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  دهیچک
 و قیدق یابزارها از استفاده با یگرغربالضرورت  و آموزان دانش روان سالمت راتییتغ ییشناسا تیاهم

 هیته منظور بهرا بر آن داشت تا  پژوهش نیا محققان ران،یا جامعه یشناختبوم یهایژگیو با متناسب معتبر
دوره متوسطه  انآموز دانش یفرم معلم برا -یناختش روان سالمت مشکالت یکیالکترون اسیمق کوتاه نسخه
 کشور استان کیویس متوسطه یکم دوره آموزان دانشاین پژوهش را  یآمار جامعه. ندینما اقدام یکم

گیری هدفمند، در هر شهر دو مدرسه به شیوه تصادفی دهد. در هر استان دو شهر به روش نمونه تشکیل می
 اموزی مشتمل بردانش نمونه ن دوره متوسطه یکم وارد گروه نمونه شدند.آموزاساده انتخاب و کلیه دانش

سنجی مناسب های روانها نشانگر ویژگی تحلیل آیتمد. بو (پسر 5081دختر و  6403) آموز دانش 11484
با چهل  یالفهؤم هشت مدل که داد نشان ی نیزتأیید عامل لیتحل جینتاها بود. برای بخش اعظمی از آیتم
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ها بین ضرایب مسیر استاندارد آیتم .دهد ها نشان می بهترین برازش را با داده متخصصان دگاهید بر یمبتن تمیآ
دست آمد که نشانگر روایی واگرای مناسب و همچنین شاخص میانگین واریانس  به 87/0تا  34/0

ها نیز مقیاساعتبار خرده دهنده روایی همگرای آنها است.ها نیز نشان( آیتم73/0و  46/0شده )بین  استخراج
مطلوب حاصل  0/(93تا  80/0)بین  کرونباخ یآلفا( و 93/0تا  83/0براساس ضریب اعتبار ترکیبی )بین 

ها و با نمره  همبستگی بین مؤلفه شد. به عبارت دیگر مقیاس کوتاه از انسجام درونی الزم برخوردار است.
 و مناسب یاز برازندگ یو پسر حاک دختر هایگروه یاملساختار ع سهیمقاکل در دامنه قابل قبولی بود. 

این یافته نشانگر تغییرناپذیری ساختار ابزار در این دو گروه بود و شواهدی است.  گروه دو هر یبرامعادل 
از  یحاک یروانسنج یهایژگیوتوان نتیجه گرفت برای یکسانی مفاهیم و سازه مورد سنجش است. لذا می

 جامعه در یگر غربال ندیفرا در استفاده یبرا یشناخت تاه پرسشنامه سالمت روانمناسب بودن فرم کو
 .است رانیا جامعه متوسطه یکم آموزان دانش

 عامل لیتحل متوسطه، یکم دوره ،ینوجوان ،یختشنا سالمت روان یگرغربال: یدیکلگان واژ
 .یتأیید

 مقدمه
 نیهم دربر سالمت نوجوان  تنهانه که یطیشرا و رفتارها شروع یبرا است یادوره ینوجوان
 ،یالس سالم، ،)داس شودیم منجر زین یبزرگسال درکه به اختالالت  گذاردیم تأثیردوره 

 ایدرصد از کودکان و نوجوانان سراسر دن 20 تا 10 نیب(. 2016 همکاران، و 1خان
از سن  یدر بزرگسال یروان یهایماریب از یمین و کنندیرا تجربه م یاختالالت روان

 نشان یالمللنیب مطالعات(. 2018 ،2بهداشت یجهان)سازمان  شوندیم آغاز یسالگچهارده 
روان دارند در حوزه سالمت یمشکالت نوجوانان پنجمکی باًیتقر متوسط طوربه که دهدیم

در  4خشونتعموماً  متحده  االتیا در(. 2015 ،همکاران و 3یهول شارپ، ،یپاتال نک،ی)ف
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 یسطوح باال و 4و قتل 3یخودکش یباال نرخ ،2یقلدر ،1لیترک تحص یرخ باالمدرسه، ن
 (.2004 ،6ساچراست ) شدهگزارش  5پرخطر یرفتارها

قابل روان بهداشت مشکالت به یدگیرس در یناکارآمد یو اقتصاد یعوارض انسان
نیدازن از یباالترنرخ  به نشدهدرمان روانِ بهداشت اختالالتاست.  ریو چشمگ مالحظه

 یکاریسوءمصرف مواد و ب خانواده، یبدکارکرد مدرسه، از لیتحص ترک نوجوان، یها
 آموزان، دانش خالقانه رفتارهای بر تأثیرگذار عوامل از یکی(. 2004 ساچر،شود )یمنجر م
 یشناسوعیشمطالعه  کی در(. 1399آنها است )پرپنجی، دالور و فرخی،  روانی سالمت

