
هیجانی در  -شناسی مشکالت رفتاریمقیاس نشانه های روانسنجیویژگی
 آموزان مقطع ابتداییدانش

 2احمد خاکی، 1امید قاسمی

 15/11/94: رشیپذ خیتار 11/3/94: وصول خیتار

 چکیده 
، اضطراب) هیجانی -مشکالت رفتاری شناسیبررسی روایی و پایایی مقیاس نشانهپژوهش حاضر به منظور 

( پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل در جامعه ، اختالالت جسمانیی، مشکالت سلوکیافسردگ
 های سوم تا پنجمآموزان پایهنفر از دانش 142در این پژوهش تعداد انجام شد. آموزان مقطع ابتدایی دانش

ی اچند مرحله گیرینمونهبه شیوه آموز پسر( دانش 142آموز دختر و دانش 122)شامل  مقطع ابتدایی
استفاده از با پرسشنامه  یپایای. ه به عبارات پرسشنامه پاسخ دادندانتخاب گردید و افراد نمونه انتخاب شد

برای محاسبه گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده گردید. روش همسانی درونی 
و برای بررسی  ل استفاده شدمستق tهای پرسشنامه از آزمون بررسی تفاوت دختران و پسران در مقیاس

 (ANOVAهای سوم تا پنجم ابتدایی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه )در پایه هامقیاستفاوت 

بدست آمد . این ضریب برای مقیاس  55/2آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ضریب استفاده شد. 
 41/2ای مقیاس جسمانی کردن و بر 44/2وکی ، مشکالت سل53/2، برای مقیاس افسردگی 54/2اضطراب 

ریشه میانگین های نسبت خی دو بر درجه آزادی، برای ارزیابی کفایت برازش مدل از شاخصبدست آمد. 
یافته، برازندگی نرم شده و برازندگی نرم نشده استفاده خطای برآورد، نیکویی برازش، برازندگی تعدیل

دهد که ها نشان میبدست آمده برای این شاخص ادیرمقدهد که شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می
در  در مجموع مدل تحلیل عاملی تاییدی در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

در دو گروه مشکالت سلوکی، افسردگی مستقل نشان داد  tبررسی تفاوت دختران و پسران نتایج آزمون 
باشد. دار نمیمعنی جسمانی کردن و اضطرابدر مقیاس ر دارد. اما دادختران و پسران با هم تفاوت معنی

های سوم تا پنجم مقطع ابتدایی در آموزان پایهنتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین دانش
ب و مشکالت اهای اضطرو در مقیاس دتفاوت معناداری وجود ندار افسردگیجسمانی کردن و های مقیاس

 شناسیمقیاس نشانه های پژوهش بیانگر این است که، یافتهطور کلیهب .باشدمعنادار می سلوکی این تفاوت
پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل از پایایی و روایی قابل قبولی در جامعه مورد بررسی برخوردار است و 
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استفاده  در مقطع ابتداییو مشکالت رفتاری  ت کودکانیتوان از آن به عنوان ابزاری برای سنجش شخصمی
 نمود . 

، افسردگی، مشکالت سلوکی، اختالالت اضطرابشخصیت کودک،  واژگان کلیدی:
 جسمانی، روایی، پایایی

 مقدمه 
 مردم سالمت و بهداشت به مربوط نیازهای در عمیق هایدگرگونی شاهد جدید، قرن

 کرده فراهم را مردم عمر طول افزایش امکان جدید، امکانات اگرچه گسترش است.

 توسعه، حال در کشورهای در ویژههب جوامع، در مسایل موجود وسیع ابعاد اما، ستا

 لزوم و نموده فراهم سالمت، و بهداشت ریزانبرای برنامه عمقیت قابل و جدی مشکالت

 براساس .است کرده بدل پوشیچشم قابل غیر الزامی به را موجود وضعیت شناخت

 بهداشت سازمان گزارش به استناد با و کردند تهیه( 1994) 1لوپز و موری که گزارشی

 قرار کنندهناتوان و اصلی هایبیماری یزمره در روانی، هایبیماری ،1212 سال تا جهانی

 و کودکان سالمت ایجامعه هر دربدیهی است (. 1335)نقل از صابری،  گرفت خواهد
 کمک آنان به روانیبهداشت  تامین و است بوده برخوردار ایویژه از اهمیت نوجوانان

وجود . کنند ایفا بهتر را خود اجتماعی نقش و جسمی سالم و روانی نظر از تا کندمی
 نخستین هایتجربه زیرا مهمی است، مساله کودکی دوره در هیجانی و رفتاری اختالالت

