
   Winter 2022. Vol 11. Issue2 

6 

 
Research Paper 

 Psychometric Properties of the Quality of Life Scale for Children and 

Adolescents with Special Learning Disabilities 
 
 

Mahdi Arkhodi Ghalenoei1*    , Talieh Saeidi Rezvani1     , Farhad Tanhay Reshvanloo1    , Seyed Amir Amin Yazdi2     & Zohre 

Arkhodi Ghalenoei3 

 

1. PhD student, Department of Educational psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

2. Professor. Department of Educational psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. 

3. M.A student, Department of Counseling and Educational Psychology, Faculty of Educational sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 

 

 

 

                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

earning disability as a controversial 

issue in education has attracted the 

attention of many experts (Grigorenko, 

Compton, Fuchs, Wagner, Willcutt & 

Fletcher, 2019). The National Joint 

Committee on Learning Disabilities 

(2007) uses the term learning disability 

for a heterogeneous set of disorders that 

includes damage to one or more 

psychological processes necessary for 

comprehension using language, speech, 
 

 
or writing that may manifest itself in the form of 

disability, show incomplete listening, thinking, 

reading, spelling or doing math. Learning disabilities, 

which are seen in 8 to 10 percent of students for 

various reasons, in addition to adversely affecting 

academic performance, cause functional deficits in 

many areas of life that these issues can affect the 

quality of life in these children (Graham, Hebert 

Fishman, Ray & Rous, 2020). Research shows that 

with the exception of quality of life assessment tools 

for children and adolescents with learning disabilities 
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A B S T R A C T 
 
Objective: The purpose of the present study is to investigate Psychometric properties of 15-item scale of 

quality of life for children and adolescents with learning disabilities (LD/QOL15).  
 

Methods: In a descriptive-correlational study, 195 parents of students with special learning problems 

were selected through cluster random sampling in Mashhad during the academic year 2018-2019 and 

responded to LD/QOL15 by Weber et al. (2019). Data analysis was performed by EFA, CFA, and the 

construct validity and internal consistency analysis were done using SPSS24 and AMOS20 software.  
 

Results: The results showed that the scale had a three-factor structure that explained 62.28% of the 

variance.  Confirmatory factor analysis confirmed this structure as well as the single-factor structure. 

Internal consistency of the scale with Cronbach's alpha for the dimensions of academic performance, 

school comprehension, child/ family psychological and quality of life were 0.80, 0.84, 0.84, and 

0.84, and split-half coefficients were 0.74, 0.84, 0.81 and 0.68, respectively. 
 

Conclusion:  The quality of life of children and adolescents with special learning problems in Mashhad's 

students has good validity and reliability and can be used as a precise tool in this field. 
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(LD / QOL15), the tools currently available for 

measuring quality of life are not specifically designed 

for children and adolescents with learning disabilities. 

Therefore, in line with the importance of having a 

specific scale to measure the quality of life of children 

and adolescents with learning disabilities in Iran, 

researchers adapted the quality of life scale for 

children and adolescents with learning disabilities. A 

tool designed to measure parents' perceptions of the 

quality of life of children and adolescents with 

learning disabilities. 

 

2. Materials and Methods 

The present research design was among the 

descriptive-correlational researches and more 

precisely, test adaptation. The statistical population of 

the study consisted of all parents of students with 

learning disabilities in Mashhad in the 2019-2020 

academic year. The sampling method was cluster 

random so that 4 districts were randomly selected from 

among the 7 education districts of Mashhad and one 

center was randomly selected from among the centers 

for special learning problems in each district. Then, 

195 parents of children and adolescents with learning 

disabilities who referred to these centers responded to 

the scale of quality of life of children and adolescents 

with learning disabilities. 

 

 

3. Results 

According to Table 1, the preliminary results showed 

that the correlation of the expressions with the total score 

varied from 0.10 for the expression 10 to 0.62 for the 

expression 12. Cronbach's alpha for the whole scale was 

0.82. By deleting the phrase 10, Cronbach's alpha 

increased to 0.84. Based on this, and considering that this 

phrase also had low recognition power, it was removed 

from the scale. In the study of heuristic factor validity 

with the principal components model, taking into 

account the factor load greater than 0.40 was performed. 

The initial analysis yielded three factors with a specific 

value higher than 1. Scree diagrams also supported this 

structure. The explained variance of this structure was 

62.28%. Varimax rotation was used to extract the agents. 

The results show that all expressions have a factor load 

greater than 0.62. Comparison of the obtained structure 

with the original version showed that only statement 10 

was deleted but no change was made in the following 

statements of each factor. Examining the validity of the 

scale by calculating the correlation between the 

subscales, Cronbach's alpha and halving coefficient also 

showed that there is a good internal consistency between 

the subscales. Cronbach's alpha coefficients for 

subscales vary from 0.80 to 0.84 and Cronbach's alpha 

of the whole scale is equal to 0.84. The halving 

coefficients also vary from 0.74 to 0.84 and this 

coefficient is equal to 0.68 for the whole scale.  

 

Table 1. Descriptive and internal consistency and factor analysis of quality of life scale of children and adolescents with 

learning difficulties 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Arkhodi Ghalenoei, M., et al. (2022). Psychometric Properties of the Quality of Life Scale…. Journal of Learning Disabilities, 11(2):6-19. 

Item 

Descriptive 
Correlation 

with total score 
α 

 Factor loads 

M SD    
Child-family 

psychology 

Academic 

Performance 
School Understand 

12 2/10 1/02   0/61 0/83  0/85   

11 2/43 0/94   0/42 0/84  0/79   

15 2/04 1/10   0/61 0/83  0/77   

13 2/24 1/05   0/49 0/84  0/77   

14 2/44 1/06   0/40 0/84  0/63   

2 2/71 1/03   0/45 0/84   0/82  

1 3/24 1/03   0/36 0/84   0/77  

4 2/69 1/09   0/36 0/84   0/74  

3 2/55 1/09   0/47 0/84   0/69  

5 2/69 0/92   0/43 0/83   0/62  

7 2/25 0/89   0/60 0/84    0/86 

8 2/34 0/89   0/59 0/83    0/80 

9 2/31 0/82   0/45 0/84    0/76 

6 2/23 0/83   0/58 0/83    0/70 

      Special value  3/11 2/81 2/81 

      Explanated variance  22/02 20/04 20/03 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The results showed that the scale has a good content 

validity. There was good internal consistency between 

the scale expressions and each expression with the 

total score, and the scale questions had good 

discernment. The reliability of the scale was also at a 

desirable level. Also, the study of differences between 

groups indicated the validity of the optimal structure 

of the scale. Examination of the factor structure by 

confirmatory and exploratory factor analysis showed 

that the three-factor structure has a good fit. These 

findings are consistent with those of Weber et al. They 

have also confirmed the three-factor structure in their 

research. Other research results also showed that the 

structure of a scale factor also has a good exploratory 

and confirmatory factor validity. It seems that this 

scale can be used in both one-factor and three-factor 

structures. 
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 مقاله پژوهشی
 

 های ویژه یادگیریسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانیهای روانویژگی
 

 3نوئیزهره ارخودی قلعه،     2سید امیر امین یزدی،    1رشوانلوفرهاد تنهای ،    1طلیعه سعیدی رضوانی،   *1نوئیمهدی ارخودی قلعه
 

 

