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 چکیده
  محدودی از این مشکالت  هایجنبه های موجود پرسشنامه ،رفتاری -با توجه به گستردگی مشکالت رشدی 

جامعیت بیشتری نسبت به سایر ابزارها  (  FTF)  رفتاری  -. پرسشنامه مشکالت رشدی  کرده استرا ارزیابی  
. هدف از پژوهش حاضر، اعتبارسنجی این  است  شدهساخته   با یک نگاه جامع نسبت به این مشکالتدارد و  

ایرانی   جامعه  در  توصیفی  بودپرسشنامه  نوع  از  پژوهش حاضر  و .  با حجم  نمونه  بود  روش   700ای  با  نفر 
از  خوشه  گیرینمونه و کردستان   هایاستان ای  اهواز  اصفهان،    55انتخاب شدند،    تهران،آذربایجان شرقی، 

نمونه   ترتیباینبه های آماری کنار گذاشته شدند و  از تحلیل  هاپرسشنامه ناقص به  آزمودنی به دلیل پاسخ  
مورد تحلیل    لرو لیز   25نسخه    SPSS  افزارنرمها با استفاده از  مادر تقلیل یافت. داده  645پژوهش به    نهایی 

نقص )  486/0پرسشنامه بین  که ضرایب پایایی ابعاد    گرفتهشکل   بعد  هجدهقرار گرفتند. پرسشنامه حاضر از  
تا   سازماندهی(  دارند.)  916/0در  قرار  تحصیلی(  مهارت  به    نقص  توجه  با  برازش    هایشاخص همچنین 

 هاییافته بر  بنا  .شودمی برازش محسوب    ازنظرعاملی بهترین مدل    ششکه مدل    شدهمشخص ،  شدهگزارش

رشدی   حاضر، پژوهش مشکالت   سنجش ابزار عنوانبه ایرانی  جامعه  در(  FTF  )  رفتاری  -پرسشنامه 

 معتبر ابزار یک عنوان  به تحقیقات و کارهای بالینی  در و  داشته مطلوبی  اعتباررفتاری    - مشکالت رشدی  

 .باشدمی  استفادهقابل

 
 ایران و آموزش کودکان استثنایی، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، شناسیروان. دکتری 1

(karim.abdolmohamadi@yahoo.com ) 

 . دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، شناسیروان،گروه شناسیروان. دانشجوی دکتری 2

 . ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانشناسیروان،گروه شناسیروان. دانشجوی دکتری 3

 .دانشگاه پیام نور، تهران، ایران شناسیروانگروه  ، تربیتی  شناسیروانارشد  . کارشناسی4

 . تبریز، ایران ،، دانشگاه تبریزشناسیروان. استادیار گروه 5

 .تبریز، ایران ،عمومی، دانشگاه تبریز شناسیروان. کارشناسی ارشد 6
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 روایی، اعتبار  ،FTFپرسشنامه   ،رفتاری -مشکالت رشدی  :واژگان کلیدی

 مقدمه  
گیری آینده آن جامعه در شکل  ایکنندهتعیین رشد و تکامل مناسب کودکان هر جامعه نقش  

رشدی عموماً در سه زمینه جسمی، شناختی    یراتیتغ.  ( 1،2010آلی، تاج و ابراهیم )  کندمی   ایفا
می  بررسی  اجتماعی  روانی  تغیرات  و  به  جسمی  رشد  شامل    داده   رویشوند،  بدن  در 

اندامدستگاه و  گوناگون  میهای  گفته  شناختی ها  رشد  تغ   شود؛  حوزه  ی رخداد  در  رات 
و زبان    ، استداللهای احساس، ادراک، حافظه، تفکرهشود و زمینمی   های ذهنی دانسته فعالیت
در   روانیگیردبرمیرا  رشد  اصوالً    -؛  نیز  به  دگرگونی  دربرگیرندهاجتماعی  مربوط  های 

رشد   تأثیراهمیت و    وجود  با   (.1398  ،برک)  ها و روابط با دیگران استشخصیت، هیجان 
پژوهشمناسب   که    گرفته انجامهای  کودکان،  است  داده  از    18/0تا    16/0نشان  درصد 

