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اهداف کثرت افراد دارای ناتوانی و افزایش روزافزون آنها ،لزوم شناخت نگرش اامعه در مورد ناتوانی را م شخ
ساخته است .اهمیت شناخت نگرش ،داشت ابزاری مناسب برای اندازهگیری آن را ضروری میسازد .مطالعة حاضر
با هدف تعیی ویژگیهای روانسنجی مقیاس فارسی سنجش نگرش نسبت به افراد دارای ناتوانی انجام شد.
مواد و روشها تحقیق حاضاار مطالعهای غیرتجربی و روششااناختی بود که در آن مقیاس نگرش به افراد دارای
ناتوانی ترامه ،معادل سازی و هنجاریابی شده ا ست .ابزار امعآوری اطالعات مقیاس ( )ATDP scaleبود .ن سخة
انگلی سی پر س شنامة  ATDPطی دو مرحله ،نخ ست بهد ست سه مترام باتجربه و م سلال که زبان مادری آنها
فار سی بود ،به فار سی ترامه و سپس به انگلی سی بازگردان شد .پایایی پر س شنامه به روش آزمون– بازآزمون در
فاصلة سه هفته بررسی شد .از شاخ های  ICCو  SEMدر ارزیابی تکرارپذیری نسبی و مطلق و از ضریب آلفای
کرونباخ در ارزیابی تکرارپذیری نمرات مقیاسها از انبة همخوانی درونی استفاده شد .برای روایی محتوا ،از شیوة
روایی محتوای کیفی ا ستفاده شد؛ بدی صورت که مت ترامه شده در اختیار ده نفر از صاحبنظران قرارگرفت و
نظرات آنها اخذ شد.
یافتهها نتایج نشااان داد که مترامان در کیفیت کلی ترامه  90درصااد ،در یکسااانی مفهومی  93/3درصااد ،در
شفافیت  96/7در صد و در زبان م شترك ترامه  96/7در صد توافق دا شتند .تمام مقیاسهای پر س شنامه ثبات
خوبی را نشان داد ( r= 0/70و  Icc= 0/75و .)α Cronbach =0/85
نتیجهگیری تحقیق حا ضر ن شان داد که ن سخة فار سی مقیاس  ATDPقابلیت اعتماد و اعتبار الزم برای سنجش
نگرش نسبت به افراد دارای ناتوانی را در اامعة ایرانی دارد.

مقدمه
فرد دارای ناتوانی ک سی ا ست که در انجام م ستقل فعالیتهای
روزمرة زندگی ( )ADLیا سااایر فعالیتهای الزم برای داشاات
زندگی مساااتقل و بدون نیاز به کمک ،مشاااکل دارد [ .]1طبق
تعریف طبقهبندی سااازمان اهانی بهداشاات با عنوان «عملکرد،
ناتوانی و سالمت» ( )WHO– ICFناتوانی ا صطالحی چترگونه
(گساااترده) در اختالل ها ،محدود یت های فعالیت (محدودیت
فعالیت ،اایگزی « ناتوانی» به کاررفته در نساااخة ICIDH-2

 )ICF 2001=( 1980اسااات) ،و موانع مشاااارکت (محدودیت
م شارکت ،اایگزی «معلولیت» بهکاررفته در ن سخة ICIDH-2
 )ICF 2001=( 1980است) محسوب می شود .ناتوانی انبههای
منفی تعامل بی فرد (با شااارایال ساااالمت) و عوامل زمینهای
فردی (عوامل محیطی و شاااخ ااای) را مشاااخ میکند [.]2
گزارش ساااال  ،2011در رابطه با شااایوه اهانی ناتوانی ،تعداد
افراد د چار ناتوانی را در ا هان بیش از یک میل یارد نفر برآورد
کرده اسااات که تقریباً  15درصاااد امعیت اهان را تشاااکیل
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آران و همکاران

مقبولتری مقیاسهای ارزیابی نگرش دانشجویان به افراد دارای
ناتوانی ،یعنی مقیاس  ،ATDPبر اساس پروتکل (International
) IQOLA Quality Of Life Assessmentاست.