 .دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 1

 .دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ستاد. گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،ا. 2

 ایران. ،دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد. 3

 

 

مقدمه
ای ه ی ی دگیری بن عننان مقن نه ی اخیر مسااه ن ت انات در ساا       

انجن بساای ری ام مصصاااااا ن را بن  ،براتگیز در اعلیم و اربیتجنج  

)گریگنرتکن، داا موصنن، شن ، وگنر،  خند جلااک دردا اساااات

 ه ی ت انات یننمم در مشاااصر  مل  یصندم .(2019، 2ویلک ت و شلچر

ی دگیری را برای  (2007) 3ی دگیری ت همگن ام امجمنعنت انات   ی 

برد دن شااا مس بسااایک در ین ی  آنن شربینن  ماخصالالت بک ر 

شااان خص  المر برای در  و شبم ب  اساااصز دا ام مب ن، گزص ر ی  روان

را بن شااکس انات ی  ت  ب برای  تنشااص ر اساات دن ممکن اساات خند

ض   سب ت ری  گن  دادن، ازکر، خناتنن، هج  دردن ی  اتج ر مح 

 8ه ی ی دگیری دن در  ت انات .(2000، 4)د ویس و شنرتس تش ن دهن

گراه ر، ) شاااند مبمنمان بن علس مصصلف دینا درصااان دات  10ا  

عالوا بر اااهریر تاا م لن  بر ، (2020، 5هبرت، شیشااامن، ری و رم

ق یب جک ت ی ری در عملکردی عملکرد احاااایل ، من  ام بسااا

 بر ت م لن  اهریر اجصم ع  روابط  بیس شرد ام متنگ  ه یحی ن

 اطالعاا ت پردام  (2021، 6شی  و منرگاا ن) اجصماا ع  روابط

 بین ه ی مب رت  ،(2008، 7دیمب  د ینن و مینگر  )ب ئناجصم ع   
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 چکیده

 

 ه ی ی دگیری بند.د ن و تنجنات ن ب  ت انات دای دیزیت متنگ  دنگنین 15سنج  مقی س ه ی روانپژوه  ح ضر بررس  ویژگ   :هدف
 

 دنننا بن مرادزمراجعن بمنماندات  وا نینتزر ام  195 بممنن ی ب ات ب ق ارد یق طنربن و همبسصگ -انصیز  طرح در ین ها:روش

دیزیت متنگ   مقی س بن و اتصص   شنتن ایخنشن اا دش  صنرتبن 1398-1397 احایل  س   در مشبن شبر ی دگیری ه ی ویژات انات 

ه  ب  احلیس ع مل  ادصش ش  و احلیس دادااجزین  .دادتن ( پ سخLD/QOL15) ه ی ی دگیری ویبر و همک راندندد ن و تنجنات ن ب  ت انات 

 .اتج ر گرشت 20AMOSو  24SPSSاشزاره ی وسیلن تررو اهیینی، روای  س ما و بررس  همس ت  دروت  بن
 

اهیینی تیز دنن. احلیس ع مل  درصن واری تس را ابیین م  28/62تص یج تش ن داد مقی س ام س خص ری سن ع مل  برخنردار است دن  :هایافته

ای، این س خص ر و تیز س خص ر ان ع مل  را اهیین درد. همس ت  دروت  مقی س ب  ب ز ی دروتب خ برای ابع د عملکرد احایل ، در  منرسن

، 84/0، 74/0و ضرایک دوتیمن دردن تیز بن ارایک  84/0، و 84/0، 84/0، 80/0شن خص  دند /خ تنادا ودس مقی س بن ارایک بعن روان

 . دست بمن بن 68/0و  81/0
 

بمنمان شبر مشبن ام روای  و پ ی ی  ه ی ویژا ی دگیری در تمنتن دات مقی س دیزیت متنگ  دندد ن و تنجنات ن ب  ت انات   گیری:نتیجه

 .اناتن بن عننان ابزاری د یق در این ممینن منرد اسصز دا  رار گیرد.م لنب  برخنردار بند و م 
 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان    

mailto:Mahdi.arkhodi@gmail.com
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
https://www.orcid.org/0000-0001-9929-7657
https://www.orcid.org/0000-0003-0460-8454
https://www.orcid.org/0000-0003-2218-2493
https://www.orcid.org/0000-0002-3676-151X
https://www.orcid.org/0000-0002-0501-2591


10 

  

جنتز، پ ر ، وان بدر، ش رمر  )اسصیس،انب ی   و اجصم ع  طرد شردی،

، (2007، 2)دالسن و  ینچح شظن  مشکالت ،(2008، 1و روددین

سیلنر، راف،  ینرسنن، ب رت، ) مسه ن حس و اسصنال  انات ی 

اناتن شند دن این منضنع ت م  (2008و همک ران،  3بنرشن، بن 

ی ه س  در   دیزیت متنگ  را در این دندد ن احت اهریر  رار دهن.