و    توان ذهنی، اختالالت حرکتیگفتار و زبان، کم   ازجملهها  ناتوانی   انواع  به  مبتال کودکان  
و در زمان    درستی  بهاز این کودکان    30/0تا    20/0حدود    ،وجود  این   با.  باشندرفتاری می

شوند که این امر باعث عدم دستیابی مناسب کودکان شناسایی نشده به  مینمناسب شناسایی 
مراقبت و  الزم  می مداخالت  بهداشتی  روملز)  شود های  و  بویتالر  در    (.2016  ،2موریک، 

قرار گیرد    بررسی  موردصورت مجزا  به  مطالعه  موردهای موردی نیاز است که عنصر  پژوهش 
شناختی  اطمینانی از نتایج پژوهش ارائه داد این نیاز در تحقیقات روانتا بتوان گزارش قابل

 از سویی امروزه (،1396لی و فتحی، ، علیزاده، غدیری، طیبیعبدالمحمد) باشدتر میبارز

بالینی و قضاوت بر  تکیه که شدهمشخص خوبیبه  در  تواندمی تنهاییبه پزشک تجربه 

  ، مک کلیلپد،تسای)  باشد کننده  گمراه کودک  در  غیرطبیعیاز   طبیعی  تکامل  تشخیص 
 . (2006، 3پرات و اسکیورس 

  هایباعث تالش  مشکالت به وجود آمده در شناسایی کودکان دارای مشکالت رشدی 
  کودکان دارای مشکالت  تر آسانبرای شناسایی زودهنگام و  از سوی پژوهشگران  فراوانی  

یک ابزار بررسی معتبر، پایا و جامع جهت شناسایی اختالالت    ساختن مختلف شده است، لذا  
النگ، )  است  شدهگرفتهیک امر ضروری در نظر    عنوانبهدر کودکی و نوجوانی    رشدی

 
1  . Aly, Taj   & Ibrahim 

2  . Möricke, Buitelaar & Rommelse 

3  . Tsai, McCleilopd, Pratt  &  Squires 
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شو  و  لی  لین،  پژوهشدر    (. 1،2010چیانگ،  نیز    های ویژگیبررسی    منظوربههایی  ایران 
  ، کیانی و الهیجانیان،فرامرزی)  است   گرفته انجام،  های رشدیها و مقیاس آزمون  سنجی روان

گیری رشد کودک به چند دلیل  البته باید در نظر گرفته شود که ساخت ابزار اندازه(.  1397
شود، یکی از مشکالت گستردگی  اجه می موسایر ابزارها  ساخت  با مشکالت بیشتری نسبت به  

باشد، از موارد دیگر پویایی تکامل کودک و عدم خطی  و ابعاد مختلف در رشد کودکان می
شود که نیاز به ابزاری که گستره بیشتری از زندگی را مورد بررسی قرار  بودن آن باعث می 

والدین   دهد از  اینکه  به  توجه  با  نهایت  در  برسد  نظر  به    تر دقیقارزیابی  به خاطر    ضروری 
ها پاسخ دهند ملموس بودن سواالت از اهمیت  شود که به پرسشدرخواست می  کودکانشان

 (.  2019 ،2الگنگارد و بجروت ) بیشتری برخوردار است
متعددی برای غربالگری و تشخیص کودکان دارای مشکالت رشدی و تکاملی  ابزارهای  

  مشکالتی همچون بررسی ابعاد محدودی از رشد مثل است ولی این ابزارهای با    شدهساخته
(Q-DCDکه به بررسی رشد حرکتی یا )   (33-TACLکه به بررسی رشد زبانی )  پردازد  می

کودکان دارای مشکالت رشدی یا مشکالت رفتاری  در حالی که اغلب مواقع    مواجه هستند
اختالل کم  اند که  برای مثال پژوهش نشان داده  .دهنددر ابعاد مختلف این مساله را بروز می

اجرایی، نقص    هایکارکرد  با مشکالتی مانند اختالل در(  ADHD)  بیش فعالی  -توجهی 
استیکوا، گومز، تارتر، مک کیب،  )  اجتماعی و اختالل در زبان همراه است   یهامهارتدر  