، 1عبدالرحمانکنند )می ریزیپی بزرگسالی در را افراد یا روانی سالمتی بنیان زندگی،
از  هیجانی -رفتاری مشکالت که است این بر باور مرضی شناسیروان زمینه در(. 1225
، 3)هاالهان و کافمن ارتباطند در آن با نوجوانان و کودکان که است مسایلی ترینشایع

1335) . 
 و هیجانی هایپاسخ درآن، که شوداطالق می شرایطی به رفتاری– هیجانی مشکالت

 بر کهطوریبه باشد؛ تفاوت داشته قومی و سنی فرهنگی، یهنجارها با رفتاری درمدرسه
 در فردی، رفتار سازگاری اجتماعی، روابط خود، از فرد، مراقبت تحصیلی عملکرد

رفتاری  -هیجانی بگذارد. اختالالت تأثیر منفی نیز کار محیط در سازگاری و کالس

                                                           
1. Murrey & Lopez 

2. Jawadi, A. L. A. A., Abdul- Rahman, S. 

3. Hallahan & Kauffman 
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 شوندنمی حیطیم زایعوامل تنش به نوجوان یا کودک قبول قابل هایشامل پاسخ
 در مختلف منابع از حاصل هایبراساس داده اختالالت این .(1339)کریمی و همکاران، 

 دو در کمباید دست و ندشومی شناسایی فرد، رفتاری یا کارکردهای هیجانی مورد

رفتاری  -هیجانی اختالالت کنند. بروز است آنها  مدرسه از یکی که متفاوت، موقعیت
 با نوجوانان و کودکان اغلب. ظاهر شود نیز ها معلولیت سایر با زمانهم طور به توانندمی

 موارد، بیشتر در. کنندمی بدرفتاری دیگران با و دارند منفی رفتاری، احساسات اختالالت

 ، آنان آموزشی هایفرصت نتیجه در و کنندطرد می ا ر آنان ها،همکالسی و معلمان
 تواندمی هیجانی -رفتاری اختالالت واقع، در (.2251، 1پرسی و یابد )براونکاهش می

 (. 1223، 1ایجاد کند )هاالهان و کافمن آموزاندانش برای متعددی تحصیلی مشکالت
 کودکی را توانمی به ندرت .دارند رابطه یکدیگر با رفتاری و هیجانی همة مشکالت

 با این افراد که ریبسیا مشکالت وجود با. باشد داشته رفتاری یک مشکل فقط که یافت

 تحت و شوندنمی شناسایی مدرسه ورود به از پس هاسال تا آنان بیشتر اند،مواجه آن

 شدید آنان مشکالت تحصیلی و رفتاری اختالل اینکه مگر گیرند،نمی قرار ویژه آموزش

 را رفتاری اختالالت با نوجوانان و های کودکانررفتا تحمل بزرگساالن، از شود. بسیاری

 بهنجار همساالن با در مقایسه کودکان ند. این شومی متوسل نیز آنان به تنبیه ارند وند

 با مشکالت اجتماعی تعامالت در و دارند محدودیت مهم زندگی هایجنبه در ،خود

بناب غباریشود )می ناشی آنان از رفتارهای ، کودکان این هایناتوانی اند. مواجه جدی
در  دیگری مشکالت ساززمینه توانندمی مشکالت این از ام(. هرکد1333و همکاران، 

 انزواجویی، مانند رفتارهایی که ( نشان داد1225) 3فانتی پژوهش. بزرگسالی شود

 هستند شده سازیدرونی مشکالت جزو جسمانی که شکایات و افسردگی گیری،کناره

 قابل میزان به ششم و پنجم سال در و یابندمی تدریج افزایش به مدرسه دوم سال از پس

 قادر را او شناختی، توانایی به کودک دستیابی واقع در  .رسندای میکنندهنگران و توجه

 به و کند بینیپیش و آورده یاد به را زااضطراب و منفی تا رویدادهای سازدمی

 تطابق پایین سطح (1212) 4مارکوت و فورتین .بپردازد آنها مورد در پردازیخیال

                                                           
1. Brown I, Percy, M 

2. Hallahan, Kauffman 

3. Fanti 

4. Fortin, L; lessard, A & marcotte, 
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 پذیرش از آنان خودداری و قوانین به احترام فقدان مشکل رفتاری، دارای آموزاندانش

 در و گریزیلیتئومس و تعارض سمت به آنان دادن سوق را در معلمان درخواست

 برانگیختگی و اضطراب باالی ( سطح1212) 1داند. اوگوزمی مؤثر ترک تحصیل نهایت

 را منتقل آنها نقاشی طریق از خواهندمی هابچه که داندمی چیزهایی انعکاس را مانع

 پرخاشگری و نافرمانی  قبیل از ناسازگارانه رفتارهای نیز( 1212) 1میکال و استفان .سازند