ه ی ی نحه ی ی دگیری و اتناع  ت اناتبین  راب ۀاخیر بگ ه  ام 

دندد ن و  م   عن( در QoL)4 متنگ  بن الزیق دیزیت متنگ

ه ی ی دگیری منجر شنا است. دیزیت  ت اناتمبصال بن  تنجنات ن

متنگ  دن منضنع  انصیز  و آنن بعنی است، و بن خن  بندن 

شیزیک ، اجصم ع  و ع طز  اشراد و انات ی  عملکردش ن در ع دی 

، ین آ رآن  (2018، 5براون-بیگب  و بن )گردد متنگ  برم  

اجصم ع ، ش مس  -ببزیسص  شیزیک  و روات  آننبعنی برای م   عن

ویبر، بنیسس، )بورد  مشن خص  و اجصم ع ، شراهم محیط روان

دیزیت متنگ  برای دندد ن  .(2019، 6شنربس، گیرارد و سینرینم

اناتن بن س ح  من س یرین ه ی ی دگیری هم تن ت اناتب   و تنجنات ن

رض یص  دن شرد ام متنگ  خند دارد برگردد. برای دندد ن و 

این رض یت بن اراب ط ت اجصم ع ، انات ی  شردت در  تنجنات ن

ه ی مصصلف منرسن و اجصم ع و بمادی اتصص   بسصگ  دارد. یتشع  

اناتن ب  رض یت شرد ام  مبر این اس س بن طنر دل  دیزیت متنگ  

ا ، احس س مصعلق بندن بن  متنگی شصا  سرا سر ه ربناج

اجصم ع، احس س صالحیت، خال یت، احس س  نرت و اسصقال  

. در م   ع ت اخیر، دیزیت (2002 ،7دیت و وااسنن)شند گیری اتناما

ی  منرد بررس   رار گرشصن است دن دارای ه گروامتنگ  عمنا ً در 

انان بن دندد ن مبصال  م  انات  خ ص هسصنن دن ام بن جملنتنع  ت

ی  اتناع  9، اخصالالت سلن 8شع   بن اخصال  تقب انجن/ بی 

ادواردم، )درد پزشک  و جسم  اش را اخصالالت هیج ت ، روان

ب سصی تسن، دنت، شردین تن و  ؛2003، 10پ ارین و انپن سک 

م رس  ،  ؛2017، 12ین، سئن، ارتبن  و س مرمآ ؛2004، 11وره  ست

. این در ح    است دن در خانص دیزیت (2007، 13ش تن و تلسنن

ه ی ی دگیری،  ت اناتدارای  متنگ  دندد ن و تنجنات ن

د دنسیس، -جینیری)است د  صنرت گرشصن ی اتنه پژوه 

 ؛2012، 14دریسصندو ن و سن ناانس م روس، انم راس، اری تص شیلن،

روسیصک ، د دنسیس،  ؛2008، 15د راتن، بنسرد ر، د  ک رت  و ا در

و 16پ پ ئلزصرین، س دالرین، بت گننسصنپن نسواالسنپن نس، 

دهن بجز  می اتج ر شنا تش ن ه پژوه . بررس  (2011همک ران، 

ه ی  ت اناتابزار سنج  دیزیت متنگ  دندد ن و تنجنات ن دارای 

(، ابزاره ی  دن 2019ویبر و همک ران ) (15LD/QOL) 17ی دگیری

س هسصنن بن طنر در ح   ح ضر برای سنج  دیزیت متنگ  در دسصر

ی دگیری  ه ی ت اناتمبصال بن  اخصا ص  برای دندد ن و تنجنات ن

ه ی سنج  دیزیت متنگ  منجند ی سمق. ام جملن اتنتشناطراح  

بعن  6ب   (KINDL) 18انان مقی س دیزیت متنگ  دند  م

مقیا س جسم ، هیج ت ، عزت تزس، خ تنادا، دوسص ن، و احایل ؛ 

مقی س  و )SC -PWI( 19بمنمانتسصن دات  -ببزیسص  شصا 

ه ی ی سمقرا ت ر برد.  )PS -PWI(20پی  دبسص ت  ببزیسص  شصاا 

، اخصا ص بن اتنشنادیگری دن در حی ن دیزیت متنگ  م رح 

ی مه ی دندد ن و تدن خانص اینتناشصن و بن دندد ن و تنجنات ن

دهنن.  تمنش   رار ه ی ی دگیری را احت پ ت اناتمبصال بن  تنجنات ن

 21ور و شربنرنمقی س دیزیت متنگ  بن انان م ه  سیمقام جملن این 

 22؛ وردوگن و گنمزتید ش  ن ؛؛ مقی س دیزیت متنگ  (1992)

؛ (1996) 23جب ت س مم ن ببناشت  دیزیت متنگ ؛ مقی س (2010)

تسصن اجنین  (HROL) 24مقی س دیزیت متنگ  وابسصن بن سالمت

 اش را درد. (COMQOL) 25تظر شنا مقی س ج مع دیزیت متنگ  

 تیز ایران دندد ن و تنجنات ن در متنگ  دیزیت بررس  در

مرابط ب  منضنع ت ی دگیری بسی ر اتن   شنا ه ی هنج ری ب ی سمق

 )سل  ت ،منرسن  در متنگ  پرسشن من دیزیتبندا است: یک  

 ب  ابع د (1390ب شننا،  عبنخنای  و شعرب ف، د رشک ، ب  محمنی ن

  منز ، عناطف  عمنم ،  رض یت پیشرشت، و  م جراجنی    شرصت،
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2. Klassen & Lynch 
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4. Quality of life 

5. Bigby & Beadle-Brown 

6. Waber, Boiselle, Forbes, Girard, & Sideridis 
7. Watson & Keith 

8. Attention deficit hyperactivity disorder 

9. conduct disorders 
10. Edwards, Patrick, & Topolski 

11. Bastiaansen, Koot, Ferdinand, & Verhulst 

12. Chiu, Seo, Turnbull, & Summers 
13. Marsac, Funk, & Nelson 

14. Ginieri-Coccossis, Triantafillou, Tomaras, Mavreas, Soldatos & 

Christodoulou  
15. Karande, Bhosrekar, Kulkarni, & Thakker 

16. Rotsika, Coccossis, Vlassopoulos, Papaeleftheriou, Sakellariou, 

Anagnostopoulos 
17. Quality of Life in Children and Adolescents With Learning 

Problems 

18. Quality of Life Questionnaire for Children (KINDL( 

19. Personal wellbeing index- school children 

20. Personal wellbeing index- Pre- school 

21. Ware & Sherbourne 
22. Schalock, Keith, Verdugo, & Gómez 

23. World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) 

instrument 
24. health-related quality of life 

25. Comprehensive quality of life 
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 )محمنی ن، 1پرسشن من دیزیت متنگ  دندد ناجصم ع ؛  اتسج ر

همک ران،  و ب  ج ت  گندرمی، معظم  پنر،   ر   گیالس ، ادبری،

ب  ابع د عملکرد اجصم ع ، عملکرد جسم ت ، عملکرد ع طز   (1393

و عملکرد منرسن( و پرسشن من دیزیت متنگ  مرابط ب  سالمت 

ب  پنج بعن  (1391)تین بذین، ت ئینی ن و شعیری،  2دیناسکرین

شن خص ، ببزیسص  جسم ، اراب ط ب  پنر و م در، ببزیسص  روان

ب  مصغیره ی  اخصا ص ًحم یت اجصم ع  و محیط منرسن دن هیچ ین 

 .ه ی ی دگیری ات ب ق من سب  تنارتن ت اناتدلینی مربنط بن 

 ه ی  برای سنج یصمبسنجش ِ مذدنر، ش  ن  در مجمنع ابزاره ی

ه ی ی دگیری هسصنن، بن طنری دن  ت اناتمصغیره ی دلینی مربنط بن 

ی ه خ تناداه ی ی دگیری و  ت اناتاراب ط ت د ش  ب  دات  بمنران ب  

ب  ین  بیشصری تسبت  دغنغنه ی  دن ی نحبتب  داشصن و ممکن است 

بن براین، در راسص ی   و   رار تنهنن.بن بتب  وجند دارد را منرد د

اهمیت وجند مقی س  اخصا ص  برای سنج  دیزیت متنگ  

ه ی ی دگیری در ایران، پژوهشگران بن  ت اناتب   دندد ن و تنجنات ن

مبصال  ی ب  مقی س سنج  دیزیت متنگ  دندد ن و تنجنات نات ب ق

خصنن. ابزاری دن ( پردا2019همک ران )ه ی ی دگیری ویبر و  ت اناتبن 

ی وا نین در خانص دیزیت متنگ  ه برداشتبرای سنج  

ه ی ی دگیری طراح  شنا است.  ت اناتدارای  دندد ن و تنجنات ن

عب رت مبصن  بر  35( در ابصنا مقی س  را ب  2019همک ران )ویبر و 

ی اتمنتنی، انوین و شرر او ین بن را بر روی ادرجن 4مقی س  یکرت 

ه ی ی دگیری ارمی ب  شنا  ت اناتن  دن شرمتناتش ن دارای ام وا نی

بندتن اجرا دردتن. احلیس ع مل  ادصش ش  ب  حذف عب رات ت م لن ، 

ای و بعن عملکرد احایل ، در  منرسن)  ع ملس خص ری سن 

عب رت را بن دست داد. احلیس  15شن خص  دند /خ تنادا( ب  روان

درد. تص یج روای  هم مم ن ر حم یت م ع مل  اهیینی تیز ام این س خص 

مثبت و معن داری ب  ابع د پرسشن من ب  ابع د مقی س سیسصم سنج   راب ن

ج مع م س آنست داشت. در بررس  همس ت  دروت  ضرایک 

(. P≥0.001می ن سن بعن بن دست بمن ) 80/0ا   62/0همبسصگ  

در  امگ  تیز برای هر ین ام ابع د عملکرد احایل ،  ضرایک

، 81/0شن خص  دند /خ تنادا بن ارایک برابر ب  ای و بعن روانمنرسن

 بن دست بمن. 85/0و  93/0

سرپرسص ن  ی  نیوا نبیصم  را بر روی  15در بص  دور م   عن، مقی س 

اجرا دردتن. تص یج احلیس ع مل   ع دی دبسص ت  دندد ن و تنجنات ن

درد. حم یت م  مل ام س خص ر سن ع  تیز ا یینی در م   عن دور

دیزیت متنگ  دندد ن و  همبسصگ  مثبت و معن دار ابع د مقی س

س مگ ری ب  مقی س ه ی ی دگیری  ت اناتدارای  تنجنات ن

تش ن دهننا اهیین روای  س ما مقی س شن خص  و عملکرد احایل  روان

 ع دی گرواشردت دنننگ ن  یه پ سخ نیبس یر تص یج تش ن داد بند. 