نتیجه  .  (2013  ،4هالپرین ابزارهای مختلف  محدودیتدر  به  های  باعث شد که پژوهشگران 
تمامی ابعاد رشدی را در بازه زمانی گسترده مورد  فکر ساخت ابزار استانداردی باشند که  

   .(2005 ،5گالسکو ) سنجش قرار دهد
نروژ، سوئد، دانمارک  )   کشورهای شمال اروپا  پژوهشگرانبا تالش و همکاری گروهی  

کودکان و نوجوانان و متخصصان اطفال    پزشکانروانشناسان،  که متشکل از روان  و فنالند(
پرسشنامه تشریح    شده  ساخته  FTF6 بودند  آن  از  هدف  و  حرکتی،  مهارتاست  های 

تا   5اجتماعی و یادگیری کودکان    هایمهارتکارکردهای اجرایی، ادراک، حافظه، زبان،  

 
1. Lung, Chiang, Lin, Lee  & Shu 
2. Lugnegard & Bejerot 

3. Test for Auditory Comprehension of Language-3 

4. Staikova, Gomes, Tartter, McCabe  &  Halperin 

5. Glascoe 

6. Five to fifteen 
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شود که آیا  به عبارت دیگر مصاحبه شامل سواالتی می باشد.ساله با همکاری والدین می 15
کالت عاطفی و رفتاری  مش  مشخصه   کودک عالئم مشخصی را نشان می دهد که ممکن است

به عنوان یک    FTF پرسشنامه  (.2011  ،1گیلبرگ و فرنل   لیندبلد،)  کودکان باشد ابتدا  در 
از عملکرد    هاییجنبه، موارد مربوط به  وجود  این   با  ،بود  شدهطراحیوالدین    فرم  پرسشنامه

باشد مشهود  نیز  محیط خانواده  از  باید در خارج  نوجوانان  و  در  )  کودکان  مثال،  عنوان  به 
بتوانند باید  نیز  معلمان  نتیجه  منظور    را تکمیل کنند FTF پرسشنامه  مدرسه(، در  به همین 

که    داداست و نتایج اولیه نشان    شدهتکمیلدر چند مطالعه توسط معلمان     FTFپرسشنامه
منطبق بودن دو پرسشنامه    باوجود  وجود دارد  داریمعنیرابطه  بین ارزیابی والدین و معلمان  

  شده استفادهآموز به جای کودک از واژه دانش  فرم والدین و فرم معلم در برخی از سواالت
 که حقیقت  این و    شدهمطرحبا توجه به مطالب    (.2،2013نیوسفاروگی، هاگلوف و سر)  بود

 غربالگری ابزارهای وجود  عدم جمله از متعددی علل به  تاریخ این  تا  ایرانی  کودکان  اکثر

و همکاران،    3وامقی)  اندنشده غربال  تکاملی  نظر از  استاندارد، و معتبر  آسان، در دسترس،
در جامعه    FTFپرسشنامه    سنجی روانهای  هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی  (2009

 باشد.ایرانی می

 روش 
فارسی   به  محقق  توسط   FTF  یپرسشنامهابتدا  . است  یابی زمینهحاضر   پژوهش  روش

 ی شده برگردانده  سواالت که  شد انگلیسی خواسته زبان  متخصص  نفر دو از  و برگردانده
 دو تطابق  در  موجود  های تفاوت   آن از بعد. معکوس نمایند  ی ترجمه انگلیسی به را  فارسی 

 و  اجرا صورت آزمایشی  به نمونه چند روی  حاصل آزمون سپس  اصالح گردید. ترجمه
این پژوهش کلیه    آماری  یجامعه. گردید نهایی اصالح  کاربرد برای آمدهپیش  اشکاالت 

ساکن   15تا    5آموزان  دانش   مادران بودند  سال  روش    ایران  از  استفاده  با    گیری نمونهکه 
انتخاب شدند، در    و کردستان  اصفهان، اهوازهای تهران،آذربایجان شرقی،  ای استانخوشه

جدول  که در ادامه    آموز انتخاب شدنددانش   700  هاان این استان آموزدانش گام بعدی از بین  
 ده شده است. آور استانی هایخوشهتوزیع نمونه براساس  