میدهند .با افزایش س و نیز ر شد بیماریهای مزم ای آمار
رو به افزایش است [.]3
بهاعتقاد توماس ،مفهوم چند بعدی از نگرش -شاااامل
عناصااار شاااناختی ،عاطفی و رفتاری -مقبولتری تعریف برای
نگرش اساات .بدی ترتیب ،نگرش نشاااندهندة اثر شااناختی و
عاطفی بهاایگذاشاتهشادة تجربة شاخ از شایء یا موضاوه
ااتماعی مورد نگرش و تمایل به پا سخ در برابر آن شیء ا ست
[.]4
رویهر بیان کرد که نگرشها به افراد دارای ناتوانی منشااأ
و م بدأیی در دوران کودکی دارد که ناشااای از نگرش های
والدین شان ا ست [ .]5نگرش ممک ا ست مثبت یا منفی با شد و
در پیشااگویی رفتار اسااتفاده میشااود [ .]6نگرشهای منفی به
افراد دارای ناتوانی یکی از موانع مواود در یکپارچه سازی کامل،
استقالل و تلفیق ای افراد در اامعه است [.]7
نگرش های نامطلوب در مورد ناتوانی به واکنش های
ز یان باری هم از ساااوی مردم عادی و هم افراد براسااا تهای
میانجامد که مستقیماً با ای افراد درگیرند [.]5
محققان دریافتند رمز تلفیق موفق افراد دارای ناتوانی در
اامعه ،طرز نگرش مردم به آنان اسااات .چاب نیز ای بحران
حیاتی و ضااروری را مانعی نامرئی در توانبخشاای میداند و نوه
نگرش به ای افراد را مانعی برای ا ستخدام ،تلفیق و شرکت در
اوامع میشناسد [.]8
امعآوری داده ها یکی از مراحل مهم پژوهش و نیازمند
ا ستفاده از ابزارهای منا سب ا ست .پژوه شگران برای امعآوری
داده ها با ید خود پرساااشااا نا مة اد یدی طراحی کن ند یا از
پرسااشاانامة خارای دارای تأیید اعتبار و پایایی اسااتفاده کنند
[ .]9با تو اه به اهم یت مسااائ لة نگرش در مباحث مدیریت و
توانبخ شی ،دا شت ابزار منا سبی برای اندازهگیری آن ضروری
بهنظر میرسااد .بههمی دلیل ،از یکی از پرکاربردتری ابزارهای
ساااا ن جش ن گرش ATDP-(Attitude Toward Disabled
) )People)–FORM Aاسااات فاده شاااد .ای ابزار در م طال عة
محمدی بهمنظور بررساای نگرش کارکنان سااازمانهای شااهر
زنجان به معلوالن [ ]4و مطالعة اعتضااادی در تعیی و مقایسااة
نگرش دانشااجویان دانشااگاههای علوم پزشااکی ایران و صاانعتی
امیر کبیر به معلوالن [ ]10اسااتفاده شااده اساات؛ ولی ،بهعلت
هنجارنبودن ای ابزار در اامعة ایران ،مشاااکالتی مانند نامفهوم
بودن سا ا الها و عدم درك صاااحیا پاساااخدهندگان بههنگام
تکمیل پرسشنامه ،ما را بر آن داشت که نسخة مربوط را ترامه،
معادل سازی و هنجاریابی کنیم .بنابرای  ،هدف از تحقیق حا ضر
ارائة نساااخة فارسااای معادلساااازیشااادة یکی از رایجتری و

مواد و روشها
تحقیق حا ضر مطالعهای غیرتجربی و روش شناختی ا ست که در
آن مق یاس نگرش به افراد دارای ناتوانی ( )ATDPترا مه،
معادل سازی و هنجاریابی شده ا ست .ابزار امعآوری اطالعات
 ATDP Scaleبود .مقیاس  ATDPسه نسخه بهشرح زیر دارد:

ATDP – FORM O
ATDP – FORM A
ATDP –FORM B.
س ال دا شت و فرم B

فرم  Oبی ست س ال و فرم  Aسی
در د سترس نبود .بهدلیل ا ستفاده از فرم  Aدر دو تحقیق قبلی،
در زمی نة سااانجش نگرش و مبهمبودن نوه سااا ال ها برای
پاساااخدهنده ،ترایحاً ای فرم برای اساااتاندارد و بومیشااادن
انتخاب شد.
از اطالعات مندرج در پرسشنامة  ATDPبرای امعآوری
دادهها استفاده شد .بخش نخست پرسشنامه شامل مشخ ات
فردی پاسخدهنده و بخش دوم س الهای مرتبال با نوه نگرش و
مشتمل بر سی س ال بود .در بخش دوم ،نگرش بر مبنای الگوی
لیکرت سااانجیده میشاااود و پاساااخگو با عبارات کامالً موافق،
موافق ،تا حدودی موافق ،کامالً م خالف ،م خالف و تا حدودی
مخالف ،به ساا الها پاسااخ میدهد .دامنة پاسااخها بر اساااس
مقیاس شاااش امتیازی لیکرت ،از کامالً موافق تا کامالً مخالف
ا ست .نمرات باال ن شاندهندة پذیرش بی شتر معلوالن از سوی
پاسااخدهنده و نگرش حامیانة وی نس ابت به افراد دارای ناتوانی
ا ست .سطا سنجش هر س ال رتبهای بود که با مجموه نمرات
س الها ،نمرة کل متغیر مورد نظر در سطا سنجش فاصلهای یا
ن سبتی بهد ست میآید .بر ای ا ساس ،نمرة کل بی  180و 30
متغیر است.
ابزار  ATDPاز روایی و پایایی باالیی برخوردار ا ست [.]5
پایایی آن به چهار روش سااانجیده شاااده اسااات .میزان پایایی
بهروش  ( test-retestسه هفته یا کمتر) با میانگی  0/79برابر با
 0/91 -0/74و بهه مان روش با  retestپنج ماه دارای نمرة
میانگی  0/68بوده اساات .محدودة پایایی گزارششااده با روش
 split halfبا میانگی  0/83معادل  0/80-0/73و با روش آلفای
کرونباخ با میانگی  0/84معادل  0/85-0/83اسااات [ .]5روایی
ای ابزار با آزمودن  ATDPدر ارتباط با ساااایر متغیرها تعیی
شااده اساات .اعتباریابی ساااختاری ( )construct validityآن از
طریق اعتباریابی همگرا ( )convergent validityو تشااخی اای
( )discriminantنشااان داده شااده اساات .اعتبار همگرا با نمرات
212
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و رضااااا یتبخش بود .مالك ت ااامیمگیری در مورد کیف یت
نامطلوب ترامهها ،میانگی نمرة کیفیت (تعیی شااادة ناظران)
پایی تر از  90در نظر گرفته شاااد .بنابرای  ،در ای مرحله یک
نساااخة فارسااای بهدسااات آمد که به نظر مترامان و ناظران،
کیفیت رضایتبخشی داشت.
در آخری مرحله از فرایند ترامه ،از دو مترام دیگر (2
و  )3که دارای زبان مادری فارسااای و مسااالال به هر دو زبان
فارسی و انگلیسی بودند ،خواسته شد تا نسخة بهدستآمده در
مراحل قبلی را بار دیگر به زبان انگلیساای ترامه کنند (ترامة
 .)Backwardسپس ،نسخههای انگلیسی بهدستآمده از ناظران
(استاد راهنما و یکی از استادان مشاور) با حضور محقق مطالعه،
بحث و برر سی شد .در نهایت ،بر یک ترامة انگلی سی م شترك
توافق حاصل آمد .نسخة انگلیسی تهیه شده در ای مرحله ،طی
السااهای با حضااور ناظران و محقق با نسااخة انگلیساای اصاالی
 ATDPبهلحاظ یکسانی مفهومی مقایسه و در نهایت تأیید شد.
انجام مراحل فوق ،منجر به ارائة نسخهای فارسی و دارای کیفیت
ترامة مناسب و رضایتبخش از مقیاس  ATDPشد.
پس از تهیة ابزار سنجش نگرش هنجاریابی شده ،برر سی
نگرش در پایلوتی نوزده نفری از دانشااجویان انجام شااد .در ای
پایلوت ،پایایی بهروش آزمون– بازآزمون بررسااای شاااد ،بهای
طریق که مقیاس  ATDPفارسیشده در اختیار نوزده دانشجوی
داوطلب قرارگرفت و مجدداً سه هفته بعد همان مقیاس را همان
دانشجویان تکمیل کردند .سپس ،با استفاده از آزمونهای آماری
( )ICC: Intraclass Correlation Coefficientو اناادازه گ یری
( )SEM: Standard Error of Measurementو ضاااریب آلفای
کرونباخ ،بهترتیب تکرارپذیری ن سبی ،تکرارپذیری مطلق و ثبات
درونی بررسی شد.

