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Background: Inflexibility is an inappropriate response children with autism disorder to
environmental changes. A tool with appropriate reliability and validity is needed to measure the
behavioral inflexibility of different age groups of children with autism disorder.there is a research
gap due to disagreement on the relationship between behavioral inflexibility and age. So, the question
is whether the factor structure of the Lecavalier Behavioral Inflexibility Scale is invariant. In different
age groups.
Aims: The present study aimed to investigate the validity and invariance of the factor structure of
the Lecavalier Behavioral Inflexibility Scale in children with autism disorder aged 3-6 and 7-12 in
Isfahan.
Methods: The research method was descriptive-survey and applied in terms of purpose. The
statistical population was children with autism disorder aged 3-12 in Isfahan, of whom 450 children
were randomly selected, and the data obtained from 430 of them (230 for exploratory factor analysis
and 200 for confirmatory factor analysis) were analyzed. The GARS Autism Symptoms Diagnostic
Scale (GARS) (2012) with Cronbach’s alpha of 0.89 and the Lecavalier Behavioral Inflexibility Scale
(BIS) (2020) with Cronbach’s alpha of 0.97 were used.
Results: Data were analyzed by Cronbach’s alpha, exploratory and confirmatory factor analyses. The
Behavioral Inflexibility Scale (CVR> 0.62 and CVI> 0.79) had acceptable internal consistency in the
two age groups (α> 0.70). ∆x2 of the restricted and unrestricted models of the measurement residues
were equal in different age groups [∆x2 (90)= 108.51, p= 0.089].
Conclusion: The Persian version of the Lecavalier Behavioral Inflexibility Scale has acceptable
validity and reliability for both age groups, and its factor structure is invariant.
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Introduction
Behavioral inflexibility, maladaptive and inflexible
response to environmental changes and new
situations are identified by limited interests, problems
in adapting to change or novelty, and engaging in
repetitive behavioral patterns (Gökçen, Petrides,
Hudry, Frederickson & Smillie, 2014). Behavioral
inflexibility can affect several areas of performance
and the family life of individuals with autism
spectrum disorder. Inflexible behaviors hinder
widespread social interaction in individuals with
autism spectrum disorder (Tei & et al, 2018), and
result in anxiety (Harrop, Dallman, Lecavalier,
Bodfish, & Boyd, 2020), limited repetitive behaviors
(Mostert-Kerckhoffs, Staal, Houben, & de Jonge,
2015) and poor adjustment (Bertollo & et al, 2020).
Researchers
and
scholars
have
different
classifications for the dimensions of behavioral
inflexibility. Some researchers consider behavioral
inflexibility to include the three dimensions of
inflexibility in relation to the environment,
inflexibility in relation to individuals, and
inflexibility in relation to objects. As stated by the
researchers, children with autism are resistant to
changing environments (for example, moving to a
new home), objects (such as moving furniture in a
room), and people (meeting new people). Any change
in the environment, objects, and people might cause
panic attacks and mood swings in children with
autism (Peters-Scheffer & et al, 2008). Some scholars
consider inflexibility as a six-dimension construct,
including responding to change, responding to new
situations and issues, responding to uncertainty,
participating in routines and rituals, the tendency to
limitation, and being overly sensitive to
environmental events. Overseas research confirmed
the invariability of the factor structure of the
Behavioral Flexibility Scale in different age groups
(preschool, kindergarten, elementary school, young
children and adults (Lecavalier & et al, 2020).
Still, there is no agreement on the relationship
between behavioral inflexibility scores and age.
According to some studies, behavioral inflexibility is
predicted by age, the severity of autism, and the onset
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of social activities (Peters-Scheffer, Didden,
Sigafoos, Green, & Korzilius, H. (2013). However,
other studies revealed no relationship between age
and cognitive and behavioral inflexibility (Lecavalier
& et al, 2020, Memari & et al, 2013). Reducing the
behavioral inflexibility of children with autism
requires accurate measurement of behavioral
inflexibility and its dimensions. Identifying the factor
structure and validity of the Behavioral Flexibility
Scale in the age groups of 3 to 6 and 7 to 12 years
helps measure the behavioral flexibility and its
dimensions in different age groups. In foreign
countries, there are valid and reliable instruments for
assessing the behavioral inflexibility of children with
autism (Strang & et al, 2017, Lecavalier & et al,
2020). among which, the Lecavalier inflexibility
scale is the most recent one developed by Lecavalier
in 2020 and includes 38 items that are standardized
for 3-6-year-old children with autism and other
developmental disabilities in Ohio, Texas and North
Carolina. (Lecavalier & et al., 2020). However, no
questionnaire has yet been standardized in Iran to
measure the behavioral inflexibility of children with
autism. Measuring the behavioral inflexibility of
different age groups of children with autism by a valid
and reliable instrument helps autism counselors and
therapists assess the extent and dimensions of the
behavioral inflexibility of different age groups of
children and perform more appropriate therapeutic
interventions.

Method
The research method was descriptive-survey and
applied in terms of purpose. The statistical population
included children with autism aged 3 to 12 years in
Isfahan. According to Comrey & Lee (2013) to
conduct factor analysis, a sample of 300 individuals
is appropriate, and a sample of 500 individuals is
highly desirable. Therefore, in the present study, 450
children aged between 3 and 12 years were randomly
selected from among the patients of the Autism
Association, Autism Rehabilitation Centers, and the
Autism School of Isfahan. However, five children
were excluded due to non-diagnosis of autism by a
psychiatrist and getting a score lower than 53 in
GARS diagnostic questionnaire, and 15 were
excluded due to incomplete questionnaire. Finally,
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the responses of 430 children were analyzed. As
recommended by the statisticians, it is better to use a
separate sample in factor analysis. Also, according to
Klein (2015), a minimum sample size of 200 people
is appropriate for exploratory factor analysis, and 20
samples per factor are required for confirmatory
factor analysis. Therefore, the data obtained from 230
children with autism aged between 3 and 12 years
were used for exploratory factor analysis, and the data
of 200 children with autism aged between 3 to 12
years were used for confirmatory factor analysis.
The KMO index obtained in the present study was
0.904, which indicates the adequacy of the sample
size. The instruments used in the present study was
the GARS diagnostic scale of autism symptoms with
Cronbach’s alpha coefficient of 0.89 and the
correlation coefficient of GARS and CARS
questionnaire was 0.80, which approves its reliability
(Ahmadi et al., 2012). Furthermore, the reliability of
the Lecavalier (2020) Behavioral Inflexibility Scale,
estimated by Cronbach’s alpha, was 0.97. Correlation
of the behavioral inflexibility scale with the revised
version of the repetitive behaviors subscales ranged
between 0.48 and 0.89, which proves the reliability
and validity of this scale (Lecavalier & et al, 2020).
In the present study, Cronbach’s alpha of the total
questionnaire was 0.956, and McDonald’s omega was
0.951.
First, the Lecavalier Behavioral Flexibility Scale was
translated into Persian. Then, a specialist familiar
with psychology and English texts was also asked to
translate it into Persian. The two translations were
Variable
Age
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compared and matched. The differently translated
items were re-translated with the help of psychology
professors. In the next step, a bilingual translator was
asked to backtranslate it into English. The
backtranslation was matched with the original
English text. The scale developer, i.e. Lecavalier, was
consulted, and the recommended revisions and
corrections were made. Then, the initial questionnaire
was reviewed by ten experts, including psychiatrists
and psychologists in the doctoral program (specialists
in the field of autism). They were asked to comment
on each section in terms of relevance, simplicity, and
clarity of the items. Then, based on the results of the
Content Validity Index (CVI), CVR, and the revisions
proposed by experts, the required changes were made
on the scale. Data were analyzed by confirmatory and
exploratory factor analysis and Cronbach’s alpha.