 
1  .  Lindblad, Gillberg & Fernell 
2. Farooqi, Hagglof & Serenius 

3  . Vameghi 
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 استانی هایخوشهتوزیع نمونه براساس . 1جدول  
 کل اهواز  اصفهان کردستان آذربایجان شرقی  تهران نام استان 

 700 122 125 125 157 171 تعداد شرکت کننده
 100 42/17 85/17 85/17 42/22 42/24 درصد 

انتخاب حجم نمونه   اینکه    هاآزمودنیبرای  به  با توجه  از فرمول کوکران استفاده شد. 
هزار  20و در فرمول کوکران برای حجم باالی    باشدمیهزار نفر    20این افراد بیشتر از    تعداد

ثابت   تعداد  معرفی    380نفر  را  حاضر    کندمینفر  پژوهش  روش  اینکه  به  توجه  با  ولی 
 از تعداد بیشتری استفاده شد. و به منظور باال بردن اعتبار پژوهش باشدمیهنجاریابی 

را   شدهتهیه  هایپرسشنامهدرخواست شد که    هاآن  مادرانآموز از  پس از انتخاب دانش  
 خود را محقق  نخست ،  هاآزمودنیتکمیل نمایند. به منظور رعایت اخالق پژوهش و حقوق  

پیش  )  هم به صورت شفاهی   سپس   کرد بیان را  تحقیق هدف و معرفی آموزان مادران دانش  به
به صورت کتبی اجرا( و هم   گردید   نشان  خاطر(  پرسشنامهدر بخش نخست    ذکرشده)  از 

این  » در  درخواستی  جهت    ، هاپرسشنامهاطالعات  است.  پژوهشی  اهداف  منظور  به  صرفاً 
تعیین جنسیت و سن، نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات    جزبهاطمینان شما،  

آماری    های تحلیلاز    هاپرسشنامهآزمودنی به دلیل پاسخ ناقص به    55تعداد    «.خصوصی نیست 
 ها مادر تقلیل یافت. داده  645به   موردپژوهش  نمونه نهایی   ترتیباین بهکنار گذاشته شدند و  

مورد   لیزرلهای آماری توصیفی و استنباطی الزم و با استفاده از نرم افزار روش از استفاده با
 تحلیل قرار گرفتند.

  شدهساختهتوسط تیمی از پژوهشگران شمال اروپا  FTF پرسشنامه  :FTF 5-15  پرسشنامه
(، »گاهی اوقات یا 0)  مقیاس سه درجه از »هرگز« آیتم است که در یک    181دارای  است و  

« 1)  تا حدی«  مواقع  »اغلب  یا  همکاران،  1کادسجو )  شودمی  گذارینمره (  2)  (  .  (2004  و 
به  آیتم حرکتی، کارکردهای اجرایی،    های مهارتکه شامل    شوندمیدامنه تقسیم    شش ها 

  ومشکالت عاطفی    / اجتماعی    های مهارتیادگیری،    هایمهارتزبان،    و  حافظه  ،اتادراک
نقص در توانایی  بررسی    به   زیرمقیاس تقسیم کرد که  18توان به  را می   هامقیاس  .رفتاری است

توجه و تمرکز، نقص در رفتار تکانشی، نقص در ادراک، نقص در ادراک زمان، نقص در  
  ت تحصیلی، نقص در مهارادراک بدنی، نقص در ادراک اشکال بصری، نقص در حافظه

 
1  .  Kadesjo 
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خواندن / نوشتن، ریاضی(، نقص در مهارت شناختی، نقص در مهارت حل مساله، نقص در  )
اجتماعی، نقص در مشکالت عاطفی، نقص در مهارت حرکتی درشت، نقص در   مهارت 

بیانی، نقص    مهارت حرکتی ظریف، نقص در مهارت زبان دریافتی، نقص در مهارت زبان
بررسی روایی   (.2004،  1آیرکسنین، میشلسون و جوکال)  زدپردا می  ارتباطی  زبان  در مهارت

کادسجو  توسط  پرسشنامه  این  پایایی  همکاران  2و  پا2004)  و  و  روایی  دهنده  نشان  یی یا( 
 باشد.در جامعه هدف می FTF   مناسب پرسشنامه

 نتایج
جدول   کرونباخ    2در  آلفای  روش  به  پایایی  ضرایب  همچنین  و  توصیفی  آمار  نمرات 

در این جدول مشخص    شدهگزارش  هاییافتهاست. با توجه به    شدهگزارشمتغیرهای پژوهش  
نقص  )   916/0تا    نقص در سازماندهی()   486/0است که ضرایب پایایی ابعاد پرسشنامه بین  

 مهارت تحصیلی( قرار دارند. 