همبساااتگی  ATDPبا ساااایر متغیر ها (نگرشااای) در ا هت
اندازهگیری ناتوانی ارزیابی شااده بود .دامنة نمرات همبسااتگی
فردی از  0/98-0/90اسااات .ای مقیاس در مقایساااه با ساااایر
مق یاس های نگرش دارای پیوساااتگی باالتری اسااات و برای
اساااتفاده ،هم در اامعة دارای ناتوانی (معلوالن) و هم اامعة
غیرناتوان (غیرمعلوالن) منا سب ا ست [ .]5برای روایی محتوا ،از
شیوة روایی محتوای کیفی ا ستفاده شد ،بدی صورت که مت
ترامهشااده برای نظرساانجی در اختیار ده نفر از صاااحبنظران
قرارگرفت .کاربرد ای ابزار در ارزیابی نگرش مردم و گروه های
مختلفی همچون معلمها ،کارفرمایان ،پزشااکان و دانشااجویانی
است که با افراد دارای ناتوانی (معلول) سروکار دارند.
نخساات ،نسااخة اصاالی انگلیساای مقیاس  ATDPطبق
پروتکل ترامه و معادلسااازی  IQOLAبه زبان فارساای ترامه
شااد (ترامة  .)FORWARDبدی منظور سااه مترام که زبان
مادری آنها فار سی بود و تجربه و ت سلال کافی به ترامة متون
انگلی سی دا شتند (مترام  .1از انگلی سی به فار سی و ناآ شنا با
پزشااکی و توانبخشاای .2 ،کارشااناساای زبان انگلیساای و دبیر
انگلی سی ناآ شنا با پز شکی و توانبخ شی و  .3مهندس م سلال به
زبان انگلیسااای که بهعلت نوه شاااغل ،مرتب در حال سااافر به
کشااورهای خارای) نسااخة انگلیساای مقیاس  ATDPرا ترامه
کردند .در ای مرحله ،تأکید بر معادلساااازی مفهومی واژه ها،
عبارات و امالت مقیاس  ATDPبود نه ترامة تحتاللفظی آن.
سپس ،هر یک از مترامان  2 ،1و  3در مورد تکتک دستورات،
پاسخها و توصیههای مواود در مقیاس  ATDPبهلحاظ دشواری
ترا مه ،بی عدد  100-0در ساااتون مربوط به دشاااواری در
فرمهای ترامة تعبیه شده نمره دادند .در مرحلة بعد ،نسخههای
اولیة ترامه شدة ای سه مترام بررسی شد .در نهایت در مورد
نسخة ترامة فارسی مشترك توافق شد.
ن سخة فار سی تهیه شده در اختیار سه ناظر قرارگرفت.
ناظران کیف یت ترا مه به تک تک دساااتورات ،پاساااخ ها و
تو صیههای ن سخة فار سی نمره دادند .در ای مرحله ،منظور از
کیف یت ترا مه مطلوب یت ع بارات و امالت بهل حاظ وضاااوح
(اسااتفاده از واژههای ساااده و قابلفهم) ،کاربرد زبان مشااترك
(پرهیز از بهکارگیری واژههای فنی ،تخ ی ،ت نعی) ،یکسانی
مفهومی (در بردا شت محتوای مفهومی ن سخة ا صلی مقیاس) و
کیفیت کلی ترامه بود .نمرات ناظران برای هر یک از دستورات،
پا سخها و تو صیههای ن سخة فار سی مقیاس  ATDPبی اعداد
 100-0در ستون مربوط به کیفیت کلی و اازای کیفیت (شامل
وضااوح یا شاافافیت ترامه ،یکسااانی مفهومی و زبان مشااترك)
ثبت شاااد که در فرمهای ترامه تعبیه شاااده بود .نمرة صااافر
نشاندهندة کیفیت کامالً نامطلوب و  100کیفیت کامالً مطلوب

یافتهها
نتایج ن شان داد از کل سی مورد ترامة نهایی ،ده مورد (33/3
درصااد) دارای توافق در دشااواری ترامه ،نه مورد ( 30درصااد)
ترامة آسان و هجده مورد ( 60درصد) ترامة دشوار شناسایی
شاااد .بهلحاظ کیفیت کلی ترامه نیز  90درصاااد توافق واود
داشااات که دو مورد ( 6/7درصاااد) دارای ترامة مطلوب و 22
مورد ( 73/3درصد) ترامة نسبتاً مطلوب گزارش شده است .در
مورد یک سانی مفهومی ترامه 93/3 ،در صد توافق واود دا شته
که هفت مورد ( 23/3درصاااد) دارای ترامه مطلوب و دو مورد
( 20در صد) ترامة ن سبتاً مطلوب گزارش شده ا ست .در مورد
شاافافیت ترامه نیز  96/7درصااد توافق واود داشاات که پنج
مورد ( 16/7درصاااد) دارای ترامة مطلوب و  22مورد (73/3
در صد) ترامة ن سبتاً مطلوب گزارش شده ا ست .در ا ستفاده از
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( 73/3در صد) ترامة ن سبتاً مطلوب گزارش شده ا ست (ادول
.)1