  جباز وت   بس انه ی ی دگیری  ت اناتدنننگ ن گروا ب  شردت و 

دیزیت  یه از وتتسبت بن  پرسشن من نیا ،نی. بن براوجند داشت

ه ی  ت اناتگروا  و در گروا ع دیه  دندد ن و خ تنادا نیبمتنگ  

ی ه گرواهمچنین این مقی س انات ی  مق یسن  حس س است.ی دگیری 

را داشت. در بررس  همس ت  دروت   مصصلف درس ، سن  و جنسیص 

امگ  برای هر ین ام ابع د عملکرد احایل ،  در م   عن دور، ضرایک

شن خص  دند /خ تنادا بن ارایک برابر ای و بعن رواندر  منرسن

 بن دست بمن. 93/0و  92/0، 91/0ب  

دهن دن مقی س دیزیت متنگ  مروری بر پیشینن پژوهش  تش ن م 

، در م   عن دیگری ه ی ی دگیری ت اناتدارای   ندندد ن و تنجنات

( ام بعن روای  ع مل  و س یر 2019همک ران )ویبر و جز م   عن 

ه ی احقق روای  و پ ی ی  منرد بررس   رار تگرشصن است. عالوا رو 

بر بن در م   ع ت داخل  تیز ام این مقی س اسصز دا تشنا و اطالع ا  

 س در تمنتن ایرات  در دست تیست. در خانص اعصب ر و روای  مقی

ه ی ه  در م   ع ت خ رج ام دشنر تیز تش ن داد ام بین مقی سبررس 

اری انسعن دادا شنا، مقی س مذدنر ام ج معیت و اهمیت بی 

ه ی  ت اناتمبصال بن  خ ص دندد ن و تنجنات نبرخنردار است؛ میرا 

ه ی  برای یصمب در برگیرتنا دنی دگیری طراح  شنا است؛ بن طنری

ه ی ی دگیری بندا و عالوا  ت اناتسنج  مصغیره ی دلینی مربنط بن 

ه ی  دن گیرد. مقی سه ی تی بص   رار م در ممرا سنج  بر بن

بمنم را ه ی وا نین در خانص دیزیت متنگ  دات برداشت

ه ی سنجنن ام اهمیت می دی برخنردار هسصنن؛ آرادن دینگ ام 

اناتن بن بمنم خند م بن سالمت و ببزیسص  دات وا نین راجع 

ب   .وا نین اتگیزا دهن در پ  دمن ی  درم ن برای شرمتن خند بربینن

 ب عث اناتن م متنگ  دیزیت سنج انجن بن اینکن ام ین سن 

پزشک ،  یه مرا بتدیزیت  ارمی ب  ب  ین ، گیریبببند اامیم

دندد ن و تنجنات ن ب   در سالمص  مرا بت تی مه ی اصمین

ای مبن  بر و ام سنی دیگر م   عنه ی ی دگیری گردد  ت انات

مبصال بن  هنج ری ب  مقی س دیزیت متنگ  دندد ن و تنجنات ن

ی ب  ابزار دیزیت ات ب ق در ایران وجند تنارد، ه ی ی دگیریت انات 

  اعیینه ی ی دگیری برای مبصال بن ت انات  متنگ  دندد ن و تنجنات ن
 

 

1. PedsQL 
2. Kidscreen 
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و ببرا گیری ام بن  س ح دیزیت متنگ  این دندد ن و تنجنات ن

ای بر روی بت ن، ین برای اتج ر م   ع ت پیشگیراتن و مناخلن

 پژوه  ح ضر هنف بر این اس س،بین. ضرورت بن حس   م 

دیزیت متنگ  دندد ن و  مقی س س خص ر ع مل  اعیین ات ب ق ی ب  و

  .ه ی ی دگیری در شبر مشبن بندب  ت انات  تنجنات ن
 

  پژوهش روش

همبسصگ  و بن -ه ی انصیز طرح پژوه  ح ضر در ممرا پژوه 

 ی ب  بممنن  رار داشت.ار، ات ب قطنر د یق

ج معن بم ری پژوه  را  نمونه و روش نمونه گیری:جامعه،  

ه ی ی دگیری شبر بمنمان مبصال دارای ت انات ام م  وا نین دات 

داد. رو  تمنتن اشکیس م  1398-1397مشبن در س   احایل  

ای بند بنین صنرت دن ام بین تناح  گیری بن صنرت اا دش  خنشن

ن طنر اا دش  اتصص   ت حین ب 4گ تن بمنم  و پرور  شبر مشبن  7

ه ی ویژا ی دگیری هر ت حین ین مردز بن و ام بین مرادز ت انات 

سوس وا نین دندد ن و تنجنات ن ب   صنرت اا دش  برگزینا شن.

دردتن، بن مقی س ه ی ی دگیری دن بن این مرادز مراجعن م ت انات 

ه ی ی دگیری ب  ت انات  سنج  دیزیت متنگ  دندد ن و تنجنات ن

پ سخ دادتن. در این مقی س سؤاالت مرابط  (2019ویبر و همک ران )

ب  دند  م رح است دن ام دینگ ا وا نین منرد بررس   رار 

ب  در تظر گرشصن اعناد  (2011) 1میرم، بن و جینگیرتن. بن پیشنب د م 

شردت دنننا بن امای هر مصغیر )عب رت( حنا س حجم  10 حنا س

واس ن احصم   ریز  تزرات این تزر در تظر گرشصن شن و بن 150 تمنتن

تزر اشزای  ی شت دن پس ام پ سصگنی  و حذف  200 اعناد بن

مقی س ب    م تنا وارد احلیس شن. برای  195ه ی ت  ب اعناد مقی س

 ه  ام پرسشن من میر اسصز دا شن.جمع بوری دادا
 

با  مقیاس سنجش کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان

انسط ویبر و  2019این مقی س در س    های یادگیری:ناتوانی

پس ام ین م   عن وسیع ام ادبی ت پژوه  و  همک ران،

ای ش مس گنین 15این مقی س  ه ی اتج ر گرشصن س خصن شن.تظرسنج 

یل ، عملکرد احااتن ام سن خردا مقی س است دن بن ارایک عب رت

شن خص  دند / خ تنادا. پ سخ ای و بعن رواندر  منرسن

، 2مص  ف=، 1ه  در ین طیف  یکرا  ام د مالً مص  ف=بممندت 

، گ ه  1برای برخ  سؤاالت و تیز هرگز= 5و د مالً مناشق =  4مناشق=

گذاری برای برخ  سؤاالت تمرا 4و همیشن =  3، اغلک = 2او  ت = 

بن صنرت معکنس  10و  9، 8، 7، 6، 4، 3شند. سؤاالت م 

ار شنتن. تمرا بیشصر تش ن دهننا دیزیت متنگ  پ یینگذاری م تمرا

 است.