 ر توصیفی و ضرایب پایایی متغیرهای پژوهش آما.  2جدول  

 ضریب پایایی انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  

نقص در توانایی  
 توجه و تمرکز 

10 27 85/14 35/4 82/0 

نقص کنترل رفتار 
 تکانشی

11 33 06/18 38/5 844/0 

 486/0 70/1 46/4 12 3 نقص در سازماندهی 

 521/0 78/2 07/8 15 5 نقص در ادراک 

 653/0 41/2 29/7 12 4 نقص در ادراک زمان 

 619/0 40/3 87/13 24 9 نقص در ادراک بدنی 

نقص در ادراک  
 اشکال بصری 

12 29 70/18 87/4 741/0 

 755/0 53/5 73/19 35 11 نقص در حافظه 

نقص در مهارت  
خواندن /  ) تحصیلی

 نوشتن، ریاضی(

6 19 43/13 08/4 916/0 

 
1  . Airaksinen, Michelsson  & Jokela 

2  . Kadesjo 
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مهارت  نقص در 
 شناختی 

10 31 09/18 78/5 656/0 

نقص در مهارت حل  
 مساله 

30 49 38/37 01/5 913/0 

نقص در مهارت  
 اجتماعی 

25 66 81/32 28/7 891/0 

نقص در مشکالت  
 عاطفی 

8 22 62/13 31/4 833/0 

نقص در مهارت  
 حرکتی درشت 

7 17 64/8 80/1 667/0 

نقص در مهارت  
 حرکتی ظریف

10 20 24/12 27/2 651/0 

نقص در مهارت  
 دریافتی زبان

5 11 64/7 92/1 639/0 

نقص در مهارت  
 بیانی  زبان

14 27 81/18 77/3 640/0 

  نقص در مهارت
 ارتباطی  زبان

3 8 60/5 64/1 524/0 

برای پاسخ به فرضیه دوم این پژوهش یعنی ساختار عاملی پرسشنامه در ابتدا از روش  
اصلی و در مرحله دوم از روش تحلیل عاملی تاییدی و با   هایمؤلفه -تحلیل عاملی اکتشافی 

 استفاده از روش برآورد بیشینه درست نمایی استفاده شد. 
های اصلی انجام گرفت. این روش از  تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش مولفه 

ر  تحلیل عاملی اکتشافی هیچ پیش فرضی در مورد توزیع پراکندگی متغیرهای پژوهش در نظ
باهم  گیردنمی باالیی  همبستگی  اساسا  فعلی  پژوهش  متغیرهای  اینکه  به  توجه  با  همچنین   .

دیگر داشتند به منظور چرخش داده ها از روش متمایل دایرکت آبلیمن استفاده شد. مقدار  
K-M-O    بود که    733/0برابر با    رودمیداده ها بکار    گیرینمونهکه برای بررسی کفایت

است. همچنین اندازه آزمون کرویت   گیرینمونهلیل عاملی حاکی از کفایت  این مقدار در تح
دار بود  معنی >01/0P است که این مقدار از نظر آماری در سطح 1878/ 831بارتلت برابر با 

 ها بود.  که دال بر کرویت داده
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عامل    6مقادیر ویژه و بارهای عملی و همچنین واریانس تبیین شده توسط    3در جدول  
  های یافتهاست. با توجه به    شدهدادههستند نشان    1ت که دارای بارهای عاملی بیش از  نخس

درصد از واریانس    79در این جدول مشخص است که شش عامل اول بیش از    شدهگزارش
 .  کنندمیداده های پرسشنامه را تبیین 