Results
Based on the results of the present study, the
Cronbach’s alpha and McDonald’s omega
coefficients in all indices of the two age groups were
at an acceptable level (α ˃70.0). Based on the results
of confirmatory factor analysis, the goodness of fit
index of chi-square was obtained after correcting the
model (p< 0.001, [x2 (471, N= 338)= 883.57]). To
evaluate the model fit, other indicators were
examined and all indices of PCFI= 0.851,
PNFI= 0.809, CMIN / DF = 1.876, RMSEA= 0.051,
IFI= 0.954, CFI= 0.954, and GFI= 0.920 confirmed
the appropriate fit of the final model.

Table 1. Result of multi group confirmatory factor analysis in different subgroups
Pattern
χ2
Df
χ2/df
CFI
GFI
AGFI
No restriction
1963/62
942
2/085
0/968
0/952
0/939
Restriction on factor loads
1991/608
969
2/055
0/967
0/950
0/931
Restriction on structural co-variances
2017/487
990
2/037
0/966
0/948
/0932
Restriction on measurement residues
2072/13
1032
2/007
0/988
0/944
0/933

As shown in Table 5, the fit of the multi-group factor
analysis model was good, and the value of ∆χ2, which
was calculated with the aim of testing the difference
between χ2 values between the model with limitation
and the model without limitation, showed that the
factor loads were equal in the two age groups [p =
0.411, ∆χ2 (27) = 27.988]. Then, the two age groups
were limited by equalizing the variances and factor

RMSEA
0/050
0/050
0/050
0/051

covariance. Table 5 shows the ∆χ2 value was equal in
the model with limitation and the model without
limitation for different age groups [p = 0.260, ∆χ2 (48)
= 53.867]. Finally, the two age groups were limited
by equality in all measurement residues. The fit of
this pattern of multi-group factor analysis was good
(Table 1). The value of ∆χ2 in Table 5 shows that the
measurement residues were equal in the model with
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limitation and the model without limitation for
different age groups [p = 0.089, ∆χ2 (90) = 108.51].

Conclusion
The results of the present study showed that the
validity and reliability of the Behavioral Inflexibility
Scale were appropriate in the two age groups of 3 to
6 years and 7 to 12 years and had a good internal
consistency that is consistent with the results of
Lecavalier & et al, 2020). According to ten
psychiatrists and psychologists specializing in
autism, the scale items were related to the behavioral
inflexibility of children with autism, and the
necessary changes, as recommended by the
specialists, were made in the items before analyzing
the data.
Given the different perspectives on behavioral
inflexibility, the scale items assessed the child’s
response to new situations and change (Gökçen & et
al., 2014), routines and rituals (Lecavalier & et al.,
2020), the tendency to limitation (Grossi, et al., 2021;
Gökçen & et al., 2014), and being overly sensitive to
environmental events (Lecavalier & et al., 2020). In
exploratory factor analysis, the behavioral
inflexibility construct included six components,
response to change, routines and rituals, the tendency
to limitation, response to new situations and issues,
and being overly sensitive to environmental events.
Lecavalier & et al. (2020) and Gökçen & et al. (2014)
also stated that behavioral inflexibility includes the
above components.
The results of the present study confirmed the same
factor structure in the Persian version of Lecavalier
the Behavioral Flexibility Scale in children aged 3 to
6 years and 7 to 12 years, which is consistent with
Lecavalier & et al. (2020).
Based on norm scores, behavioral inflexibility
revealed a small difference in the percentage rank of
the two age groups up to a score of 120. However, the
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difference in the percentage rank between the two age
groups of 3 to 6 years and 7 to 12 years was more in
the scores 120 and above. Also, there was no
statistically significant difference between the age
groups of 3-6 and 7-12 in the total score of the
Behavioral Inflexibility Scale (BIS) and all
components except for responding to change and new
situations and issues. This finding is consistent with
Bodfish & et al. (2021), Lecavalier & et al. (2020),
Memari & et al. (2013), and inconsistent with PetersScheffer & et al. (2013). Considering that the scale
used by Peters-Scheffer measures the dimensions of
inflexibility in relation to objects, environment, and
people, and the fact that a significant difference was
found between the two age groups of 3 to 6 and 7 to
12 years in the present study in two components of
the response to change and situations and issues, and
since no research has yet been conducted on the
components of behavioral inflexibility, future
researchers are recommended to do further studies on
this topic.
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 .1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه روانشناسی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 .8استادیار ،گروه علوم پایه پزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :انعطافناپذیری ،پاسخ ناساگارکودکان دارای اختالل اوتیسم به تغییرات محیطی بودهاست .جهت سنجش انعطافناپذیری رفتاری

اعتبار،

کودکان دارای اختالل اوتیسم گروههای سنی مختلف ،ابزاری با پایایی و روایی مناسب نیاز است .بهدلیل اختالفنظر در زمینهی رابطهی

تغییرناپذیری ساختار عاملی،

انعطافناپذیری رفتاری با سن شکاف تحقیقاتی وجود دارد بنابراین مسئله این است که آیا ساختار عاملی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری

انعطافناپذیری رفتاری،

لکاوالیر در گروههای سنی مختلف تغییرناپذیر است؟

کودکان دارای اختالل اوتیسم

هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین اعتبار و تغییرناپذیری ساختارعاملی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری در کودکان دارای اختالل اوتیسم 8
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تا  6و  7تا  22سال شهر اصفهان

تا  6و  7تا  12سال شهر اصفهان بود.
روش :روش پژوهش توصیفی -پیمایشی ازنظر هدف کاربردی بود .جامعهی آماری ،کودکان دارای اختالل اوتیسم  8تا  12سال شهر
اصفهان بودند که  050نفر بهطور تصادفی ساده انتخاب و طبق مالک ورود و خروج پژوهش  080نفر ( 280نفر تحلیل عامل اکتشافی و 200
انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر ( )2020( )BISبا آلفای کرونباخ  0/97استفاده شد.
یافتهها :دادهها با آلفای کرونباخ ،تحلیلعاملاکتشافی و تأییدی تجزیهوتحلیل شدند .مقیاس انعطافناپذیریرفتاری روایی (CVR < 0/62

و  )CVI < 0/79و همسانیدرونی مناسبی در دوگروه سنی داشت ( ∆χ2 .)α< 0/70در الگوی بامحدودیت و بدون محدودیت باقیماندههای
دریافت شده1000/03/07 :