ه  و پس ام دسک مجنم ام س متنگ ن، تسصن م گردبوری داداپی  ا

شن س  ارجمن و الاین مقی س انسط مصصااین مب ن اتگلیس  و روان

شن س  اربیص  داتشگ ا ام  ح ظ انسط اس این مب ن اتگلیس  و روان

علم  و ادب  ویرای  شن. سوس ارجمن معکنس صنرت گرشت و ب  

ک الت ارجمن و مزبنم  برطرف تسصن اصل  م  بقت دادا شن و اش

مب ت  و شرهنگ   ه یشن. ام بتج  دن در م   ع ت ات ب ق ی ب ، از وت

بسی ر ح ئز اهیمت است، پس ام ات ب ق مب ت  و شرهنگ ، در مرحلن 

شن س  بررس  تزر ام اس این روان 7بعن روای  محصنای  مقی س انسط 

و پس ام احلیس  تزر اجرا 30و سوس در مرحلن اجرای بمم ی  روی 

ه ، تسصن تب ی  ابین و در اخصی ر وا نین او ین و اصالح برخ  گنین

دردتن  رار بمنمات  دن بن مرادز اخصالالت ی دگیری مراجعن م دات 

تزر بن مقی س پ سخ گزصنن. جبت اجزین و احلیس  195گرشت و اعناد 

 نرت  ه  پس ام بررس  روای  محصنای ، ابصنا همس ت  دروت  ودادا

ه ، سوس روای  ع مل  ادصش ش  و اهیینی و در ادامن اشصیب عب رت

ه ی بمنمان مبصال بن ت انات روای  مالد  مقی س دیزیت متنگ  دات 

ه ی انصیز  می تگین، اتحراف معی ر، ی دگیری بررس  شن. ش خب

دج  و دشینگ  و تیز ضریک همبسصگ  پیرسنن جبت بررس  

و احلیس ع مل  اهیینی ب   .16SPSSشزار اهمس ت  دروت  ب  ترر

 اجرا شن. .20Amosاشزار ترر
 

 نتایج

درصن  6/52انصیف جمعیت شن خص  تش ن داد دن در دس تمنتن 

درصن  9/68درصن س بقن بیم ری خ ص تناشصنن؛  8/88دخصر بندتن؛ 

درصن در خ تنادا خند ش  ن  7/83ش  ن س بقن دری شت بمنم  بندتن؛ 

درصن در منارس دو ص   74ه ی ی دگیری بندتن؛ ت انات س بقن 

درصن در  2/33درصن در پ ین او ،  7/33مشغن  بن احایس بندتن؛ 

 1/6درصن در پ ین آب رر،  7/8درصن در پ ین سنر،  3/16پ ین دور، 

درصن در پ ین ششم مشغن  بن احایس  0/2درصن در پ ین پنجم و 

ه ی درصن ت انات  1/5تنن، ه ی خنادرصن ت انات  2/8بندتن؛ 

ه ی امال درصن ت انات  7/11ه ی ری ض ، درصن ت انات  7/7تنشصن، 

ه ی ی دگیری بندتن؛ اعناد درصن دارای اردیب  ام ت انات  3/67و 

درصن ین  6/29بمنمان دو تزر، درصن دات  4/45شرمتنان خ تنادا 

 پنج تزر  رصند 0/2درصن آب ر تزر و  1/4درصن سن تزر،  9/18تزر، 
 

 

1. Myers, Ahn & Jin 
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 6/30بمنمان دارای احایالت دیولم، درصن م دران دات  4/43بند؛ 

درصن دارای د رشن س   2درصن د رشن س  و  24درصن میر دیولم، 

بمنمان دارای درصن پنران دات  8/38ب الار بندتن؛ ارشن و 

 درصن د رشن س  و 4/18درصن میر دیولم،  7/36احایالت دیولم، 

درصن دارای د رشن س  ارشن و ب الار بندتن و درتب یت اینکن  1/6

صن در 9/70بمنمان ام وضعیت ا صا دی خن ، درصن دات  3/17

  .ضعیف برخنردار بندتنا صا دی وضعیت مصنسط و م بق  ام وضعیت

ه  پرداخصن شن. بنین ارایک در ادامن بن بررس   نرت اشصیب عب رت

حنا س  دن همبسصگ  تمرا هر عب رت ب  تمرا دس مقی س بررس  شن.

اتناما ارر  عننانبن (1992) 1دنهنبن پیشنب د  30/0ضریک همبسصگ  

تص یج او ین گنی ی بند دن    در تظر گرشصن شن.خط برو مصنسط 

برای  62/0ا   10برای عب رت  10/0ه  ب  تمرا دس ام همبسصگ  عب رت

در اغییر بند. ب ز ی دروتب خ برای دس مقی س تیز برابر ب   12عب رت 

 84/0ب ز ی دروتب خ بن  10بن دست بمن. ب  حذف عب رت  82/0

ب  انجن بن بتکن این عب رت ام  نرت ی شت. بر این اس س و اشزای  م 

اشصیب پ یین  هم برخنردار بند، ام مقی س حذف گردین. 

بوردا  1ه ی انصیز  و ضرایک همس ت  دروت  در جنو  ش خب

 .شنا است
 

 های یادگیریناتوانی با نوجوانان و کودکان زندگی کیفیت مقیاس عاملی تحلیل و درونی همسانی بررسی نتایج و توصیفی هایشاخص .1جدول 
 

 

ه ی اصل ، ابصنا بن مؤ زندر بررس  روای  ع مل  ادصش ش  ب  ا گنی 

( برای بررس  دز یت KMO) 2ا کین-میر-مح سبن ش خب دیزر

پرداخصن شن. تص یج تش ن داد  3درویت ب رالت و بممننبرداری تمنتن

و رد شرض صزر در بممنن درویت  84/0برابر ب   KMOدن ب  مقنار 

( شرایط برای احلیس P ،91=df ،01/1167=2χ=0001/0ب رالت )

ه ی اصل  ب  در تظر گرشصن ب ر ع مل  مؤ زنع مل  وجند دارد. احلیس 

 1اجرا شن. احلیس او ین سن ع مس ب  ارم  ویژا ب الار ام  40/0بیشصر ام 

 درد. داد. تمندار اسکری تیز ام این س خص ر حم یت م را بن دست م 

 

 

درصن بند. ام آرخ   28/62واری تس ابیین شنا این س خص ر 

 دا شن. ارم  ویژا، واری تس ه  اسصزواریم دس جبت اسصصراج ع مس

بوردا  1ابیین شنا و ب ره ی ع مل  مربنط بن هر عب رت در جنو  

ه  دارای ب ر ع مل  دهن ام م  عب رتشنا است. تص یج تش ن م 

بمنا ب  تسصن اصل  دستهسصنن. مق یسن س خص ر بن 62/0ار ام بزرگ

ه ی ذیس  رتحذف شنا ام  اغییری در عب 10تش ن داد دن انب  عب رت 

 .هر ع مس ایج د تشنا است
 

 