 عامل نخست  6مجموع مجذورات بارهای عاملی   .3جدول  
 مجموع مجذورات بارهای عاملی مؤلفه 

 تجمعی  درصد واریانس  کل 

1 23/5 08/29 08/29 

2 63/2 62/14 70/43 

3 03/2 29/11 00/55 

4 93/1 74/10 74/65 

5 32/1 34/7 09/73 

6 06/1 90/5 00/79 

پرسشنامه  هنمودار سنگریز  1در شکل   اکتشافی  بررسی تعداد عوامل  برای    گزارشای 
 عامل از پرسشنامه قابل استخراج است.   6با توجه به این نمودار مشخص است که    است.  شده

 
 ای برای نشان دادن تعداد عوامل استخراجی منحنی سنگریزه .1 شکل

عوامل و سواالت مربوط به هر یک از عوامل    شدهاستخراجماتریس الگوی    4در جدول  
 است.   شده  گزارشبعد از چرخش متمایل 



 9/   ... ی رفتار  –  ی پرسشنامه مشکالت رشد  سنجیروان های یژگیو

 

 FTFبعد از چرخش متمایل پرسشنامه   شدهاستخراج ماتریس الگوی   .4جدول  

 

 مؤلفه 

 یادگیری  حافظه و زبان  ادراکات 
کارکردهای  

 اجرایی

مشکالت 
اجتماعی/ 

 هیجانی 

 یها مهارت
 حرکتی 

      974/0 بدنی  ادراک

      953/0 زمان  ادراک

      801/0 بصری  اشکال ادراک

      756/0 ادراک 

     972/0  ارتباطی  زبان

     875/0  حافظه 

     853/0  دریافتی  زبان

     798/0  بیانی زبان

    999/0   شناختی مهارت

    989/0   تحصیلی  مهارت

    628/0   مساله  حل

   912/0    تکانشی

   900/0    تمرکز 

   644/0    سازماندهی 

  872/0     عاطفی  مشکالت

  856/0     اجتماعی  مهارت

 884/0      ظریف  حرکتی مهارت
 841/0      درشت  حرکتی مهارت

اصلی مشخص است که عامل اول اکتشافی از متغیرهای    ی هامؤلفهبا توجه به نتایج تحلیل  
است. این عوامل    شدهیلتشکادراک بدنی، ادراک زمان، ادراک اشکال بصری، و ادراک  

رفته   زبان    مؤلفه   دهندهیلتشک بر روی هم  متغیرهای  از  دوم  عامل  هستند.  ادراک  عامل  یا 
عامل حافظه و    دهندهیلتشکاست    شده  یلتشک ارتباطی، حافظه، زبان دریافتی، و زبان بیانی  

سوم   عامل  هست.  مهارت    شدهاستخراجزبان  متغیرهای  از  اکتشافی  عامل  تحلیل  توسط 
عامل یادگیری است.    هندهد یلتشک که    شدهیلتشکشناختی، مهارت تحصیلی و حل مساله  
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از تحلیل عاملی اکتشافی از نشانگرهای تکانشی بودن، تمرکز و    شدهاستخراجعامل چهارم  
عامل کارکردهای اجرایی است. عامل پنجم از دو   دهندهیلتشک که   شدهیلتشک سازماندهی  

اجتماعی   مهارت  و  عاطفی  مشکالت  عوامل    شده یلتشک نشانگر  رفته  هم  روی  که  است 
یا    دهندهلی تشک بعد  دو  از  ششم  عامل  است.  هیجانی  اجتماعی/  مشکالت    مؤلفهعامل 

تشکیل    یهامهارت درشت  و  ظریف    یهامهارتعامل    دهندهیلتشک که    شودیم حرکتی 
 حرکتی هستند. 