اندازهگیری در گروههای سنی مختلف مساوی بودند ].[∆χ2 )90(= 103/51 , P= 0/039

پذیرفته شده1000/09/10 :

نتیجهگیری :نسخه فارسی مقیاس انعطافناپذیریرفتاری لکاوالیر برای هر دو گروهسنی اعتبار و روایی مناسبی دارد و ساختار عاملی آن

منتشر شده1001/00/01 :

تغییرناپذیر است.
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تلفن09188220106 :
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نفر تحلیل عامل تأییدی) وارد تحلیل آماری شدند .مقیاس تشخیصیعالئم اوتیسم گارز ( )2012( )GARSبا آلفایکرونباخ  0/39و مقیاس

اختالل طیف اوتیسم 1با اختالل مداوم در روابط و تعامالت اجتماعی

ناپذیری اجتماعی :0فرد مبتال به اوتیسم در مواجهه با موقعیتهای اجتماعی

متقابل ،الگوهای محدود و تکراری در رفتار ،عالیق یا فعالیتها آشکار

رفتارهای انعطافناپذیر از خود نشان میدهد .2 .روتینها و تشریفات:5

میشود .عالئم بالینی در دو حوزهی «اجتماعی» و «رفتاری» مشهود است

اصرار شدید بر روال و روتینهای زندگی ،به هم ریختگی در صورت تغییر

(جون ،کامر و پارل .)2021 ،کودکان اوتیسم زمان زیادی را صرف بازی

آنها و داشتن رفتارهای تشریفاتی کالمی و غیرکالمی .8 .تغییر از یک

غیر اجتماعی مینمایند (آلبهبهانی ،کیخسروانی ،امینی ،نریمانی و جامعی،

حالت به حالت دیگر :کودک مبتال به اوتیسم در مورد قانونها جدی بوده

 .)2021الگوهای رفتاری تکرارشونده ،عالیق و فعالیتهای محدود حداقل

و زمانی که از او درخواست میشودکاری را بهطور متفاوت انجام دهد،
خاص:6

از اشیا و یا گفتار تکراری  .2انعطافناپذیری در انجام کارهای عادی و

نوشتهها و نقاشیهای تکرای شبیه به هم دارد (استرانگ و همکاران)2017 ،

رفتارها ،اصرار برتکرار ،همانندی و یکنواختی ،الگوهای تشریفاتی،

و (اینسل و همکاران.)2010 ،

رفتارهای کالمی و غیرکالمی  .8عالیق بسیار محدود و ثابت که از لحاظ

انعطافناپذیری رفتاری میتواند بر چندین حوزه عملکرد و زندگی

شدت نابهنجار هستند .0.بیشفعالی یا کمفعالی در برابر محرکهای حسی

خانوادگی افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم تأثیر بگذارد .در افراد مبتال به

یا عالقهی غیرعادی به جنبههای حسی محیط (گرسی و همکاران.)2021 ،

اختالل طیف اوتیسم ،رفتارهای انعطافناپذیر مانع از روابط اجتماعی

با کاهش رفتارهای کلیشهای ،کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم در

بهطور گسترده میشود .این در حالی است که انعطافپذیری ،کنترل

فعالیتهای اجتماعی و تحصیلی موفقیت بیشتری دارند (جوادی آسایش،

شناختی برای حل درگیریهای اجتماعی را فراهم میکند (تئی و همکاران،

ارجمندنیا و کاشانی وحید .)2021 ،شدت اختالل در افراد مبتال به اوتیسم

 .)2013رفتارهای انعطافناپذیر افراد مبتال به اوتیسم موجب اضطراب

متفاوت است (حیدری.)2020 ،

(هاروپ ،دالمن ،لکاوالیرو بادفیش ،)2020 ،رفتارهای تکراری و محدود

انعطافناپذیری رفتاری 8،پاسخ ناسازگار و انعطافناپذیر به تغییرات

(ماسترکرچافز ،استال ،هابن و جونگ ( )2015و سازگاری کم (برتلو و

محیطی و موقعیتهای جدید است که با عالیق محدود ،مشکل سازگاری

همکاران )2020 ،کودکان اوتیسم میشود.

با تغییرات یا تازگی و اشتغال به الگوهای رفتاری تکراری مشخص میشوند

در زمینهی ابعاد انعطافناپذیری رفتاری طبقهبندیهای متفاوتی وجود دارد.

(گوچن ،پترایدز ،هادری ،فردریکسون و اسمایلی.)2010 ،

بعضی از پژوهشگران انعطافناپذیری رفتاری را شامل سه بعد انعطاف

از جمله رفتارهای انعطافناپذیری رفتاری کودک اوتیسم ،عدم تحمل

ناپذیری نسبت به محیط ،انعطافناپذیری به افراد و انعطافناپذری نسبت

تغییرات روزمره و روتینها است (فرانز ،چمبرز ،وان آیزنبرگ و دیوریس،

به اشیاء میدانند .از نظر آنان کودکان مبتال به اوتیسم نسبت به تغییر محیط

.)2017

(مثل انتقال به خانهای جدید) ،تغییر اشیا (مثل تعویض محل مبلمان در اتاق)

انعطافناپذیری کودکان اوتیسم شامل دو مؤلفهی شناختی و رفتاری است

و تغییر افراد (مالقات با افراد جدید) مقاوم هستند و اگر محیط ،اشیا و افراد

و تمایز بین انعطافناپذیری شناختی و رفتاری همیشه مطلق نیست .بهعنوان

تغییر کنند ممکن است سبب هراس و حمالت کجخلقی کودکان اوتیسم

مثال تفکر انعطافناپذیر شخص میتواند منجر به رفتار انعطافناپذیر او

شود (پیترزشفر و همکاران .)2003 ،برخی نیزآن را شامل  6بعد پاسخ به

شود (وانیلن ،بوتز ،استیارت ،واگمنز و نوئنز.)2015 ،

تغییر ،پاسخ به موارد و موقعیتهای جدید ،پاسخ به عدم اطمینان ،مشارکت
در روتینها و تشریفات ،تمایل به محدودیت و حساسیت بیشازحد به
حوادث محیط میدانند (لکاوالیر و همکاران .)2020 ،در تحقیقات انجام
1

4

2

5

. Autism spectrum disorder
. Stereotypy
3
. Behavioral inflexibility

. Social inflexibility
. Routines and rituals
6
. Special interests
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انعطافناپذیری رفتاری و سن اختالفنظر وجود دارد .بر اساس برخی

آزمون مجدد ( )ICC= 0/37دستیافته است .این یافتهها نشاندهندهی

تحقیقات انعطافناپذیری رفتاری توسط سن ،شدت اوتیسم و شروع

اعتبار نسخه مصاحبه بالینی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری در سنین  8تا 17