1. Cohen 
2. Keiser, Meyer, Olkin (KMO) 

3. Bartlett Sphericity test

 
 

  
.6-19(، 2)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....سنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکانهای روانویژگی(. 1400و همکاران. ) نوئیمهدی ارخودی قلعه

 

 هاعبارت

 های توصیفیشاخص
 همبستگی

 با نمره کل
α 

 بارهای عاملی

M SD کشیدگی کجی 
کشناختیبعدروان

 خانواده-ودک
 ایدرک مدرسه عملکرد تحصیلی

12 10/2 02/1 49/0 92/0- 61/0 83/0 85/0   
11 43/2 94/0 25/0 82/0- 42/0 84/0 79/0   
15 04/2 10/1 64/0 98/0- 61/0 83/0 77/0   
13 24/2 05/1 40/0 03/1- 49/0 83/0 77/0   
14 44/2 06/1 11/0 20/1- 40/0 84/0 63/0   
2 71/2 03/1 13/0- 11/1- 45/0 84/0  82/0  
1 24/3 03/1 94/0- 61/0- 36/0 84/0  77/0  
4 69/2 09/1 16/0- 29/1- 36/0 84/0  74/0  
3 55/2 09/1 09/0 31/1- 47/0 84/0  69/0  
5 69/2 92/0 23/0- 75/0- 43/0 83/0  62/0  
7 25/2 89/0 43/0 45/0- 60/0 84/0   86/0 
8 34/2 89/0 27/0 64/0- 59/0 83/0   80/0 
9 31/2 82/0 59/0 08/0- 45/0 84/0   76/0 
6 23/2 83/0 52/0 11/0- 58/0 83/0   71/0 

 81/2 81/2 11/3 ارم  ویژا      

  

 

 

 

 

 

 03/20 04/20 20/22 واری تس ابیین شنا    

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   
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بمنا، احلیس ع مل  دستمنظنر اهیین س خص ر ع مل  بنر ادامن بند

و رو  بیشینن درست تم ی  اجرا شن.  Amos.24اشزار اهیینی ب  ترر

ه ی مصعندی وجند دارد. جبت بررس  برام  من  ش خب

ه ی برام  من  ( یک  ش خب2) غیرمعن دار بندن بم را خ  دو

پذیرد و ب ین ب  درج ت بمادی من  م است دن ام حجم تمنتن اهریر 

 برای تسبت خ  دو بن درج ت بمادی 3ا   1اصالح شند. مق دیر بین 

(2/df،)  و دمصر ریشن می تگین خ  ی مجذورات  05/0مق دیر

و بیشصر برای ش خب تیکنی   90/0( و مق دیر RMSEA) 1اقریک

(، AGFI) 3شنا تیکنی  برام (، ش خب اعنیسGFI) 2برام 

 5( و ش خب ترر شنا برامتنگ CFI) 4ش خب برامتنگ  ا بیق 

(NFIتش ن ام برام  م لن  من  دارتن ) ( 2015، 6ا ب دنین و شین) 

ار ام تص یج احلیس اهیینی تش ن داد دن ام م  ب ره ی ع مل  بزرگ

ه ی معن دارتن. ش خب)=01/0ار ام بندا و در س ح دنآن 54/0

، 2=43/115)دهننا م لن  بندن برامتنگ  من  بند برام  تش ن

74=df ،01/0 =P ،56/1 =2/df ،93/0 =GFI ،90/0 =AGFI ،

96/0 =CFI ،90/0=NFI ،05/0 =RMSEA) ضرایک ب ره ی .

.بوردا شنا است 1ع مل  اسص تناردشنا در شکس 

 

درتب یت بررس  اعصب ر مقی س ب  مح سبن همبسصگ  می ن میرمقی س ه ، 

بوردا شنا است.  2ب ز ی دروتب خ و ضریک دوتیمن دردن در جنو  

دهن همس ت  دروت  من سب  می ن میرمقی س ه  وجند تص یج تش ن م 

در  84/0ا   80/0ضرایک ب ز ی دروتب خ برای میرمقی س ه  ام دارد. 

است.  84/0اغییر است و ب ز ی دروتب خ دس مقی س تیز برابر ب  

در اغییر بندا و این ضریک  84/0ا   74/0ضرایک دوتیمن دردن تیز ام 

 .است 68/0برای دس مقی س برابر ب  

 

 یادگیری هایناتوانی با نوجوانان و کودکان زندگی کیفیت مقیاس درونی همسانی ضرایب. 2جدول 
 

ه ی بین گروه  برحسک جنسیت ب  در بررس  روای  س ما، از وت

احلیس واری تس آننمصغیرا اتج ر شن. تص یج تش ن دن از وت بم ری 

ه ی دیزیت متنگ  وجند عن داری برحسک جنسیت در میرمقی سم

 . (P>05/0)تنارد 

 

 

1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 
5. Normed Fit Index (NFI) 

6. Tabachnick & Fidel

 

.6-19(، 2)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....سنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکانهای روانویژگی(. 1400و همکاران. ) نوئیارخودی قلعهمهدی 

 M SD 4 3 2 1 متغیرها

 07/4 26/11    1 شناختیبعد روان -1
 80/3 88/13   1 18/0* عملکرد تحصیلی -2
 83/2 13/9  1 35/0** 46/0** ایمدرسه درک -3

 93/7 27/34 1 76/0** 70/0** 77/0** کیفیت زندگی -4
α 84/0 80/0 84/0 84/0   

   68/0 84/0 74/0 81/0 ضریب دونیمه کردن

*p<0.01, *p<0.05 

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   

 

 ی دگیری ه یت انات  ب  تنجنات ن و دندد ن متنگ  دیزیت مقی س اهیینی ع مل  ب ره ی. 1 شکس
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ه ی ی دگیری، س بقن بیم ری خ ص، س بقن برحسک تنع ت انات 

دری شت بمنم   بل ، اعناد شرمتنان خ تنادا، احایالت م در، 

ه ی ی دگیری در س یر اعض ی احایالت پنر، س بقن وجند ت انات 

دو ص /غیردو ص ( ) خ تنادا و تنع منرسنخ تنادا، وضعیت ا صا دی 

ه  (. بررس  از وتP>05/0) تیز از وت معن داری بن دست تی من

بمنمان پس ام بررس  مزروض ت بممنن برحسک پ ین احایل  دات 

  بوردا شنا است. 3در جنو  

 

 تحصیلی پایه برحسب گروهی بین هایتفاوت بررسی جهت چندمتغیره واریانس تحلیل آزمون نتایج .3جدول 
 

 

بمنمان شن خص ، دات دهن دن در بعن روانتش ن م  3تص یج جنو  

بمنمان پ ین دور دمصرین می تگین را دارا پ ین ششم بیشصرین و دات 

(. تص یج بممنن اعقیب  اند  تش ن داد 32/10در برابر  25/15) هسصنن

ه ی دور و آب رر ام  ح ظ بم ری بمنمان پ یندن انب  از وت دات 

(. س یر تص یج در خانص عملکرد احایل  P<05/0) معن دار است

بمنمان پ ین سنر و دمصرین دهن دن بیشصرین می تگین در دات تش ن م 

(. بممنن 11در برابر  15) بمنمان پ ین ششم استدر بن در دات 

 ه ی دوگروه  معن دار تیسصنناعقیب  اند  تش ن داد دن از وت

(05/0<P  بممنن احلیس واری تس آننمصغیرا تش ن داد دن در در .)