توسط    شدهاستخراجدر مرحله بعد از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی مدل شش عاملی  
استفاده شد.   اکتشافی  با داده های  تحلیل عاملی  به منظور بررسی برازش مدل شش عاملی 

  هایشاخص  5قرار گرفت. در جدول    مورد بررسیبرازش مدل با داده ها    های شاخصتحقیق  
  شدهگزارشبرازش  هایشاخصاست. با توجه به مقادیر  شدهگزارشبرازش مدل با داده ها 

برازش از مقادیر استاندارد و    هایشاخصخی دو بقیه    جزبهمشخص است که    4در جدول  
به این    توانمی  هاییافتهقابل قبولی برای برازش یک مدل برخوردار هستند. با توجه به این  

در نمونه تحقیق فعلی مورد تایید    FTFبعدی پرسشنامه    6دل تحلیل عاملی  نتیجه رسید که م
 .  گیردمیقرار 

 FTFمدل شش عاملی پرسشنامه  برازش یهاشاخص  .5  جدول

 تفسیر مالک  میزان  شاخص برازش 

 مطلق 

2 χ 
درجه   3/256

 120آزادی  
- - 

p value 001/0 
  از ترکوچک 
05/0 

 برازش مطلوب 

 قابل قبول 3از  ترکوچک  13/2 خی دو نسبی
 قبولقابل 0/ 90 بیش از 911/0 ( GFI) شاخص نیکویی برازش

 تطبیقی
 قبولقابل 0/ 90 بیش از 921/0 ( TLI) لویس  -شاخص توکر

 برازش مطلوب  0/ 90 بیش از 922/0 (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 مقتصد 

ریشه میانگین مربعات خطای  
 ( RMSEA)  برآورد

 قبولقابل 0/ 08  کمتر از 077/0

 914/0 ( NFI) شاخص برازش هنجار شده
تر از  بزرگ 
90/0 

 برازش مطلوب 
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واقع   که    هاییافتهدر  بودند  این  گویای  تاییدی  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  مدل  دو  هر 
 در فرهنگ ایرانی دارای ساختار شش عاملی است.  FTFپرسشنامه 

 
 تعداد عوامل استخراجی  تحلیل عاملی ساختاری .2 شکل

 گیرینتیجه بحث و 
در جامعه ایرانی بود    FTF  پرسشنامه سنجیروان هایویژگی بررسی حاضر پژوهش  هدف

با استفاده از    ای وای چند مرحلهگیری از روش خوشهبا بهره  آموزدانش   700به این منظور  
شان ابزارهای پژوهش را تکمیل کردند. برای تحلیل  انتخاب شدند و مادران  فرمول کوکران

نتایج   .شد استفاده کرونباخ آلفای  ضریب  و اکتشافی و تاییدی   عاملی تحلیل  روش  از  ها داده
پرسشنامه درونی خوب  همسانی  دهنده  نشان  آمده  به    به دست  توجه  با  نهایت  در  و  است 

عاملی بهترین مدل  شش مشخص شد که مدل  4در جدول  شده گزارشبرازش  هایشاخص
نتایج    .باشدمیو عوامل نیز منطبق با نسخه اصلی پرسشنامه    شود میبرازش محسوب    ازنظر
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نتایج  یافته  با  حاضر  پژوهش  همکاران،)  هایبررسیهای  و  و  ؛  2004  کادسجو  بوهلین 
لمبک و و    2012  ،2اورتیز، دی بارا، فرانزانی، مارتینیچ و کاستیلو -بلتران؛  2004  ،1جانولس

 باشد.( همسو می2015 ،3تری لینگسگارد 
یک پرسشنامه جامع برای غربالگری و بررسی کودکان عادی و دارای   FTFپرسشنامه 

کند تا سیر  کمک می   که نتایج آن به والدین و مراقبان بهداشتی   باشدمیمشکالت تکاملی  
تکاملی و مشکالت تکاملی کودکان را بررسی و با همساالن خود مقایسه نمایند، هر چند که  
چندین پرسشنامه بسیار خوب وجود دارد که هر یک از مشکالت تکاملی را به صورت مجزا  

می  بررسی  مورد ولی  قرار  محققان    ،وجود  این   بادهد  بین  در  پرسشنامه جامع  یک  به  نیاز 
  کادسجو و همکاران،)  باشدشد که نتیجه آن تالش و ساخت این پرسشنامه میاحساس می 

  6این پرسشنامه خیلی سریع مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت و به  ،بعد از ساخت(. 2004
گسترده طور  به  و  ترجمه  محیط زبان  در  کشورهاای  اغلب  بالینی  قرار    های  استفاده  مورد 