فعالیتهای اجتماعی پیشبینی میشود (پترزشفر ،دیدن ،سیگفیس ،گرین،

سال است (بادفیش و همکران .)2021 ،نتایج پژوهشی با هدف هنجاریابی

کرزیلس ،)2018 ،درحالیکه طبق تحقیقات دیگر سن با انعطافناپذیری

پرسشنامه انعطافناپذیری رفتاری کودک اوتیسم نشان داده است که 83

شناختی و رفتاری اوتیسم رابطه ندارد (لکاوالیر و همکاران )2020( ،و

سؤال مقیاس انعطافناپذیری رفتاری معتبر بوده ( )α= 0/97و همبستگی

معماری و همکاران ( .))2018طبق تحقیقات انجام شده مکانیسمهای

انعطافناپذیری رفتاری با مقیاس رفتار تکراری  0/39بوده است که

یادگیری که زیربنای رفتار انعطافناپذیر هستند ،در مراحل رشد متفاوت

نشاندهنده روایی مناسب پرسشنامه است .تغییرناپذیری مقیاس انعطاف

بوده و کاهش رفتار انعطافپذیر کودکان اوتیسم در هر گروه سنی بهطور

ناپذیری رفتاری در گروههای سنی (پیشدبستانی  /مهدکودک ،دبستان،

متوسط ناشی از یادگیری نامطلوب است (کرولی و همکاران.)2020 ،

خردساالن  /ارشد) نشان داد برازش تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس

کاهش انعطافناپذیری رفتاری کودکان اوتیسم مستلزم سنجش صحیح

انعطافناپذیری رفتاری مناسب بود و نمرات انعطافناپذیری رفتاری

انعطافناپذیر ی رفتاری و ابعاد آن و انتخاب مداخالت مناسب با توجه به

همبستگی ضعیفی با سن داشتند (لکاوالیر و همکاران .)2020 ،نتایج

میزان انعطافناپذیری رفتاری آنان میباشد .بنابراین تشخیص ساختار عاملی

پژوهشی با هدف تمایز افراد مبتالبه اوتیسم و افراد بدون این اختالل نشان

و اعتبار مقیاس انعطافناپذیری رفتاری در دو گروه سنی  8تا  6و  7تا 12

داده است که پافشاری بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییر در کودکان

سال کمک بزرگی به سنجش میزان انعطافناپذیری رفتاری و ابعاد آن در

آسپرگر بیش از سایر کودکان به چشم میخورد و پسازآن به ترتیب

گروههای سنی مختلف میکند.

کودکان مبتالبه اوتیسم و سندرم داون قرار داشتند .تفاوت در سن و جنسیت

در کشورهای خارجی ابزارهایی با پایایی و روایی مناسب جهت سنجش

تأثیری در انعطافناپذیری افراد مبتال به اوتیسم نداشته است (گرین و

انعطافناپذیری رفتاری کودکان اوتیسم )لکاوالیر و همکاران،)2020،

همکاران.)2007 ،

(استرانگ و همکاران )2017،وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان

با توجه به اینکه سنجش میزان انعطافناپذیری رفتاری گروههای سنی

میزان انعطافناپذیری رفتاری کودکان اوتیسم را مشخص کرد و با توجه

مختلف اوتیسم به کمک ابزاری با پایایی و روایی باال به مشاوران و درمان

بهشدت انعطافناپذیری رفتاری مداخالت مناسب باهدف باال بردن

گران اوتیسم کمک میکند ،میزان و ابعاد انعطافناپذیری رفتاری کودک

انعطافپذیری رفتاری را انتخاب کرد و انجام داد .از میان پرسشنامههای

اوتیسم را در گروههای سنی مختلف مورد سنجش قرار داده و مداخالت

ذکر شده پرسشنامه انعطافناپذیری لکاوالیر جدیدترین پرسشنامه است که

درمانی مناسبتری انجام دهند ،سؤاالت پژوهش حاضر عبارت است از:

در سال  2020توسط لکاوالیر ساخته شده و شامل  83سؤال میباشد که در

 .1آیا نسخه فارسی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر کودکان دارای

اوهایو ،تگزاس و کارولینای شمالی روی کودکان اوتیسم و دیگر

اختالل اوتیسم دو گروه سنی  8تا  6سال و  7تا  12سال شهر اصفهان از

ناتوانیهای رشدی  8تا  13سال هنجاریابی شده است )لکاوالیر و همکاران،

پایایی مناسب برخوردار است؟

 .)2020این در حالی است که در ایران تاکنون پرسشنامهای جهت سنجش

 .2آیا ساختار عاملی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر کودکان

انعطافناپذیری رفتاری کودکان اوتیسم هنجاریابی نشده است.

دارای اختالل اوتیسم شهر اصفهان بر اساس ردهی سنی تغییرناپذیر است؟

در مطالعهای با هدف هنجاریابی نسخه مصاحبه بالینی مقیاس انعطاف
ناپذیری رفتاری ،مصاحبهکنندگان آموزشدیده با والدین  100کودک
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پیمایشی از نظر هدف کاربردی بود .جامعهی آماری ،کودکان اوتیسم  8تا