ه ی احایل  وجند ای از وت بم ری معن داری برحسک پ ینمنرسن

در خانص دیزیت (. درتب یت تص یج P ،00/2=F=08/0) تنارد

دهننا بن بند دن بیشصرین می تگین در پ ین آب رر و متنگ  تش ن

(. بممنن 42/32در برابر  41/38) دمصرین بن در پ ین او  وجند دارد

 ه ی دوگروه  معن دار تیسصنناعقیب  اند  تش ن داد دن از وت

(05/0<P.) 

تنجنات ن ب   برای هنج ری ب  مقی س دیزیت متنگ  دندد ن و

ه ی ی دگیری، ابصنا تمرات در هر میرمقی س و تیز تمرا دس ت انات 

ه  پرداخصن شنا و شراوات  م لق بننی دادامح سبن شن. سوس بن طبقن

و حنمی ت  طبق ت مح سبن گردین. در ادامن بر اس س می تگین و 

و  50و سوس ب  در تظر گرشصن می تگین  Zاتحراف معی ر تمرات 

بوردا  4تص یج در جناو   مح سبن گردین. T، تمرات 10ف معی ر اتحرا

شنا است.
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 M SD F Sig پایه تحصیلی متغیرها M SD F Sig پایه تحصیلی متغیرها

ن
وا

 ر
د

بع
ی

خت
شنا

 

 45/4 21/11 اول

68/2 02/0 

سه
در

ک م
در

ی
ا

 

 82/2 50/8 اول

00/2 08/0 

 70/2 94/8 دوم 63/3 32/10 دوم

 66/2 78/9 سوم 67/3 28/11 سوم

 45/3 06/10 چهارم 36/4 47/13 چهارم

 98/1 08/10 پنجم 50/3 08/12 پنجم

 03/4 75/10 ششم 10/3 25/15 ششم

ی
صیل

ح
د ت

کر
مل

ع
 

 90/3 71/12 اول

85/2 02/0 

ی
دگ

زن
ت 

فی
کی

 

 66/8 42/32 اول

23/2 01/0 

 70/7 62/33 دوم 56/3 35/14 دوم

 25/5 06/36 سوم 85/2 00/15 سوم

 87/8 41/38 چهارم 04/4 88/14 چهارم

 62/6 42/36 پنجم 37/4 25/14 پنجم

 42/9 00/37 ششم 89/5 00/11 ششم

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   

 

http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa
http://jld.uma.ac.ir/?lang=fa


16 

  

 یادگیری های. هنجار کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانی4جدول 

 21-19 18-16 15-13 12-10 9-7 6-4 طبقات متغیرها

 شناختیبعد روان

 15 19 35 48 64 15 شراوات 

 20 17 14 11 8 5 حن می ت 

 Z 54/1- 80/0- 06/0- 67/0 41/1 15/2تمرا 

 T 62/34 99/41 36/49 73/56 10/64 47/71تمرا 

 عملکرد تحصیلی

 18 54 63 33 15 13 شراوات 

 20 17 14 11 8 5 حن می ت 
 Z 34/2- 55/1- 76/0- 03/0 82/0 61/1تمرا 
 T 63/26 53/34 42/42 32/50 21/58 11/66تمرا 

 ایدرک مدرسه

 0 8 20 43 90 35 شراوات 

 20 17 14 11 8 5 حن می ت 

 Z 46/1- 40/0- 66/0 72/1 78/2 84/3تمرا 

 T 41/35 01/46 61/56 21/67 28/74 41/88تمرا 
 

 یادگیری هایکیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانی هنجار نمره کل مقیاس
 

 گیریبحث و نتیجه

ه ی رواتسنج  مقی س دیزیت این م   عن بن منظنر بررس  ویژگ 

 ه ی ی دگیریب  ت انات  متنگ  دندد ن و تنجنات ن

(LD/QOL15)  در مب ن ش رس  و من بق ب  شرهنگ ایرات  در

بمنمان شبر مشبن اتج ر شن. تص یج تش ن داد دن ای ام دات تمنتن

مقی س ام روای  محصنای  م لنب  برخنردار است. همس ت  دروت  

دس وجند  ه ی مقی س و هر عب رت ب  تمرامن سب  تیز بین عب رت

برخنردار بندتن.  داشت و سؤاالت مقی س ام  نرت اشصیب خنب 

پ ی ی  مقی س تیز در س ح م لنب   رار داشت. همچنین بررس  

ه ی بین گروه  ح د  ام روای  س ما م لن  مقی س بند. از وت

بررس  س خص ر ع مل  ب  احلیس ع مل  ا یینی و ادصش ش  تش ن داد دن 

ه  ب  س خص ر سن ع مل  ام برام  م لنب  برخنردار است. این ی شصن

ه  تیز س خص ر سن ع مل  ه ی ویبر و همک ران همسنی  دارد. بنصنی ش

 .(2019)ویبر و همک ران، اتن را در پژوه  خند منرد اهیین  رار دادا

س یر تص یج پژوه  تیز تش ن داد دن س خص ر ین ع مل  مقی س تیز ام 

ر است. بن تظر روای  ع مل  ادصش ش  و اهیینی من سب  برخنردا

انان این مقی س را هم در س خص ر ین ع مل  و هم سن رسن م م 

ه ی ویبر و ه  ب  ی شصنع مل  منرد اسصز دا  رار داد. انب  از وت ی شصن

شرمتنر رشص ر اجصم ع  خنب  در ) است 10همک ران، حذف سؤا  

انان گزت دن رشص ر منرسن دارد(. در ابیین حذف این سؤا  م 

اجصم ع  دندد ن و تنجنات ن در منرسن، احت اهریر عنامس بسی ری 

ه ی شصایص ، شرهنگ عمنم  و ... و تیز دیزیت امجملن ویژگ 

متنگ  است،  ذا رشص ر اجصم ع  شرد در منرسن انب  بن وسیلن دیزیت 

بن براین، این سؤا  ت من سک اشصیب  شند؛متنگ  او پی  بین  تم 

 دادا و حذف شن.