 سمت به یافتن سوق در معرض شوند،می آشکار دبستانیپیش هایسال طول در که را

 افت بزهکاری، قبیل از افراد رفتارهایی این که معتقدند و دانسته ارتباطی اختالالت

 .کرد خواهند تجربه را همساالن از سوی طرد یا و مواد از استفاده سوء تحصیلی،
 و کودکان رفتاری مشکالت مورد در گیرشناختی،همه هایپژوهشاز طرفی 

 مشکالت از طوالنی ایتاریخچه ضداجتماع، اکثر بزرگساالن که دهدمی نشان نوجوانان

 سالگی 5 حدود در جدی، یبزهکارانه رفتارهایاند. شتهدا کودکی دوران در رفتاری

 از پیشگیری در تواندمی اختالل این هنگام زود درمان و شناسایی و شودمی شروع

 در ایمطالعه در(. 1224و همکاران،  3)راتر  باشد موثرت در بزرگسالی اختالال پیدایش

 تا مشکالت متوسط از کانکود درصد 5 دبستان، از قبل گروه سنی در انگلستان کشور

 مدرسه سنین در مشکالت شیوع .ودندبرنج  در خفیف مشکالت از درصد 15 و شدید
بناب و نقل از غباری) گردید گزارش درصد 9 حدود نوجوانی درصد و در سنین 4/3

 کودک میلیون 11الی  DSM-IV ،5 معیار براساس امریکا در کشور (.1333همکاران، 

 در (1991) 4همکاران و ماتسوورا .(1394)قاسمی،  هستند انیرو مشکالت به مبتال

 ساله 13 الی 4 سنین کودکان روی بر کره( چین، ژاپن، کشور کشوری )سه بین پژوهشی

 در ترتیب به را اختالالت شیوع میزان و معلم، والدین فرم راتر پرسشنامه از استفاده با

 (. 1333ایمانی و محب، رش نمودند )گزا 3/3و چینی  9/4، ژاپنی 1/14ای کودکان کره
یکی از مشکالت اساسی بر سر راه پژوهشگران این حوزه نبود ابزارهای استاندارد و 
مطابق با فرهنگ ایرانی اسالمی و از طرفی سیستم آموزشی کشوراست که گاهی اوقات 

اخت و دهد. در همین راستا تحقیقاتی که به ستتایج تحقیقات را تحت تاثیر خود قرار می

                                                           
1. Oguz 

2. Stefan & miclea 

3. Rutter 

4. Matsumura et al. 
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پردازند دارای استاندارسازی ابزارهای مناسب با سیستم و فرهنگ آموزشی کشور می
وترجمهفارسیزبانبهزیادیهایآزموناخیر،هایسالدرارزش زیادی هستند. 

سنجشنظاممدرسهسنهایفرمبهتوانمیابزارهااینجملهاست. ازشدههنجاریابی
، پرسشنامه 1موازی )سیاهه رفتاری کودکفرمسهدارایکهکرداشاره 1تجربهبرمبتنی

عاملیتحلیلمطالعاتهماوالًکهآنجااز، اما است(4و فرم گزارش معلم 3خودسنجی
و تباراروپاییکودکانرویاساساًگرفته،عاملی صورتتحلیلمطالعاتهمواکتشافی

ها و امهقدیمی این پرسشن هایویرایشسبراسامطالعاتاینهمةثانیاًوبودهتبارامریکایی
تمامی محققان از ابزارهای محدود موجود در ایران استفاده ثالثاًها بوده است وسیاهه
های چنینیافتهاند، بنابرایناند و ابزار جدیدی را به محققان این عرصه معرفی نکردهکرده

 باشدنامناسبیانامربوطزبان،نوجوانان فارسیوکودکانبرایاستممکنمطالعاتی
 فرصت سودمندی برای آزموناستاندارد،ابزارهایهنجاریابیو5انطباقترجمه،

اثباتدراساسیگامآورد. یکمیفراهمدیگرجوامعدرابزارهاکاربردپذیری
آیا الگوی مشکالتکهاستمسئلهاینآزموندر جوامع دیگرابزاریک کاربردپذیری

شدهشناساییالگوهایباشده است،شناساییابزار در یک جامعهوسیله هبکه 4همایندی
کههاییبرازش عاملمیزانآزموندارد؟ برای5برازشدیگردر جوامعابزارآنتوسط

هایدادهرویبردیگر،جوامعازهای حاصلدادهبا اند،شدهشناساییجامعهیکدر
اگرگیرد.میچندمتغیری صورتهایتحلیل ه،جامعآنافرادازبزرگینمونةازحاصل
ابزارآنباشدداشتهبرازشجدید،جامعه ازحاصلهایدادهباابزاریکعاملیساختار

 داد. قراراستفادهموردجدیدجامعهدرتوانرا می
تغییرناپذیری ها،دادهازجدیدیمجموعهباابزارساختار عاملی یکبرازشمیزان
این(.1335، به نقل از مینایی، 1224 شود )ایوانوا و همکاران،میمیدهنا 3ساختاری