دو ترجمه با یکدیگر مقایسه و تطبیق داده شد و سؤاالتی که بهطور متفاوت

 12سال شهر اصفهان بودند .در پژوهش حاضر افرادی بهعنوان نمونه

ترجمه شده بودند دوباره و با راهنمایی اساتید روانشناسی ترجمه شدند .در

انتخاب شدند که نمرهی باالتر از  58در تست تشخیصی گارز گرفته و طی

مرحلهی بعد یک مترجم دو زبانه کل متن ترجمه شده را مجدداً به انگلیسی

مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی روانپزشک کودک و روانشناس

بازگرداند .ترجمه معکوس با اصل متن انگلیسی مطابقت داده شد و با

مجرب در حوزه کودکان اوتیسم بر پایهی مالک تشخیصی پنجمین

یکسانسازی ،اصطالحات ویرایش و اصالحات الزم اعمال شد .سپس

ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالالتروانی تشخیص اختالل

پرسشنامه اولیه توسط  10نفر از متخصصان شامل روانپزشک و روانشناس

طیف اوتیسم گرفتهاند .سپس با توجه به اینکه طبق نظر کامری ( )2018در

در مقطع دکتری (متخصص در زمینهی اوتیسم) بررسی و از آنها خواسته

تحلیل عاملی گروه نمونه  200نفری نسبتا مناسب 800 ،نفری خوب و 500

شد که نظرات خود را در مورد تکتک بخشها در زمینهی مرتبط بودن

نفری بسیار خوب است در پژوهش حاضر  050نفر در سنین  8تا  12سال به

سؤاالت پرسشنامه با انعطافناپذیری رفتاری کودکان اوتیسم ،سادگی و

طور تصادفی ساده از بین مراجعهکنندگان انجمن اوتیسم ،مراکز توانبخشی

وضوح اعالم نمایند .سپس بر اساس نتایج شاخص روایی محتوا ( )CVIو

اوتیسم و مدرسهی اوتیسم شهر اصفهان انتخاب شدند که  5نفر به علت

( )CVRو اصالحات پیشنهادی متخصصان تغییرات الزم در پرسشنامه

عدم تشخیص اوتیسم توسط روانپزشک و گرفتن نمرهی پایینتر از  58در

اعمال شد .بعد از تأیید روایی محتوایی ،پرسشنامه انعطافناپذیری رفتاری

پرسشنامه تشخیصی گارز و  15نفر نیز به دلیل پر کردن ناقص پرسشنامه از

توسط  55نفر از والدین کودکان اوتیسم بهطور کامل تکمیل و نظر آنها

تحلیل آماری خارج شدند و  080نفر وارد تحلیل آماری شدند .با توجه به

در مورد قابلدرک بودن و واضح بودن سؤاالت پرسیده شد .همچنین نظر

اینکه در تحلیل عاملی بهتر است نمونهی مجزا استفاده شود و بر اساس نظر

 10نفر از درمانگران اوتیسم مراکز توانبخشی در مورد قابلدرک بودن و

کالین ( )2015در تحلیل عامل اکتشافی حجم نمونه  200نفر مناسب است

واضح بودن سؤاالت پرسشنامه پرسیده و اصالحات الزم انجام شد .سپس

و در تحلیل عامل تأییدی به ازای هر عامل  20نمونه الزم است ،در پژوهش

پرسشنامه در اختیار والدین کل نمونهی انتخاب شده از بین کودکان اوتیسم

حاضر از  280کودک اوتیسم  8تا  12سال جهت انجام تحلیل عامل

قرار داده شده و از آنان درخواست شد با توجه به رفتارها و ویژگیهای

اکتشافی و  200کودک اوتیسم  8تا  12سال دیگر جهت انجام تحلیل عامل

فرزندشان پرسشنامه را تکمیل کنند .بهمنظور کاستن از حالت دفاعی و

تأییدی استفاده شد .شاخص  KMOبهدستآمده در پژوهش حاضر 0/900

بازداری در پاسخگویی به سؤاالت ،نام و نام خانوادگی کودک اوتیسم

بود که نشاندهندهی کفایت حجم نمونه بود .مالک ورود به پژوهش

درخواست نشد و به والدین اطمینان خاطر داده شد که اطالعات محرمانه

شامل .1 :کودک توسط روانپزشک و روانشناس متخصص تشخیص

خواهد ماند.

تشخیص اوتیسم طبق پرسشنامه گارز) باشد .2 .والدین او رضایت تکمیل
پرسشنامه را داشته باشند .مالک خروج به پژوهش شامل .1 :کودک توسط
پرسشنامه تشخیصی گارز او کمتر از  58باشد .2 .والدین او رضایت تکمیل
پرسشنامه را نداشته باشند .8 .پرسشنامه بهطور کامل توسط والدین تکمیل
نشده باشد.

مقیاس تشخیصی عالئم اوتیسم گارز :(GARS)1مقیاس تشخیصی اوتیسم
گیلیام ( )2012با نام اختصاری گارز ) (GARSکه روی کودکان و
نوجوانان اوتیسم اصفهان هنجاریابی شده است .ضریب آلفای کرونباخ
 0/39برآورد شده و ضریب همبستگی پرسشنامهی گارز و کارز  0/30به
دست آمده است که نشاندهندهی روایی و پایایی این مقیاس میباشد.

1

. Gilliam Autism Rating Scale
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روانپزشک و روانشناس متخصص تشخیص اوتیسم نگرفته باشد و نمرهی

ب) ابزار
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مقیاس لیکرت  0درجهای از هیچگاه ( )0تا بسیار زیاد ( )8میباشد .نمرهی

)%( Importance×Frequency

 52و کمتر ،احتمال ندارد اوتیسم باشد ،نمرهی  58-30احتمال متوسط

ضریب تأثیر سؤاالت پرسشنامه بیشتر از  1.5بود بنابراین روایی صوری

اوتیسم است و نمره  35یا بیشتر احتمال زیاد اوتیسم است (احمدی و

پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد .همچنین  CVIو  CVRپرسشنامه

همکاران.)2012 ،

جهت بررسی روایی محتوایی محاسبه و با توجه به تعداد متخصصین (10

مقیاس انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر :(BIS)1مقیاس انعطافناپذیری

نفر) و جدول الوشه CVR ،تمام سؤاالت بیشتر از عدد جدول الوشه بود

رفتاری لکاوالیر ( )2020شامل  83سؤال با مقیاس لیکرت  6درجهای از

( )CVR <0/62و  CVIهر سؤال نیز بیشتر از  0/79بود بنابراین روایی

اصال مشکلی ندارد ( )0تا مشکل بسیار شدید دارد ( )5میباشد .در پژوهشی

محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و تمام سؤاالت مناسب تشخیص

در خارج از کشور آلفای کرونباخ برای مقیاس انعطافناپذیری رفتاری

داده شدند .همچنین روایی صوری و محتوایی کیفی پرسشنامه توسط

 0/97بود .ضریب همبستگی درون طبقهای  0/92بود که نشاندهنده ثبات

والدین و درمانگران اوتیسم مراکز توانبخشی تأیید شد و سؤاالتی که ازنظر

پایایی باالیی است .همبستگی با خرده مقیاسهای رفتار تکراری  -بازبینی

آنان مبهم و غیرقابل درک بود اصالح گردید .پرسشنامه توسط  55نفر از

شده از  0/03تا  0/39متغیر بود .همبستگی انعطافناپذیری رفتاری با

والدین کودکان اوتیسم تکمیل و آلفای کرونباخ اجرای اولیه  0/399به

پرسشنامه ارتباطات اجتماعی  0/52بود و همبستگی با خرده مقیاس رفتار

دست آمد که مناسب بود .در اجرای مجدد پرسشنامه بعد از  8هفته روی

تکراری اصالح شده  0/39بوده است .دادهها نشان داده است که  83ماده

 55نمونهی اولیه ،آلفای کرونباخ  0/906به دست آمد که اختالف کمی با

مقیاس انعطافناپذیری رفتاری معتبر بوده و روایی مناسبی داشته است

آلفای کرونباخ اولیه داشت .ضریب همبستگی درون خوشهای پرسشنامه

)لکاوالیر و همکاران .)2020 ،در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کل

انعطافناپذیری رفتاری حاصل از آزمون  -آزمون مجدد با سه هفته فاصله،

پرسشنامه  0/956و امگا مکدونالد  0/951به دست آمد.