زبان م شترك بههنگام ترامه 96/7 ،در صد توافق واود دا شت
که پنج مورد ( 16/7درصاااد) دارای ترامه مطلوب و 22مورد

جدول  .1عدم توافق سؤاله ا در کیفیت کلی و اجزای کیفیت و دشواری ترجمه
سؤالها

زبان
مشترك

 .3افراد دارای ناتوانی (معلوالن) احساساتیتر از افراد دیگر نیستند.
 .5بیشااتر افراد دارای ناتوانی(معلولیت) اساامی احساااس میکنند شاأنشااان
رعایت نمی شود (ارزش ااتماعیشان پایمال میشود).
 .6شاغالن دارای ناتوانی (معلوالن) قادرند بهاندازة سایر شاغالن موفق باشند.
 .7تعداد بسااایارکمی از افراد دارای ناتوانی(معلوالن) از ناتوانی(معلولیت) خود
احساس خجالت دارند.
 .8اکثر مردم در هن گام ارت باط با افراد دارای ناتوانی (معلوالن) احسااااس
ناخوشایندی دارند.
 .9افراد دارای ناتوانی(معلوالن) نسبت به افراد غیرمعلول از خود شور واشتیاق
کمتری نشان میدهند.
 .10افراد دارای ناتوانی(معلوالن) نسااا بت به افراد غیرمعلول در مدت زمان
کوتاه ،بهسادگی ناراحت نمیشوند.
 .11افراد دارای ناتوانی(معلوالن) غالباً کمتر از افراد عادی پرخاشگرند.
 .12بیشتر افراد دارای ناتوانی (معلوالن) ازدواج میکنند و بچهدار میشوند.
 .16زندگی با افراد دارای ناتوانی(معلوالن) شدید نسبت به آنهایی که ناتوانی
(معلولیت) خفیف دارند سختتر است.
 .18افراد دارای ناتوانی (معلوالن) نباید انتظار داشااته باشااند که یک زندگی
عادی را بگذرانند.
 .19بیشتر افراد دارای ناتوانی (معلوالن) بهراحتی تمایل به دلسردی دارند.
 .21کود کان دارای ناتوانی (معلوالن) ن با ید مجبور به ر قا بت با کود کان
غیرمعلول باشند.
 .23بیشااتر افراد دارای ناتوانی(معلوالن) ترایا می دهند با دیگر افراد ناتوان
(معلوالن) کار کنند.
 .24بیشتر افراد دارای ناتوانی(معلوالن) بهاندازة سایر مردم بلندپرواز نیستند.
 .25افراد دارای ناتوانی(معلوالن) به اندازة افراد از نظر اسااامی عادی ،اعتماد
به نفس ندارند.
 .26اغلب افراد دارای ناتوانی (معلوالن) تواه و تحساای بیشااتری از دیگران
نمیخواهند.
 .27بهتراسااات که فرد دارای ناتوانی(معلوالن) با فرد معلول دیگری ازدواج
کند.
 .29افراد دارای ناتوانی(معلوالن) نسااابت به دیگر افراد همدردی بیشاااتری
میخواهند.
 .30بی شتر افراد دارای ناتوانی (معلوالن) ا سمی شخ یتی متفاوت با افراد
عادی دارند.

*

وضوح

*

یکسانی
مفهومی

کیفیت

*

*

*

*

*
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دشواری

جمع
کل

*

1

*

5

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*
*

1
1

*

3

*

1

*

1

*

1

*

2

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*
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ویژگیهای روانسنجی مقیاس سنجش نگرش دانشجویان به ...