تغییرناپذیریازگیری است. منظوراندازهتغییرناپذیریمؤلفهتریناصلی تغییرناپذیری

                                                           
1. ASEBA 

2. Child Behavior Checklist (CBCL) 

3. Youth Self-Report (YSR) 

4. Teacher’s Report Form (TRF) 

5. Adaptation 

6. Co – occurring 

7. Fit 

8. Configural Invariance 
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در جوامع رایکسانیشناختیروانهایسازهسنجش،ابزارکهاستاین گیری،اندازه
 3( و کوسچ1225) 1(، موتن1999) 1از جمله سیاتل بگیرد. محققان خارجیاندازهمختلف

اند های مختلف تحقیقاتی را انجام دادهروایی و پایایی این ابزار طی سال( بر روی 1211)
هیجانی پرسشنامه شخصیت کودک  -تا به حال در رابطه با مقیاس مشکالت رفتاریاما 

ه با ساختار عاملی این ابزار سیاتل در ایران تحقیقی صورت نگرفته است که بتوان در رابط
خصوص روایی و درشواهدیآوردنفراهمحاضر،مطالعههدفبنابراین  قضاوت کرد.

)که  4هیجانی براساس پرسشنامه شخصیت کودکان سیاتل -پایایی مقیاس مشکالت رفتاری
واقع،باشد. درپردازد( میهای شخصیتی کودکان در محیط مدرسه میبه بررسی ویژگی

مقیاس سؤاالتعاملیساختارآیاکهاستسؤالاینگویی بهپاسخبه دنبالژوهشپاین
( 1222( و کوسچ )1999هیجانی سیاتل که براساس تحقیقات سیاتل ) -مشکالت رفتاری

شود یا بدست آمده است در نمونه کودکان مقطع ابتدایی فارسی زبان تکرار و تایید می
 ابل قبولی در این جامعه برخوردار است یا خیر ؟خیر؟ و آیا این مقیاس از پایایی ق

 روش پژوهش 
د و از نظر روش جزء گیرمی قرار کاربردی هایپژوهش دسته در حاضر پژوهش

 پنجمهای سوم تا آموزان پایهجامعه آماری این پژوهش، دانشاست.  پیمایشیتحقیقات 
شغول به تحصیل در م 1391-1393مقطع ابتدایی شهرستان دلیجان که در سال تحصیلی 

گیری به صورت تصادفی اند . نمونهیکی از مدارس ابتدایی واقع در شهرستان بوده
منطقه و سپس از هر  5ای صورت گرفت. ابتدا از مدارس ابتدایی شهرستان دلیجان خوشه

پیشنهاد  5کامری شدند. انتخاب مدرسه پسرانه(  1مدرسه دخترانه و  3) منطقه یک مدرسه
 522نفری خوب،  122نفری نسبتا مناسب،  122نفری ضعیف،  122گروه نمونه کرده است 

در این پژوهش  .(1332نفری عالی است )به نقل از هومن،  1222نفری خیلی خوب و 
 152ایت تعداد آموزان اجرا شد که در نهنفر از دانش 322پرسشنامه شخصیت سیاتل بین 

ابزار زیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. ص داده شدند و مورد تجپرسشنامه مناسب تشخی

                                                           
1. Seattle 

2. Muthen 

3. Kusche, C.A. 

4. Seattle Personality Questionnaire 

5. Kammeri 



 35                                                   ...یجانیه -یرفتار مشکالتنه شناسی نشاهای روانسنجی مقیاس ویژگی

پرسشنامه شخصیت هیجانی  -مقیاس مشکالت رفتاریگردآوری اطالعات در این تحقیق 
های مربوط به سیاتل است. این پرسشنامه برای اجرا بر روی افراد نمونه از یکی از سایت

اهنمای آن پس از ویرایش نهایی پرسشنامه و ر .1شناسی کودکان دریافت شدحوزه روان
گرفت و نسخه مورد تایید قرار  شناسی و روانسنجیحوزه روانپرسشنامه توسط اساتید 

 4دارای پرسشنامه شخصیت سیاتل هیجانی  -نهایی تدوین گردید. مقیاس مشکالت رفتاری
برای باشد. اختالل جسمانی کردن و افسردگی میزیرمقیاس اضطراب، اختالل سلوک، 

شد، به همین دلیل پس از مراجعه به مدارس می مراجعهید به مدارس اجرا و شروع به کار با
آموزان توزیع شد و ها بین دانشها، پرسشنامهتعیین شده و انتخاب تصادفی آزمودنی