 )p> 0/01( 0/95و بافاصلهی اطمینان  95درصد بین  0/980تا  0/967به
دست آمد ( )p> 0/01که نشاندهندهی ثبات پایایی پرسشنامه بود .سپس

یافتهها
متغیرهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان در مطالعه حاضر نشان میدهد،
از میان افراد مورد مطالعه 822 ،نفر ( 70/9درصد) پسر و  103نفر (25/1
درصد) دختر بودند .همچنین با توجه به پرسشنامه تشخیصی گارز شدت
اوتیسم  206نفر ( 57/2درصد) از کودکان زیاد و  130نفر ( 02/3درصد)
از کودکان متوسط بود .میانگین سنی کودکان اوتیسم مورد مطالعه 2/32
 7/06 ±سال در طیف سنی  8تا  12سال بودند.
مصاحبه با  10نفر از متخصصان صورت گرفت و بهمنظور ارزیابی کیفی
روایی محتوا ،نظر آنان در مورد استفاده از کلمات مناسب ،اهمیت آیتمها
و قرارگیری آیتمها در جای خود و رعایت دستور زبان ،پرسیده و با توجه

1

. Behavioral Inflexibility Scale
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بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی  KMOمعادل  0/900بود و
نشاندهندهی این است که دادهها برای تجزیهوتحلیل کافی هستند .همچنین
آزمون بارتلت ( ) x2= 3910/611 ,p> 0/01معنادار بود .بنابراین همبستگی
کافی بین گویهها برای اقدام به تحلیل عاملی وجود دارد.
در جدول  2مقدار ضریب آلفای کرونباخ و امگای مکدونالد در تمامی
شاخصها در دو گروه سنی نشان داده شده است.
نتایج جدول  2نشان میدهد ،مقدار ضریب آلفای کرونباخ و امگای
مکدونالد در تمامی شاخصها در دو گروه سنی در سطح قابلقبول قرار
دارند .اما ضریب آلفای دو نیمه در برخی شاخصها به تفکیک سطوح سنی
از میزان خوبی برخوردار نبود.

تابستان(تیر) 1001
ماهنامه علوم] روانشناختی ،دوره  ،21شماره
،112
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بهمنظور بررسی روایی صوری کیفی پرسشنامهی انعطافناپذیری رفتاری،

پرسشنامه روی کل نمونه اجرا گردید.

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2023-01-10

کلیشهای ،ارتباطات اجتماعی ،تعامالت اجتماعی و اختالالت رشدی با

روایی صوری کمی نیز با استفاده از فرمول زیر ضریب تأثیر محاسبه شد.

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.112.10.4

مقیاس تشخیص عالئم اوتیسم گارز شامل  0خرده مقیاس رفتارهای

به نظر آنان تغییرات الزم در سؤاالت پرسشنامه اعمال شد .بهمنظور بررسی

بررسی اعتبار و تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان دارای اختالل...

نفیسه خدادادی و همکاران

جدول .2مقدار ضریب آلفای کرونباخ و امگای مکدونالد به تفکیک سطوح سنی
سن  6-8سال

مؤلفهها

سن  12-7سال

پاسخ به تغییر

0/921

0/913

0/337

0/309

0/925

0/901

0/900

0/308

0/306

0/392

روتینها و تشریفات

0/393

0/396

0/311

0/319

0/396

0/302

0/301

0/698

0/781

0/370

تمایل به محدودیت

0/961

0/960

0/989

0/900

0/905

0/953

0/957

0/989

0/913

0/903

پاسخ به موارد و موقعیتهای جدید

0/771

0/763

0/720

0/520

0/703

0/750

0/706

0/630

0/589

0/698

پاسخ به عدم اطمینان

0/779

0/773

0/701

0/675

0/788

0/763

0/767

0/722

0/679

0/691

حساسیت بیشازحد به حوادث محیط

0/398

0/392

0/93

0/97

0/398

0/957

0/955

0/97

0/96

0/957

کل ابزار انعطافناپذیری رفتاری

0/952

0/950

0/906

0/921

0/910

0/985

0/988

0/336

0/338

0/339
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α

Ω

نیمه اول

نیمه دوم

گاتمن

α

Ω

نیمه اول

نیمه دوم

گاتمن

جدول .2عوامل اکتشافی استخراجشده مقیاس انعطافناپذیری رفتاری اوتیسم
نام مؤلفه

پاسخ به تغییر

پاسخ به موارد و موقعیتهای جدید

پاسخ به عدم اطمینان

حساسیت بیشازحد به حوادث محیط

.6
.3

0/791
0/610

0/787
0/529

10
20

0/692
0/671

0/682
0/537

25
23
82

0/551
0/320
0/503

0/028
0/388
0/750

18
19

0/025
0/501

0/002
0/860

20
21

0/053
0/610

0/803
0/519

22
28
29

0/706
0/775
0/529

0/538
0/678
0/002

80
81

0/067
0/610

0/833
0/003

80
27
88

0/088
0/370
0/330

0/831
0/388
0/366

87
83

0/365
0/333

0/309
0/330

2
8

0/585
0/552

0/023
0/027

7
9
12

0/576
0/516
0/529

0/000
0/872
0/018

16

0/521

0/075

17

0/633

0/571

13
86
10

0/530
0/590
0/350

0/008
0/063
0/360

85

0/322

0/352

18/955

12/655

10/390

6/922

0/605

0/176

8/590

2/230

6/851

2/096

5/218

1/720
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تمایل به محدودیت

1

0/752

0/701

گویه

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.112.10.4

روتینها و تشریفات

بار عاملی*

اشتراک گویهها**

درصد واریانس

مقدار ویژه

بررسی اعتبار و تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان دارای اختالل...

نفیسه خدادادی و همکاران

حاصل در جدول  ،8در تحلیل عاملی اکتشافی سازه انعطافناپذیری

از  0/0و گویه  15به دلیل بار عاملی متقاطع از تحلیل خارج شدند.

رفتاری ،شش مؤلفه ،پاسخ به تغییرات ،روتینها و تشریفات ،تمایل به

به منظور انجام تحلیل عامل تأییدی از  200نفر استفاده شد .در تحلیل عامل

محدودیت ،پاسخ به موارد و موقعیتهای جدید ،پاسخ به عدم اطمینان و

تأییدی مرتبه اول ،مقادیر شاخصهای برازندگی نشاندهنده برازش

حساسیت بیشازحد به حوادث محیط استخراج گردید .این شش مؤلفه

قابلقبول الگوی پیشنهادی با دادهها است ،در گام بعدی جهت ارتقاء

پنهان به ترتیب  18/955درصد 12/655 ،درصد 10/390 ،درصد6/922 ،

برازندگی الگوی پیشنهادی 9 ،همبستگی بین خطاهای اندازهگیری شده

درصد 6/851 ،درصد و  5/218درصد تغییرات واریانس و در مجموع

(،e20-e19 ،e21-e23 ،e21-e22 ،e22-e23 ،e28-e29،e27-e30 ،e3-e5

 55/936درصد از کل واریانس سازه انعطافناپذیری رفتاری را تبیین

 e17-e18و ،) e16-e20رسم شده است و شاخصهای الگوی برازندگی

کردند .بارهای عاملی تمامی گویهها بهغیراز گویههای  11 ،5 ،0و 26

مدل قبل از اصالح و بعد از اصالح در جدول  0نشان داده شده است.