ای تسبت بن س یر ابع د، ار بندن می تگین بعن در  منرسندنآن

اناتن منین ارر مثبت این بعن در دیزیت متنگ  دندد ن و م 

ای وابسصن بن ه ی ی دگیری ب شن. در  منرسنتنجنات ن ب  ت انات 

اناتن اهریر اراب ط وا نین و منرسن و رض یت بت ن ام منرسن بندا و م 

وا نین  دن در   بمنم بگذارد.مبم  روی عملکرد احایل  دات 

اناتنن او ببصری ام شرایط منرسن و احایس شرمتن خند دارتن ببصر م 

ه ی ی دگیری ی ری دننن. همچنین ب البندن را در مناجبن ب  ت انات 

می تگین بعن عملکرد احایل  تیز بی تگر تق  منز  بن در دیزیت 

اری دارتن، بمنمات  دن عملکرد احایل  پ یینمتنگ  است. دات 

اناتن بر دیزیت ه ی وا نین در منرد این عملکرد ضعیف م تگرات 

بمنم و حص  خ تنادا اهریرگذار ب شن.متنگ  دات 
 

 
 

 

 
 

 

 

.6-19(، 2)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....کیفیت زندگی کودکانسنجی مقیاس های روانویژگی(. 1400و همکاران. ) نوئیمهدی ارخودی قلعه

 54-62 46-53 38-45 30-37 23-29 15-22 طبقات متغیر

 کیفیت زندگی

 1 20 41 80 43 11 شراوات 

 58 50 42 34 26 19 حن می ت 
 Z 93/1- 04/1- 03/0- 97/0 98/1 99/2تمرا 

 T 74/30 57/39 66/49 75/59 84/69 92/79تمرا 

        

 فصلنامه پژوهشی

 های یادگیریناتوانی
2. شماره 11. دوره 1400زمستان   
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مصصلف دن تش ن دهننا ه ی مق یسن می تگین دیزیت متنگ  در پ ین

انات ی  مقی س در ام یزگذاری بین اشراد تیز است، تش ن داد 

بمنمان پ ین ششم بیشصرین می تگین و بن عب را  دمصرین دیزیت دات 

بمنمات  دن در پ ین ششم همچن ن بن مرادز متنگ  را داشصنن. دات 

ن در اتن، اشرادی هسصنن ده ی ی دگیری مراجعن تمنداویژا ت انات 

ه  ب  ه ی بتب  برطرف تشنا است.  ذا این ت انات ه ی  بس ت انات پ ین

دهن؛ آرا دن شن خص  بیشصر تش ن م گذشت مم ن، خند را در بعن روان

ه ی شرمتنش ن ب  ب الار رشصن ه ی وا نین درخانص ت انات تگرات 

 شند.پ ین احایل  بیشصر م 

ه  و تمرا جبت میرمقی س Tو  Z در پژوه  ح ضر تمرات هنج ر شنا

دس دیزیت متنگ  تیز ارائن شنا است. این تمرات در س ح مقی س 

اتن. این ای بندا و بر اس س می تگین و اتحراف معی ر مح سبن شناش صلن

اناتنن امک ن ابنیس تمرات خ ر را بن تمرات هنج ر شنا جناو  م 

بندن مقی س اتناما  ایام  ب ین انجن داشت دن ش صلن شراهم تم ینن؛

گیری دیزیت متنگ ، اشرادی دن ام تمرات ارام شنا پ یین  برخنردار 

گیرد، بلکن انب  وضعیت بت ن هسصنن را ش  ن دیزیت متنگ  در تظر تم 

دنن. بن عننان مث  ، اگر ین را در مق یسن ب  دیگران انصیف م 

ن  ترم   ب شن، من عیت وی بر روی منح 19بممندت  دارای تمرا خ ر 

ار ام می تگین ج معن خناهن بند، ام  المر است اتحراف معی ر پ یین 93/1

وی را دارای س ح  ام دیزیت متنگ  بناتیم دن ازسیر بن تی ممنن 

 اعمق در مقصضی ت متنگ  وی خناهن بند.

ه ی پژوه  ح ضر روای  و پ ی ی  انان گزت ی شصنبن طنر دل  م 

ه ی ی دگیری را ب  ت انات  و تنجنات نمقی س دیزیت متنگ  دندد ن 

تش ن داد. این مقی س ابزاری است ب  س خص ر سن ع مل  و تیز تمرا دس 

اناتن دن ام همس ت  دروت  من سک برخنردار است.  ذا این مقی س م 

ه ی ی دگیری را در سن ب  ت انات  دیزیت متنگ  دندد ن و تنجنات ن

شن خص  منرد و بعن روان ایبعن عملکرد احایل ، در  منرسن

 گیری  رار دهن.اتناما

ه ی  ام  بیس ه ، م   عن ح ضر تیز ب  محنودیتهم تنن س یر پژوه  

اجرا در ج معن محنود، اعناد دم تمنتن و اسصز دا ام ابزار خندگزارش  

ه ی دندد ن ه  را بن س یر گرواوا نین همراا بند. این تص یج اعمیم ی شصن

دنن. بررس  ه ی ی دگیری ب  محنودیت مناجن م   ت انات ب و تنجنات ن

ه ی دیزیت متنگ  بن روای  واگرا و همگرا در اراب ط ب  س یر ش خب

گردد. همچنین بن جبت د ربردی بندن دیگر پژوهشگران پیشنب د م 

بمنمان این مقی س در بررس  وضعیت خ تنادا و محیط احایل  دات 

اسصز دا ام بن در اشصیب دمن ش ی ت  بن  ه ی ی دگیری،ب  ت انات 

 بببند و اسریع درم ن خناهن تمند.
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

این پژوه  راعیت شاانا اساات. مشاا ردت  در ام م ً   اخال اصاان 

ش ن محرم تن  صنرت داوطلب تن بندا، اطالع ت ای شردت دنننگ ن بن 

ام منیران مرادز  بت ن دادا شنا است.بندا و حق خروج ام پژوه  بن 

و  بمنم  و پرور  مشااابن 1و  3، 5، 6ه ی ی دگیری تناح  ت انات 

 .گرددراس ن رضنی اقنیر و اشکر م تیز مسئن ین ادارا اسصثن ئ  خ
 

 مالی حامی
 

این پژوه  هیچ حم یت م    ام هیچ س مم ن ی  تب دی دری شت تکردا 

 . است
 

 نویسندگان مشارکت
 

ه ی ام ر تنیسننگ ن در مراحس طراح ، اجرا و تگ ر  همن بص 

 اتن.پژوه  مش ردت داشصن
 

 منافع تعارض
 

 بن براظب ر تنیسننگ ن این مق  ن اع رض من شع تنارد.
 

 منابع

معظم   .ا.،ذ ،  ر   پنر ..،ح ،گیالس .،ح ،ادبری .،ا ،محمنی ن

اعصب ری ب  . (1393) همک ران.و  .،ر ،ب  ج ت  .،ع ،گندرمی

در شبر ( PedsQL) پرس  ت من دیزیت متنگ  دندد ن

 ،(3) 22 ،مجلن علم  داتشگ ا علنر پزشک  ایالرد ش ن. 

10-18. 
 http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1935-fa.html 

 پ ی ی  و (. روای 1391) ر.ر. شعیری، ر.ر.، و ت ئینی ن، ا.، بذین، تین

 27 دیناسکرین سالمت ب  مرابط متنگ  دیزیت پرسشن من

 مجلنایرات .  بمنماندات  ام ایتمنتن در ایگنین
  .321-310 ،(4) 18. ایران ب  ین  شن س روان و رواتوزشک 

http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1937-fa.html 

 ح.ر.، عبنخنای ، شعرب ف، ح.، ب  محمنی ن ر.، د رشک ، سل  ت ،

 پرس  پ ی ی  و روای  (. بررس 1390ح. ) ر.س.، و ب شننا،

 مجلنمشبن.  شبر منارس در منرسن در متنگ  دیزیت ت من
 .93-79(، 1)19. س   درم ن پزشک  علنر داتشگ ا

www.jkmu.kmu.ac.ir/article_16608.html 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

.6-19(، 2)11. های یادگیریفصلنامه ناتوانی ....سنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکانهای روانویژگی(. 1400و همکاران. ) نوئیمهدی ارخودی قلعه

2. شماره 11. دوره 1400زمستان   
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