صورت شفاهی هم توضیحات کامل هرغم توضیحات کامل درج شده در پرسشنامه، بعلی
طور گردید. زمان اجرای پرسشنامه به آوریها داده شد و پس از تکمیل جمعبرای آزمودنی

شد هر گونه مشکل خاصی که بر روی اجرا دقیقه بود و در هنگام اجرا سعی می 32متوسط 
ها در یک محیط آرام، بدون سر و صدا و تاثیر منفی داشته باشد حذف گردد و آزمودنی

بدهند. ضمنا در  بدون هر گونه عوامل مزاحم توانستند به عبارات پرسشنامه پاسخ مناسب را
ها خواسته شد که به تمام عبارات پاسخ دهند، زیرا پاسخ به بعضی هنگام اجرا از آزمودنی

بعد از  . کندها و عدم پاسخ به بعضی دیگر به پایایی و روایی پرسشنامه ایراد وارد میاز ماده
 142هایی که نقص داشتند در نهایت آوری پرسشنامه و کنار گذاشتن پرسشنامهجمع

  spss 21افزارها وارد کامپیوتر شدند و با استفاده از نرمپرسشنامه کدگذاری شدند و داده

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندو لیزرل 

 های پژوهشیافته
 مهم هایبخش از یکی شناختیجمعیت متغیرهای بررسی و توصیفی آمار پژوهشی هر در

 است، برخوردار ایمالحظه قابل اهمیت از خود جای در که شودمی محسوب فرایند آن

در بین افراد  .بود خواهد موثر و مفید پژوهش فرایند در نیز هاداده از بخش این تحلیل لذا
از  %5/41نفر( که معادل  122نفر( دختر و مابقی ) 142از افراد ) %3/53نمونه مورد مطالعه 
نفر در پایه سوم  54نفر افراد نمونه،  142از مجموع باشند. پسر می دهندنمونه را تشکیل می

                                                           
1. www.childandfamilypolicy.duck.edu/fasttrack/techrept/s/spq 

http://www.childandfamilypolicy.duck.edu/fasttrack/techrept/s/spq
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و مابقی  نفر پسر( 34نفر دختر و  42) نفر در پایه چهارم 94، نفر پسر( 34نفر دختر و  42)
 . اندباشند در پایه پنجم مشغول به تحصیل بودهمی نفر پسر( 32نفر دختر و  42)نفر  52که 

پرسشنامه شخصیت سیاتل  اجرای از حاصل هایداده قسمت این درها: تحلیل داده
 مجدد طرح با و است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی آمار از استفاده با

 در. شودمی داده سؤال جواب هر به تحلیل، و تجزیه نتایج به استناد با پژوهش هایسؤال

 نکته این کردن مشخص برایکنیم . می بررسی را پرسشنامه کل نمره توزیع شکل ابتدا

 یکسان نرمال توزیع با ساخته محقق پرسشنامه از حاصل هاینمره توزیع شکل آیا هک

 .گرفت قرار استفاده مورد اسمیرنف – کلموگروف آزمون نه؟ یا است

 ها با توزیع نرمال. مقایسه توزیع نمره1جدول 
 سطح معناداری k-sماره آ تعداد مقیاس

 13/2 434/1 142 اضطراب
 34/2 331/1 142 مشکالت سلوکی

 12/2 544/1 142 اختالالت جسمانی کردن
 29/2 343/1 142 افسردگی

 اینکه به توجه با دهدمی نشان اسمیرنف - لموگروفک آزمون نتایج که طورهمان

 %99با . باشدمی ( بزرگتر21/2مالک ) داریمعنی سطح ازK-S  آزمون داریسطح معنی
 یکسان نرمال توزیع با نهایی مقیاس هایداده توزیع کهشود گرفته می نتیجهاطمینان 

 .است
هنگامی که یک ابزار  یک نگرانی عمدهایایی پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل: پ
( 1،1223گیرد قابلیت اطمینان به آن ابزار است )زیگموندگیری مورد استفاده قرار میاندازه

 ضریب فرمول از ونآزم درونی همسانی پایائی، برآورد منظور به حاضر پژوهش در. 

 نشان لوپ روش از حاصل نتایج .است شده استفاده لوپ روش و کرونباخ آلفای

 ایجاد شده محاسبه پایایی ضریب در چشمگیری افزایش سؤال هر حذف که دهدمی

، جسمانی 44/2، مشکالت سلوکی 54/2ضریب پایایی برای مقیاس اضطراب،  کند.نمی
 مد. بدست آ53/2افسردگی  و 41/2کردن 

                                                           
1. Zikmund, W.G 
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ترین تعریف روایی در این رایج :مقیاس مشکالت رفتاری و کل پرسشنامهروایی 
گیری آن را داریم؟ گیریم که قصد اندازهپرسش خالصه شده است: آیا چیزی را اندازه می
، ترجمه 1934شود )کرلینچر، گیری میتاکید در این پرسش بر چیزی است که اندازه