  FTFاز پرسشنامه   آمدهدستبهنتایج  نشان داد که    گرفتهانجامهای  گرفت، همچنینی بررسی
  مبتنی بر عملکرد ارتباط قابل توجهی داشت  هایگیریاندازههای مرتبط و  با نمرات پرسشنامه

 .(2004 بوهلین و جانولس،)
زیر عاملی  مطالعه   FTF پرسشنامه  هایمقیاسساختار  سه  ودر  از    گسترده  استفاده  با 

دو  مدلاولین مطالعه یک  ، در است قرارگرفته  موردبررسی اصلی های مؤلفه تحلیل و  تجزیه
مشخص    عاطفی- مشکالت یادگیری و مشکالت اجتماعیبه صورت  که    پیشنهاد شدعاملی  
مشکالت تکامل  )  اصلییک عامل    در پژوهش دیگری  .(2004  بوهلین و جانولس،)  گردید

شناختی /   مشکالت   ،عاطفی- اجتماعیو سه عامل اضافی که نشان دهنده مشکالت    عمومی(
در (.  2006  الند و نتل بلد،بروس، ترن)  پیشنهاد شد  تحصیلی/    یارتباط   مشکالت  حرکتی و

به عنوان عوامل اصلی پیشنهاد شد که با   شش عامل پژوهش جامعی انجام گرفت که نهایت، 
 (. 2012و همکاران،  اورتیز-بلتران) باشدمی همسونتایج پژوهش حاضر 
پرسشنامه   می  FTFبرای  گرفته  نظر  در  عمده  کاربرد  پرسشنامه  سه  این  از  اوالً  شود؛ 

توان به عنوان ابزاری دقیق جهت بررسی جامع وضعیت رشدی و رفتاری کودکان عادی  می
استفاده کرد و یک دید کلی نسبت به نقاط ضعف و قوت کودکان به دست آورد؛ دوماً از 

 
1  . Bohlin &  Janols 

2  . Beltrán-Ortiz, de Barra, Franzani, Martinich & Castillo 

3  . Lambek   & Trillingsgaard 
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توان به عنوان ابزاری جهت غربالگری مشکالتی همچون اختالل نقص  می   FTFپرسشنامه  
، مشکالت حرکتی و ارتباطی استفاده کرد؛ سوماً از این  فعالی، آسپرگر، اوتیسمتوجه/ بیش 

توان به عنوان مبنایی برای گفتگو با والدین کودکان دارای مشکالت رشدی استفاده  ابزار می
این امر  و    شوندتری آشنا  ای که با مشکالت کودک خود به صورت ملموس کرد به گونه

شود که به طبع آن مداخالت  د خود میباعث مقاومت کمتر آنها در برابر پذیرش مشکل فرزن
 . (2015 تری لینگسگارد،لمبک و ) شد  خواهد شروعبرای کمک به کودکشان به موقع 

ضرایب  با پژوهش حاضر در شدهگزارش ضرایب تشابه  کلی، یبندجمع یک در
 آزمون عبارات  بودن  روان ساده و   دهندهکشورهای دیگر جهان نشان در  شدهانجامتحقیقات  

اصلی   ینسخه نماید کههمچنین مشخص می و است زبان فارسی در نیز و انگلیسی زبان در
به دست    . از سویی منطبق شده است  مطلوبی  به صورت ایرانی فرهنگ   با پرسشنامه نتایج 

مدل   ن ی ترمطلوب  مدل شش عاملیدهد  نشان می  و اکتشافی  تحلیل عاملی تاییدی  آمده از
با    شودیمبرازش محسوب    ازنظر نیز  یافته  این  ایران  یهاافتهیو  از  همسو    تحقیقات خارج 

  FTFپرسشنامه  توان مطرح کرد که  می های پژوهش  . در نهایت و با توجه به یافته باشدیم
مربوط مشکالت رشدی و رفتاری در جامعه ایرانی کاربرد دارد. در نهایت   ی هاپژوهش  در

پژوهش   گرددیمپیشنهاد   در  دارای مشکالت  که  پرسشنامه روی کودکان  این  آینده  های 
 فعالی نیز هنجاریابی گردد.بالینی همچون نقص توجه / بیش
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