسش دوم پژوهش نيز . بيني كنند پيش

بنابراين، ضرايب . كند پاسخ مثبت دريافت مي
رگرسيوني مواد هفتگانه محاسبه شد كه نتايج آن در 

  . نشان داده شده است3جدول 

  
  ل هفتگانه نشانگر  و مقادير ضرايب استاندارد و غير استاندارد عوامtميزان  -3جدول 

   مقياس نارساييهاي شناختي_بهزيستي شخصي 
 ضريب استاندارد ضرايب غير استاندارد

 
B بتا خطاي معيار 

t معناداري 

 001/0 413/3  093/0 316/0 ثبات

 000/0 864/6 391/0 060/0 413/0 مادة يك

 000/0 176/5 302/0 059/0 305/0 مادة دو

 051/0 -959/1 -102/0 056/0 -110/0  مادة سه

 003/0 041/3 153/0 051/0 156/0 مادة چهار

 471/0 721/0 043/0 059/0 043/0 مادة پنج

 003/0 964/2 149/0 049/0 145/0 مادة شش

 847/0 193/0 012/0 058/0 011/0 مادة هفت

   
 در 6 و 4، 3، 2، 1دهد كه مواد   نشان مي3جدول 

ز زندگي سهم بيني پراكنش رضايت كلي ا پيش
 در آن تأثير معناداري 7 و 5معناداري داشته و مواد 

  . بيشترين ضريب شيب را دارند2 و 1مواد . اند نداشته
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       يگير بحث و نتيجه
 حاضر تحت عنوان برآورد مقدماتي ميزان تحقيق

 مقياس -پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي
نان اي شناختي بر روي كودكان و نوجوارساييهنا

 برآورد هدف پژوهش حاضر. توان ذهني اجرا شد كم
پايايي و روايي نشانگر بهزيستي شخصي در كودكان 

ي بدست آمده از اين ها ه طبق يافت. بودتوان ذهني كم
نشانگر به عنوان يك مطالعة كامالً مقدماتي، پژوهش 

ي شناختي در هامقياس نارسايي - بهزيستي شخصي 
مطلوبي ) 785/0(و روايي ) 789/0(ايران داراي پايايي 

   .باشد مي
 ي پيشينهاي پژوهشها ه نتيجه اين پژوهش با يافت

 به نحوي به بررسيدر خارج از كشور كه هر كدام 
اند  گذاري پرداخته روايي و سهم روايي در روال نمره

 اين .كند ميمطابقت  ) 2000، موسكل، 2006رز، (
 احتمال توان بر حسب چند مي را يي پژوهشها هيافت

كودكان مورد بررسي در اين پژوهش در : تبيين كرد 
شرايط و موقعيتهاي گوناگون به طور مستقيم و غير 

مورد تكريم  ميو غير كال ميمستقيم و به شيوه كال
اين امر . خانواده و ديگر افراد حاضر قرار گرفته اند

نفس و  به تواند احساس خودارزشمندي، اعتماد مي
دهد و بدون ترديد احساس اراده را افزايش 

تواند سالمت و بهداشت رواني و  ميخودارزشمندي 
افروز، ( مصونيت اجتماعي و رواني را تضمين كند 

1384 .(  
كه با  ميهنگا همچنين والدين اين كودكان عموماً

اند  چالشهاي متعدد و موقعيتهاي دشوار مواجه شده
گار اند بطور واقعي و بصورت موفق با آن ساز توانسته

شده و ساختار خانواده كه كودك عضوي از آن است 
اند با   توانستهكمتر تحت فشار قرار گرفته و بعضاً

ي قابل مالحظه و اجبارهاي پيش بيني نشده هااسترس
مقابله داشته كه اين امر اغلب باعث تعاملهاي مناسب 
شده و باعث گرديده كه كودكان مورد بررسي در اين 

در   ميراب و احساس ناكاپژوهش كمتر دچار اضط
كه تمام اين عوامل توانسته زمينه را  زندگي خود شوند

الهاي پژوهش سؤ يكسان به براي پاسخ دادنهاي تقريباً
و در نتيجه باعث روايي مطلوب نشانگر بهزيستي 

و  ي شناختي شده استها مقياس نارسايي_شخصي
 تبييني ديگر دراين ارتباط اين است كه كودكان مورد

 سي در اين پژوهش كمترتعميم بيش از حد مسايلبرر
استفاده كرده و همچنين كمترعالئم عاطفي و رواني 

ي نامناسب در هاوعاليم رفتاري و به طور كلي واكنش
برابر محركهاي خوشايند محيطي و اجتماعي 

با   و در نهايت ياد شدهلذا با توجه به موارد .اند داشته
موثر و توانايي به كار گيري راهبردهاي كارا و 

پژوهشگر براي كنترل عوامل مزاحم و مداخله گر 
ي ها هيافت. باعث روايي مطلوب اين نشانگر شده است

پژوهش همچنين نشان دهنده پايايي مطلوب براي 
ي ها مقياس نارسايي_نشانگر بهزيستي شخصي

ي برخي از ها هشناختي بوده است اين يافته با يافت
وي به بررسي و سهم مطالعات كه هر كدام به نح

پايايي به عنوان يك برآورد يك سنجش اثربخش 
  . همخواني دارد ) 2004، باكن، 2006رز، ( اند  پرداخته

 كه 1997توان به مطالعة فروغي  در ايران تنها مي
به مقايسة بهزيستي رواني افراد بزرگسال داراي 

توانيهاي شناختي با اين ابزار پرداخته و با جامعة  كم
اليايي مشابه مقايسه كرده پرداخت و نتايج استر

توان  همگرايي را با پژوهش حاضر كه با آزمودنيهاي كم
در هر حال، . ذهني كودك و نوجوان انجام شده يافت

يابي به پايايي و روايي  به رغم همگرايي نتايج و دست
مناسب در پژوهش حاضر روي كودكان و نوجوانان 

بودن مطالعة حاضر و توان ذهني، نبايد مقدماتي  كم
هاي جدي آن را از نظر دور داشت كه  محدوديت

. طلبد اي را در اين زمينه مي مطالعات آيندة گسترده
سنجي اين ابزار از  شود شاخصهاي روان پيشنهاد مي

توان ذهني همة  مطالعه روي كودكان و نوجوانان كم
مناطق تهران و نيز ساير شهرهاي ايران به ويژه 

زي كه برخورداري كمتري دارند، به دست استانهاي مر
همچنين نبايد از نظر دور داشت كه اجراي آزمون . آيد

در آن صورت . نيازمند تمرين و تسلط و شكيبايي است
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هر كس ممكن است سطح خاص خودش از بهزيستي 
ها نبوده  هدف ما مقايسة نمونه. رواني را نشان دهد

تيجه است تا بخواهيم هنجارگزيني كنيم و در ن
انتخاب شهر و منطقة اجرا اهميت قابل توجهي داشته 

بلكه تنها برآورد پايايي و روايي آن بوده كه . باشد
سنجي ابزار و  طبيعتاً به تسلط آزمونگر و خواص روان

آزمودني و محيطي هنگام آزمايش  برخي عوامل درون
بستگي دارد و در چنين تحقيقاتي نيز بهتر است نمونه 

هاي  نتخاب شود كه افراد با وضعيتاي ا به گونه
رف ع اقتصادي مختلف را پوشش دهد تا م-اجتماعي
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