کند که آیا پژوهش آنچه را کند روایی تعیین مییان می( ب1222) 1جوپ .(1331شریفی، 
سنجد یا نتایج پژوهشی تا چه حد درست هستند. که قصد سنجش آن را دارد، به خوبی می

ها کنند و غالبا پاسخها روایی را تعیین میای از سوالپژوهشگران نوعا با پرسیدن مجموعه
معتبر است که آنچه را در نظر دارد،  آزمونیتجو خواهند کرد. را در پژوهش دیگران جس

اندازه بگیرد. سه نوع روایی وجود دارد که عبارتند از روایی محتوا، روایی وابسته به مالک 
ترین روش روایی، نوع سازه است. روایی سازه یک و روایی سازه. جدیدترین و مهم

یژگی مورد گیری ساخت نظری و یا وآزمون عبارت است از میزان صحت آن در اندازه
( . با توجه به ماهیت این پژوهش بهترین شیوه برای روایی این پژوهش، 1391ر )دالور، ظن

ترین و بهترین روش، روش تحلیل های روایی سازه، مهمروایی سازه است و از بین روش
عوامل است. تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیری است که در تحلیل جداول یا 

به منظور آزمون این فرضیه از تحلیل عامل . رودکار میههمبستگی ب های ضرایبماتریس
افزار تأییدی بهره برده شده است. این تحلیل در پژوهش حاضر با استفاده از نرم

LISRER(8.7)  .انجام شده است 

                                                           
1. Joppe, M. 
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 . ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت کودک سیاتل1شکل 

.استشدهعرضهمختلفیهایشاخصوهاآمارهمدل،برازشکفایتسنجشبرای
منعکسرامدلبرازشازخاصیجنبةتنهاهاشاخصاینازیکهرکهآنجا از

چندینازمعموالًمدل،برازشسنجشبرایروایناز (1225 ،1)کالین سازندمی
خطایواریانسبرآورد دومریشه (1225)1مثال سانبرایشود؛میاستفادهشاخص
 ،4تطبیقیبرازش، شاخص5برازشنشدهنرمشاخصیا 4لویز–تاکرشاخص ،3تقریب

 استانداردهایماندهپسمجذوراتمیانگیندومو ریشه5دونالدمکمرکزیشاخص
حساسبسیارریبودن چند متغینرمالازدو که به حجم نمونه و انحرافخیآماره .3شده
(. در پژوهش 1214، 12تالمی ،1222، 9، به نقل از وینتر1999سوربوم،و)جارزگاکاست

                                                           
1. Kline, P 

2. Sun, J 

3. RMSEA 

4. TLI 

5. NNFI 

6. CFI 

7. MC 

8. SRMR 

9. Winter, G 

10. Talmy, S 
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دو بر درجه آزادی، ریشه میانگین شاخص نسبت خیحاضر مقادیر بدست آمده برای
و برازندگی  4، برازندگی نرم شده3برازندگی تعدیل یافته، 1، نیکویی برازش1خطای برآورد

دیر با توجه به مقابدست آمد.  93/2و  95/2، 93/2، 94/2، 25/2، 1214به ترتیب  5نرم نشده
در مجموع مدل تحلیل عاملی توان گفت که  بدست آمده و حدود مجاز این مقادیر می

 تاییدی در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است. 
 یهای تحصیلرفتاری در پایه -یجانیبررسی مشکالت ه

هیجانی در بین  -جهت بررسی این فرضیه که تفاوت معناداری در مشکالت رفتاری
استفاده گردید. در  از آزمون تحلیل وارایانس یک طرفه پنجم قرار دارد،های سوم تا یهپا

این آزمون فرضیه صفر آن است که اختالفی بین میانگین سه مقطع وجود ندارد و در مقابل 
داری وجود فرض خالف این است که حداقل بین میانگین دو گروه یا مقطع اختالف معنی

های کارگیری روشهدر بکنید. ربوط به این آزمون را مالحظه میدارد. در ذیل جداول م
آماری پارامتریک، ابتدا باید مفروضات آزمون مورد تایید قرار بگیرد تا بتوان از آزمون 

 استقالل مشاهدات،» موردنظر استفاده کرد؛ بنابراین ابتدا مفروضات روش تحلیل واریانس
مستقل گیرد. مورد بررسی قرار می «هانی واریانسنرمال بودن توزیع متغیر وابسته و همگ

های تمام بودن به این معنی است که نمره هر فرد در متغیر همراه و وابسته، مستقل از نمره
ها به سواالت با های آزمودنیهای دیگر است. این شرط برقرار بود زیرا پاسخآزمودنی