در نظر گرفت و تو اه به آن را صااااحبنظران تأکید کردهاند
آ سانی ترامه و کیفیت مطلوب ن سخة ترامه شده به زبان دوم
ا ست [ .]11مو ضوه در دراة نخ ست ،مورد تواه طراحان اولیة
نسخة اصلی ای گونه ابزارها قرارمیگیرد .بدی معنا که طراحان
همواره در انتخاب و کاربرد واژهها ،عبارات و امالت سعی دارند
تا حدّ ممک از موارد مبهم ،نامأنوس ،غیرشاافاف و دارای معانی
محتمل و متعدد پرهیز کنند و بدی وسااایله فرایند ترامة مت
ابزار را به زبان دیگر تا حد مقدور تسهیل کنند [.]12
در مطالعة حاضاار ،نتایج حاصاال از بررساای تکرارپذیری
(پایایی) مقیاس  ATDPترامه شده به زبان فار سی با شاخ
آل فای کرون باخ  0/85بود .تقربی و هم کاران در تعیی روایی و
پایایی فرم کوتاه مقیاس ناتوانی پرسااشاانامة ساانجش سااالمت
ا ستانفورد ،ضریب پایایی پر س شنامه را با آلفای کرونباخ 0/98
بیان کردند [ .]13عدد محاسااابهشاااده برای پا یایی ابزار مورد
استفاده در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو در بخش بازتوانی
و فیزیک پزشکی دانشکدة پزشکی دانشگاه آنکارا  0/87بهدست
آمده ا ست [ .]14ضریب آلفای کرونباخ در پر س شنامة سنجش
ناتوانی ناشاای از سااردرد  0/86گزارش شااد [ .]15همچنی  ،در
م طال عة ح یدری و هم کاران بهمنظور بررسااای ویژگی های
روانسااانجی مقیاس خودناتوانساااازی ،ضاااریب پایایی 0/84
گزارش شااد [ .]16ضااریب پایایی  α ≤ 0/7را سااطا قابلقبول
پایایی مطرح کردهاند [.]17
در پژوهش حاضاار ،تکرارپذیری (پایایی) مقیاس ATDP
ترامه شده به زبان فار سی در پایلوت نوزده نفری بهروش test-
 ( retestسه هفته) 0/75 ،گزارش شد .ضریب مذکور در ن سخة
اساااپانیایی بهروش آزمون مجدد به فاصااالة ساااه روز از طریق
محاسبة  ICCدر سیستم نمرهدهی «میزان مشکل»« ،رضایت»
و «نیاز به کمک» بهترتیب  0/82 ،0/89و  0/88ثبت شد [.]19
علت تفاوت مواود را میتوان به تفاوت در ویژگیهای نمونههای
مورد بررسااای و معیار نمرهدهی ابزار مرتبال دانسااات [،20 ،14
.]21
مقیاس  ATDPیکی از مقیاسهای مهمی اسااات که در
اوامع مختلف برای اندازهگیری نگرش نسااابت به افراد ناتوان
اسااتفاده میشااود .اما ،سااادهبودن مقیاس گاه کار را در ترامه
م شکل می سازد ،بهخ وص در زبان فار سی که کلمات م شابهی
در معنی لغات زبان انگلی سی چه به صورت واقعی و چه مجازی
اساااتفاده میشاااود .از طرفی ،پروتکل  IQOLAتأکید دارد که
مترامان در عی حال که باید با نحوة ترامة مقیاس و ابزارها
آ شنا با شند ،نباید با مقیاس مورد نظر محقق آ شنا با شند [.]11
به ای موضااوه در مطالعة حاضاار تواه شااده اساات ،اما ،بهعلت
استفاده از واژهها و اصطالحات بسیار عامیانه در برخی موارد در