جدول .8شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه انعطافناپذیری رفتاری
شاخصهای برازندگی

χ2

Df

P-value

CMIN/df

)RMSEA(CL95%

PNFI

CFI

PCFI

IFI

GFI

مرتبه اول پیش از اصالح

1088/36

030

>0/001

2/937

(0/077)0/072 -0/031

0/772

0/390

0/318

0/395

0/373

مرتبه اول بعد از اصالح

338/57

071

>0/001

1/376

(0/051)0/006 -0/056

0/309

0/950

0/351

0/950

0/920

مرتبه دوم

905/80

030

>0/001

1/969

(0/050)0/009 -0/059

0/319

0/903

0/362

0/909

0/910

اصالح مدل به دست آمد ( )[x2)071 ،N= 883(= 338/57]p< 0/001سپس

است.

جهت ارزیابی برازش مدل ،شاخصهای دیگر موردبررسی قرار گرفت که

طبق شکل  ،1تمامی بارهای عاملی استانداردشده عاملها و سازه در تحلیل

تمامی شاخصهای  PCFI= 0/351و  PNF=0/309و CMIN/DF= 1/376

عاملی تأییدی نوع دوم باالتر از  0/0است .بنابراین عاملها و گویههای هر

و  RMSEA= 0/051و  IFI=0/950و  CFI= 0/950و  GFI= 0/920تأیید

عامل مناسب است .به منظور آزمون تغییرناپذیری (هم ارزی) ساختار عاملی

کنندهی برازش مناسب مدل نهایی بودند .در شکل  2بارهای عاملی

انعطافناپذیری رفتاری برحسب سن از مجموعهای از روشهای تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد.
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شکل .2سازه مقیاس انعطافناپذیری رفتاری :تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.112.10.4

بر اساس نتایج جدول  ،0شاخص نیکویی برازش مجذور کای پس از

استاندارد شده هر مؤلفه و سازه در تحلیل عاملی تأییدی نوع دوم ارائه شده

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2023-01-10

برای انجام تحلیل عامل اکتشافی از  280نفر استفاده شد .با توجه به نتایج

بزرگتر از  0/0بود؛ بنابراین گویههای  11 ،5 ،0و  26به دلیل بار عاملی کمتر

بررسی اعتبار و تغییرناپذیری ساختار عاملی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان دارای اختالل...

نفیسه خدادادی و همکاران

جدول .4نتایج طرح های تحلیل عاملی تأییدی چند گروهی در زیرگروههای مختلف
الگو بدون محدودیت

1968/62

902

2/035

0/963

0/952

0/989

0/050

الگو با محدودیت در بارهای عاملی

1991/603

969

2/055

0/967

0/950

0/981

0/050

الگوی با محدودیت در کوواریانسهای ساختاری

2017/037

990

2/087

0/966

0/903

0/982

0/050

الگوی با محدودیت در باقیماندههای اندازهگیری

2072/18

1082

2/007

0/933

0/900

0/988

0/051

متغیر

سن

χ2

الگو

نتایج جدول  0نشان میدهد الگوی تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود و

ساختاری برای گروههای سنی مختلف در بین کودکان مساوی بودند

مقدار  ∆χ2که با هدف آزمون تفاوت بین مقادیر  χ2بین الگوی با

] .[∆χ2 )03(= 58/367 ,P= 0/260در نهایت دو گروه سنی از طریق

محدودیت و الگوی بدون محدودیت محاسبه شده نشان میدهد که بارهای

تساوی در تمامی باقیماندههای اندازهگیری ،محدود شدند .برازش این

عاملی در دو گروه سنی مساوی بودند].[∆χ2 )27(= 27/933 ,P= 0/011

الگوی تحلیل عاملی چند گروهی خوب بود .در جدول  ،0مقدار  ∆χ2نشان

در ادامه ،دو گروه سنی از طریق ایجاد تساوی در واریانسها و

میدهد که در الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت باقی

کوواریانسهای عاملی محدود شدند .در جدول  0مقدار  ∆χ2نشان میدهد

ماندههای اندازهگیری برای گروههای سنی مختلف در بین کودکان مساوی

که در الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت کوواریانسهای

بودند ].[∆χ2 )90(= 103/51 ,P= 0/039

جدول .5مقایسه انعطافناپذیری رفتاری در دو گروه سنی  8تا  6سال ( 202نفر) و  7تا  22سال ( 222نفر)
مقیاس BIS

پاسخ به تغییر
روتینها و تشریفات
تمایل به محدودیت
پاسخ به موارد و موقعیتهای جدید
پاسخ به عدم اطمینان

12-7

128/06

13/39

6-8

80/31

6/00

12-7

29/50

5/68

6-8

83/65

7/15

12-7

87/90

6/89

6-8

15/10

8/89

12-7

10/90

8/17

6-8

19/11

8/65

12-7

13/10

8/30

6-8

15/58

8/02

12-7

15/01

8/07

6-8

7/58

1/33

12-7

7/57

1/90

F

Sig

آماره

Sig

8/120

0/973

1/903

0/057

1/066

0/227

2/820

0/021

2/866

0/125

1/150

0/209

2/702

0/101

0/039

0/625

0/752

0/836

2/673

0/003

0/205

0/621

1/306

0/072

0/090

0/759

-0/210

0/381

میانگین و انحراف معیار مقیاس انعطافناپذیری رفتاری و مؤلفههای آن به

بحث و نتیجهگیری

تفکیک سن کودکان در جدول  5گزارششده است .نتایج آزمون  tمستقل

وجود ابزار مناسب با پایایی و روایی مطلوب برای سنجش انعطافناپذیری

نشان داد ،اختالف آماری معناداری بین سن  6-8سال و  12-7سال در نمره

رفتاری و ابعاد آن در گروههای سنی مختلف به درمانگران اوتیسم کمک

کل انعطافناپذیری رفتاری و تمامی مؤلفهها بهغیراز پاسخ به تغییر و پاسخ

میکند با توجه به میزان انعطافناپذیری رفتاری کودکان اوتیسم مداخالت

به موارد و موقعیتهای جدید وجود نداشت.

درمانی مناسب را انتخاب کنند ،بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار
380
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حساسیت بیشازحد به حوادث محیط

6-8

126/70

21/06

آزمون  tمستقل
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نفیسه خدادادی و همکاران

رفتاری در دو گروه سنی  8تا  6سال و  7تا  12سال مناسب بوده و همسانی

پرسشنامهی انعطافناپذیری رفتاری مناسب است بنابراین با توجه به اینکه

درونی مناسبی داشته است و با نتایج پژوهش لکاوالیر و همکاران ()2020

گویههای  11،26 ،5 ،0و  15طبق نظرفرانز و همکاران ( )2017و لکاوالیر و

که مقیاس انعطافناپذیری رفتاری را روی کودکان اوتیسم و دیگر

همکاران ( )2020خرده مقیاس موردنظر را میسنجد بهتر است در نسخهی

ناتوانیهای رشدی  8تا  13سال هنجاریابی کرده بودند و اعتبار و روایی

فارسی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری در این گویهها اصالحاتی انجام

مناسبی به دست آوردهاند همسو است .بعد از ترجمه مقیاس انعطاف

شود.