خ هر آزمودنی تحت تأثیر حضور آزمونگر و به صورت انفرادی اجرا گردید و پاس
اسمیرنف  -فووگرلمهای دیگر نبود. برای بررسی نرمال بودن توزیع از آزمون کآزمودنی

ن در جدول زیر آمده است، نتایج این جدول حاکی از این است آاستفاده شده که نتایج 
ها نیز از آزمون لوین که توزیع نمرات نرمال است. برای بررسی فرض همگنی واریانس

. (p>0.05) ها برقرار بودفرض تساوی واریانسها تفاده شد که برای تمام مقیاساس
توان از تحلیل واریانس استفاده نمود. جدول زیر نتایج این آزمون را نشان بنابراین می

 دهد. می

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 

2. Goodness of Fit Index 

3. Comparative Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Non Normed Fit Index 
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 . آزمون تحلیل واریانس2جدول 

 مقیاس
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 
 مجذورات

 ریسطح معنادا Fآماره 

123/11 اضطراب  1 121/4  344/2  225/2  

541/2 مشکالت سلوکی  1 131/2  235/2  221/2  

513/3 جسمانی کردن  1 544/1  529/2  323/2  

355/31 افسردگی  1 433/15  915/2  424/2  

های بدست آمده برای مقیاس Fدهد مقادیرنشان می 1طور که نتایج جدول همان
دهد فرض صفر تایید شده و نشان می 25/2ناداری افسردگی در سطح مع و جسمانی کردن

ها های تحصیلی سوم، چهارم و پنجم مقطع ابتدایی در این مقیاساطمینان بین پایه 95/2با 
های اضطرب و مشکالت سلوکی این تفاوت تفاوت معناداری وجود ندارد. اما در مقیاس

نجم ابتدایی در اضطراب و های سوم تا پآموزان پایهباشد یعنی بین دانشمعنادار می
 مشکالت سلوکی تفاوت معناداری وجود دارد. 

جهت بررسی این فرضیه : دختران و پسرانهیجانی در  -مشکالت رفتاریمقایسه 
داری وجود دارد یا نه، هیجانی تفاوت معنی -که بین دختران و پسران در مشکالت رفتاری

مالحظه  3را در جدول  tیج آزمون نتااز آزمون تی دو گروه مستقل استفاده گردید. 
  .کنیدمی

 زمون تی دو گروه مستقلآنتایج  .3جدول 

نمیانگی انحراف استاندارد مقدارT درجه آزادی سطح معناداری  مقیاس تعداد 

 اضطراب 142 414/9 51/1 31/2 133 54/2

 مشکالت سلوکی 142 35/14 94/1 54/3 133 23/2

 جسمانی کردن 142 419/5 25/1 39/2 133 399/2

 افسردگی 142 29/14 59/3 45/1 133 2133/2

به دست آمده برای  tدهد از آنجا که مقدار نشان می فوقگونه که نتایج جدول همان
جدول  t، از مقدار 133های  مشکالت سلوکی، افسردگی با درجه آزادی زیرمقیاس

زیرمقیاس ذکر شده  1در داری این آزمون بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معنی
توان گفت که درصد اطمینان می 95باشد، بنابراین با می 25/2داری کوچکتر از سطح معنی
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باشد. دار میتفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات دو گروه در این دو زیرمقیاس معنی
این بنابرگردد. درصد اطمینان رد و فرض پژوهش تایید می 95بنابراین فرضیه صفر با 

در دو گروه کودکان دختر و پسر مقطع مشکالت سلوکی، افسردگی توان گفت که می
مقیاس  1بدیهی است که این تفاوت در  ( .>21/2pدار دارد)ابتدایی با هم تفاوت معنی

 .باشددار نمیمعنی جسمانی کردن و اضطرابدیگر یعنی 

 گیری نتیجهبحث و 
 .محاسبه گردیدبرای پرسشنامه ب آلفای کرونباخ به منظور بررسی پایایی پرسشنامه، ضری

باشد که ضریب قابل قبولی برای انجام می 55/2نتایج نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه 
به منظور بررسی روایی پرسشنامه شخصیت  .شودمحاسبات روایی پرسشنامه محسوب می

های به اینکه سوال سیاتل ابتدا روایی محتوای آن مورد بررسی قرار گرفت. با توجه
پرسشنامه مرتبط با وضعیت کودکان در محیط آموزشی )مدارس ابتدایی( بود، پرسشنامه 

ها در ادبیات دید آنو صاحبنظران قرار گرفته و به صالحتن از متخصصین  3در اختیار 
ان توها تغییراتی ایجاد شد و یا کال نوع بیان سوال تغییر پیدا کرد، لذا میبرخی از سوال

همچنین برای بررسی صوری پرسشنامه تایید گردیده است.  گفت که روایی محتوایی و
مقادیر بدست آمده برایاز روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.  روایی ساختاری