با تو اه به ادول  ،1سااا ال های  16 ،5و  23از امله
سااا ال هایی بود که در موارد مربوط به اازای کیف یّت در بی
ناظران دارای عدم توافق گزارش شااده اساات .سا ال  5با عنوان
«بی شتر افراد دارای ناتوانی ا سمی ،اح ساس میکنند شأن شان
رعایت نمیشااود (ارزش ااتماعیشااان پایمال میشااود) ،».در
تمامی موارد مربوط بهو ضوح ،زبان م شترك ،یک سانی مفهومی و
کیفیت ترامه در بی ناظران دارای عدمتوافق گزارش شاااده
است .س ال  16با عنوان «زندگی با افراد دارای ناتوانی (معلوالن)
شدید ن سبت به افراد دارای ناتوانی خفیف (معلولیت) سختتر
اساات ،».در موارد مربوط به یکسااانی مفهومی و کیفیت ترامه
در بی ناظران دارای عدمتوافق گزارش شده ا ست .س ال  23با
عنوان «بیشااتر افراد دارای ناتوانی (معلوالن) ترایا میدهند با
دیگر افراد ناتوان (معلوالن) کار کن ند ،».در کیف یت ترا مه،
عدمتوافق گزارش شااده اساات .در مورد عدمتوافق در دشااواری
ترامه ،عالوهبر ساا ال 16 ،5و  ،23در مورد هفده ساا ال دیگر
(ادول  )1نیز عدمتوافق عنوان شده است.
نتایج حاصااال از بررسااای تکرارپذیری (پایایی) مقیاس
 ATDPترامهشاااده به زبان فارسااای در پایلوت نوزده نفری
بهروش  ( test-retestسه هفته) با ضریب همب ستگی ( 0/70 )rو
 Icc= 0/75بهدسااات آمد .همچنی  ،ثبات درونی ای پایلوت با
شاخ آلفای کرونباخ ( 0/85باالتر از حد مطلوب  )0/7گزارش
شد .در مطالعة حاضر ،مقدار  SEMبهدستآمده  73/5است که
گویای تکرارپذیری مطلق نساابتاً خوب برای ای مقیاس اساات.
شاااخ ارزیابی ثبات درونی ضااریب آلفای کرونباخ بود که در
ای پژوهش  0/85اساات .بنابرای  ،مقیاس بهدسااتآمده دارای
ثبات درونی مطلوبی است.

بحث
مطالعة حاضاار با هدف بررساای ویژگیهای روانساانجی مقیاس
سانجش نگرش دانشاجویان نسابت به افراد دارای ناتوانی انجام
شده ا ست .س الهای  16 ،5و  23در ن سخة انگلی سی مقیاس
 ATDPاز امله ساا الهایی بود که در موارد مربوط به ترامه،
دارای عدم توافق گزارش شده ا ست .علت آن را میتوان کاربرد
واژههای عامیانه یا بهعبارت دیگر اصااطالحات خاص رایج در آن
فرهنگ و بار فرهنگی و عاطفی بی شتری دان ست که در ای سه
س ال ن سبت به سایر س الها واود دارد .بههمی علت ترامة
مترامان در ای ساااه سااا ال کامالً متفاوت از هم بود .همی
مساائله انتخاب املة ترامهشاادة مناسااب را بهعنوان ترامة
نهایی از بی ترامههای انجام شده ،م شکل ساخت و در نهایت
منجر به عدم توافق مترامان در موارد کیفیت ترامه شد .یکی
از مهمتری ویژگیهایی که در انتخاب ابزار سنجش همواره باید
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.خواهد شد

آن در کیفیت عرضة خدمات مشخ

 گاه مترامان ایرانی موفق به،ن سخة انگلی سی مقیاس مورد نظر
ترامة دقیق آن اصطالحات نمیشدند و در نتیجه نمیتوانستند
.مفهوم واقعی را به خواننده برسانند
نسااخة فارساای مقیاس نگرش به افراد دارای ناتوانی ابزار
اسااتانداردی بود که میتوان در بررساای نگرش اقشااار مختلف
 انتظار.اامعه نساابت به افراد دارای ناتوانی از آن اسااتفاده کرد
،میرود نتایج ای پژوهش ابزاری برای برنامهریزان سااایاسااای
 رسااانهای و ازآن در ساانجش نوه نگرش، فرهنگی،اقت ااادی
 دانشاااجویان و دیگر اقشاااار اساااتفاده شاااود و با،کارمندان
،فراهمکردن محیال کاری منا سب و برگزاری دورههای آموز شی
زمینة تغییر نگرش به ساامت نگرش مثبت ایجاد شااود که نمود

تشکر و قدردانی

ای مقاله حا صل بخ شی از پایاننامة کار شنا سیار شد مدیریت
،توانبخ شی دان شکدة توانبخ شی دان شگاه علوم پز شکی ایران
 بدی وساایله نویسااندگان ای.گروه مدیریت توانبخشاای اساات
مقاله کمال ت شکر را از معاونت پژوه شی دان شکدة توانبخ شی
 گروه مدیر یت توانبخشااای و،دانشاااگاه علوم پزشاااکی ایران
دانشاجویان عزیزی که با همکاری صامیمانة خود ما را در انجام
.ای پژوهش یاری رساندند ابراز میدارند
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