ناپذیری رفتاری لکاوالیر ،سؤاالت پرسشنامه توسط  10نفر از روانپزشکان

بر اساس نتایج پژوهش حاضر تغییرناپذیری ساختار عاملی نسخه فارسی

و روانشناسان متخصص در زمینهی اوتیسم بررسی و با توجه به  CVIو

مقیاس انعطافناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان  8تا  6سال و  7تا 12

 ،CVRروایی پرسشنامه تأیید گردید .سؤاالت پرسشنامه طبق نظر  10روان

سال تأیید گردید که با نتایج پژوهش لکاوالیر و همکاران ( )2020همسو

پزشک و روانشناس متخصص در زمینهی اوتیسم ،مرتبط با انعطافناپذیری

است .گرین و همکاران ( )2007نیز با سنجش انعطافناپذیری رفتاری

رفتاری کودکان اوتیسم بود .به منظور قابل درک بودن سؤاالت نظر آنان

توسط مقیاس انعطافناپذیری رفتاری به این نتیجه رسیدند که تفاوت در

در مورد استفاده از کلمات مناسب ،اهمیت آیتمها و قرارگیری آیتمها در

سن و جنس تأثیری بر انعطافناپذیری رفتاری ندارد.

جای خود و رعایت دستور زبان پرسیده شد و با توجه به نظر آنان قبل از

در پژوهش حاضر اختالف آماری معناداری بین سن  6-8سال و 12-7

تجزیهوتحلیل دادهها تغییرات الزم در سؤاالت پرسشنامه اعمال شد .با توجه

سال در نمره کل مقیاس انعطافناپذیری رفتای و تمامی مؤلفهها بهغیراز

به نظریههای مختلف در زمینهی انعطافناپذیری رفتاری نیز سؤاالت

پاسخ به تغییر و پاسخ به موارد و موقعیتهای جدید وجود نداشت که

پرسشنامه در زمینهی پاسخ کودک به موقعیتهای جدید و پاسخ به تغییرات

بخشی از آن با نتایج مطالعات بادفیش و همکاران ( ،)2021لکاوالیر و

(گوچن و همکاران ،)2010 ،روتینها و تشریفات (لکاوالیر و همکاران،

همکاران ( ،)2020معماری و همکاران ( )2018همسو و با نتایج پژوهش

 ،)2020تمایل به محدودیت( ،گرسی و همکاران )2021 ،و (گوچن و

پترز شفر و همکاران ( )2018ناهمسو است .با توجه به اینکه ابزار مورد

همکاران ،)2010 ،پاسخ به عدم اطمینان و حساسیت بیشازحد به حوادث

استفادهی پترزشیفر و همکارن ( )2018ابعاد انعطافپذیری نسبت به اشیاء

محیطی (لکاوالیر و همکاران )2020،بود.

و نسبت به محیط و نسبت به افراد را میسنجد و در تحقیق حاضر هم در دو

در تحلیل عاملی اکتشافی سازه انعطافناپذیری رفتاری شش مؤلفه ،پاسخ

مؤلفهی پاسخ به تغییر و پاسخ به موارد و موقعیتهای جدید بین دو گروه

به تغییرات ،روتینها و تشریفات ،تمایل به محدودیت ،پاسخ به موارد و

سنی  8تا  6سال و  7تا  12سال تفاوت معنیدار وجود داشت و تاکنون

موقعیتهای جدید ،پاسخ به عدم اطمینان و حساسیت بیشازحد به حوادث

تحقیقات کمی روی مؤلفههای انعطافناپذیری رفتاری صورت گرفته

محیط به دست آمد که بر اساس نظر لکاوالیر و همکاران ( )2020نیز

است بهتر است تحقیقات بیشتر در این زمینه صورت گیرد .با توجه به اینکه

انعطافناپذیری رفتاری شامل مؤلفههای باال است و طبق نظر گوچن و

طبق نظرکرولی و همکاران ( )2020مکانیسمهای یادگیری که زیر بنای

همکاران ( )2010انعطافناپذیری رفتاری با عالیق محدود ،مشکل

رفتار انعطافناپذیری هستند در مراحل رشد متفاوت میباشند و کاهش

سازگاری با تغییر یا تازگی و اشتغال به الگوهای رفتاری تکراری مشخص

رفتار انعطافپذیر کودکان اوتیسم در هر گروه سنی بهطور متوسط ناشی

میشوند.

از یادگیری نامطلوب است همچنین بر اساس نظر وانیلن و همکاران ()2015

در پژوهش حاضر بارهای عاملی تمامی گویهها بهغیراز گویههای 11 ،5 ،0

تفکر انعطافناپذیر کودک اوتیسم میتواند منجر به رفتار انعطافناپذیر او

و  26بزرگتر از  0/0و مناسب بود؛ بنابراین گویههای  11 ،5 ،0و  26به دلیل

شود .بنابراین میتوان گفت در مراحل رشد عالوه بر سن عواملی دیگری
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سنین  8تا  6سال و  7تا  12سال اوتیسم شهر اصفهان بود.

شدند و برازش مدل در تحلیل عامل تأییدی تأیید گردید .نتایج پژوهش
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مثل یادگیری و تفکر انعطافناپذیر کودک اوتیسم میتواند بر افزایش یا

مالحضات اخالقی

کاهش رفتار انعطافناپذیر کودک اوتیسم مؤثر باشد.

پیروی از ا صول اخالق پژوهش :ا صول اخالقی در این پژوهش رعایت شده و به
پرسرشرنامه را تکمیل نکنند و از فرآیند پژوهش خارج شروند .نام و نامخانوادگی کودک

و نبود پرسشنامهی مرتبط با پرسشنامهی حاضر برای بررسی روایی همزمان

اوتی سم درخوا ست ن شد و به والدین اطمینان خاطر داده شد که اطالعات محرمانه خواهد

پرسشنامه بود .پیشنهاد میشود پژوهش حاضر روی گروه سنی  12تا 13

مررانررد .مقررالرره حرراضرررر حرراصررررل رسررررالررهی دکتری نویسرررنررده اول بررا کررد اخالق

سال و در شهرها و مناطق دیگر نیز اجرا گردد.

 IR.IAU.SHK.REC.1400.007میباشد.

به طور کلی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری برای دو گروه سنی  8تا  6سال

حامی مالی :این مقاله تحت هیچ حمایت مالی نمیباشد.

و  7تا  12سال روایی و پایایی قابل قبولی داشت و ساختار عاملی نسخه
فارسی مقیاس انعطافناپذیری رفتاری در دو گروه سنی  8تا  6سال و  7تا
 12سال تغییری نکرد.

نقش هر یک از نوی سندگان :در مقالهی حاضررر همهی نویسررندگان در قسررمتهای
مختلف مقاله به یک میزان مشارکت داشتند.
تضاد منافع :بنابر اظهار نویسندگان این مقاله هیچ تضاد منافعی ندارد.
ت شکر و قدردانی :از انجمن روان شنا سی اوتی سم ،مراکز توانبخ شی اوتی سم ،مدر سهی
اوتیسم اصفهان ،والدین کودکان اوتیسم و اساتید و روانپزشکانی که جهت تأیبد روایی
پرسشنامه همکاری داشتهاند تشکر میکنیم.
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