، 1، نیکویی برازش1دو بر درجه آزادی، ریشه میانگین خطای برآوردشاخص نسبت خی
، 25/2، 1214به ترتیب  5نشدهو برازندگی نرم 4شدهرم، برازندگی ن3یافتهبرازندگی تعدیل

با توجه به مقادیر بدست آمده و حدود مجاز این . بدست آمد 93/2و  95/2، 93/2، 94/2
در مجموع مدل تحلیل عاملی تاییدی در جهت تبیین و برازش از  گفت که توانمقادیر می

با نمره کل دارای همبستگی  اهزیرمقیاسهمچنین تمامی  .وضعیت مناسبی برخوردار است
برای بررسی این فرضیه که ن از روایی باالی پرسشنامه دارد. داری بودند که نشاباال و معنی
های پرسشنامه تفاوت های سوم تا پنجم مقطع ابتدایی در مقیاسآموزان پایهبین دانش

داد که بین  معناداری وجود دارد از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج نشان

                                                           
1. Root Mean Square Error Approximation 

2. Goodness of Fit Index 

3. Comparative Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Non Normed Fit Index 
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های اضطراب و اختالالت سلوک تفاوت معنادار است و های مختلف فقط در مقیاسپایه
آموزان پایه چهارم از سوم و پایه پنجم از با توجه به اینکه میانگین این دو مقیاس در دانش

آموز به گیری ضمنی را گرفت که هر چه دانشتوان این نتیجهمی ،چهارم بیشتر است
شود و البته الزم رود به میزان اضطراب و اختالالت سلوک او افزوده میباالتر می هایپایه

برای مقایسه هر یک از . به ذکر است که تایید این امر نیاز به تحقیقات بیشتری دارد
دو گروه مستقل استفاده  tهای پرسشنامه شخصیت در دختران و پسران از آزمون مقیاس

تفاوت مشاهده شده یرمقیاس مشکالت سلوکی، افسردگی ز 1ی براشد. نتایج نشان داد که 
مقیاس دیگر یعنی  1اما این تفاوت در  باشد،دار مینمرات دو گروه معنیبین میانگین 

 -مقیاس مشکالت رفتاریکه با توجه به اینباشد. دار نمیجسمانی کردن معنی و اضطراب
نخستین بار در ایران هنجار شده است پرسشنامه مورد استفاده دراین پژوهش برای هیجانی 

گرفته است الزم است که پرسشنامه مذکور قات زیادی در رابطه با آن انجام نتحقی زو هنو
مقیاس مشکالت  ذکر شدهمطالب با توجه به  ددا ترجمه، بازنگری و اصالح شود.مج

اربرد برای کپرسشنامه شخصیت کودک سیاتل از روایی و پایایی خوبی هیجانی  -رفتاری
  .مقطع ابتدایی برخوردار استآموزان در دانش

 منابع
(. رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختالالت رفتاری 1333) .محب، نعیمه و ایمانی، رویا

 .19-49(: 4) 1. زن و مطالعات خانوادهفرزندانشان. 

. وانسنجیر های اندازه گیریای بر نظریهمقدمه(. 1959وین، وندی ام. ) و آلن، مری جی
  .تهران : سمت .(1391)ترجمه علی دالور 

 .بهریاردلیجان: . سنجش شخصیت کودکان در مقطع ابتدایی(. 1394)قاسمی، امید 

 مقطع کودکان در رفتاری و عاطفی اختالالت گیرشناسیهمه(. 1335صابری، هایده )

  .19-34(: 3) 1، اندیشه و رفتارابتدایی. 

نعمتی ،  و موللی، گیتا ؛حسین ،عباسعلی ؛فیروزجاه ،زادهخان ؛کرمپرند، ا ؛بناب، باقراریغب
آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران. (. میزان شیوع مشکالت رفتاری دانش1333شهروز )

 .113-133(: 3) 9، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی



 13                                                   ...یجانیه -یرفتار مشکالتنه شناسی نشاهای روانسنجی مقیاس ویژگی

ای ه(. تاثیر آموزش مهارت1339محمدی، محمد باقر ) و کیخاونی، ستار ؛کریمی، مرید
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اجتماعی بر اختالالت رفتاری کودکان دبستانی. 

 .41-43(: 3) 13، ایالم

های سندرومی پرسشنامه ( . بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی سوال1335) .مینایی، اصغر
  .45-42(: 1) 5، پژوهش در حیطه کودکان استثناییخودسنجی آخنباخ. 

 . ویژه هایآموزش بر ایمقدمه استثنایی کودکان.(1335) ، جیمزکافمن و دانیل هاالهان،
 .رضوی قدس آستان: مشهد ،(1994) جوادیان ترجمه مجتبی
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