 نیدرصد ا 20که  شد معلوم متحده االتیدر ا نوجوانان و کانکود در یروان اختالالت
درصد به اختالل  11 ،دارند یروان بهداشت فعالبه مداخالت  ازین یسن یهاگروه

 ن،ی. عالوه براهستندمبتال  دیشد یدرصد به اختالالت عملکرد 5و  توجهقابل یعملکرد
 10 ،یصد اختالالت خلقدر 6 ،یدرصد از کودکان و نوجوانان اختالالت اضطراب 13

درصد به سوءمصرف مواد دچارند و در مجموع  2و  گربیتخر یرفتارهادرصد اختالالت 
 (.2004 ساچر،هستند ) مبتالروان سالمت اختالل کیاز  شیب ای کی به درصد 20

ده تا چهارده  نیاست که عموماً ب شده فیتعر یاز زندگ یادوره 7هیاول ینوجوان
 را یاجتماع و یشناخت ،یجسمان یهایدگرگون نوجوانآن  یط و بداییم وقوع یسالگ

در  اریبس یتحول راتییتغ باکه  دوره نیا در(. 1998 ،8نیو کل اوردانشود )یمتحمل م
دوره  نیا شوند،یم مواجه بلوغ یکیولوژیب راتییبا تغ کودکان است، همراهسطوح مختلف 

ظهور  با یشناخت روان عیسر راتییتغاست  تانرسیبه دب ییاز ابتدا یانتقال آموزش دورهکه 
 دوره ازاست که  یحد به راتییتغ نیا(. 1999 ،9اکلزاست ) همراه یجنس التیتما

 (.1998 ن،یکل و اورداناند )کرده ادی« طوفان واسترس» ای میانقالب عظ به هیاول ینوجوان

                                      
1. dropout 

2. bullying 

3. suicide 

4. homicide 

5. high-risk behaviors 
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8. Urdan & Kelin 

9. Eccles 
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 یگرید زمان هر از شیب هیاول ینوجوان در ژهیو به روانسالمت با مرتبط راتییتغ درک
 به کمک یراستا در تا باشد گذاراناستیس یبرا یمهم رساناطالع منبع تواندیم

و  ییشناسا ،یریشگیپ قیاز طر یگروه سن نیا روانسالمت بهبود یبرا انیمرب و متخصصان
 یدر نظام کنون هیاول ی(. دوره نوجوان2015 همکاران، و نکی)ف ندیدرمان اقدام نما

 .است یعموم التیتحص یکمبا دوره متوسطه  مطابق رانیارش وپرو آموزش
و  یگرغربال یابزارهاعمده توسط  طوربه جهان در یروان اختالالت یفراوان امروزه

 یها روش انیم در(. 2015 ،1یزدی یدریح ،یحبران ،ی)محرر شودیم نییتع استاندارد
 از یکی 2یچنددرگاه یگرغربالمشکالت کودکان و نوجوانان،  یگرمختلف غربال

 ،3استنتون، ساینر، بالزر، جولیان و همکاران) است شده شناخته یکردهایرو نیمؤثرتر
 هاوهیش از استفاده با(. 1397 ،همکاران و ، شاهورانی، کیایی، زنگانهزردخانه یاکبر ؛2002

 میترس توانیم یکودکان و ابعاد عاطف رفتاراز  یترجامع ریتصو متعدد، دهندگاناطالع و
 وهیش کی ای رساناطالع منبع کی فقط یهایژگیو به دارمشکل کودکان ییشناسانمود و 

 یهانهیهزموازات آنکه  به کردیرو نیا. (2015 ،4ورید و رلفی)است شودینم محدود خاص
یم شیافزا زینرا  صیو دقت تشخ ییشناسا دهد،یم کاهش را ناکارآمد ییشناسا از یناش

 (.2004 ،5گرینبرگو  لوچمن ، کویی،لیهدهد )
از شروط  یکیعنوان  به همواره ،یابزار معتبر و روا و متناسب با هدف غربالگر وجود

(. 2008 ،6نیبوتک و تاتچ، کالونگ، ر،یمواست ) بودهمطرح  یغربالگر یهابرنامه یاساس
و  کسویاز  مزبور یابزارها یهاتیمحدود بر یآگاه( با 1397و همکاران ) زردخانه یاکبر

 یکینسخه الکترون عنوان بارا  یابزار گر،ید یسو از رانیا جامعه در موجود ازین ییشناسا
 و معلمان ن،یوالد فرم سه بر مشتملمتوسطه یکم  آموزاندانش  یشناخت ابزار سالمت روان

 .اندداده توسعه یخودگزارش

                                      
1 . Moharreri, Habrani, & Heidari Vazdi 

2. multiple-gating screening 

3. Stanston, Sinar, Balzer, Julian 

4 . Stiffler & Dever 

5. Hill, Coie, Lochman & Greenberg 

6. Moyer, Calonge, Teutsch & Botkin 
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از اجرا  سپ و هیته آموزان دانش در عیشا بیآس هشت عالئم معلم گزارشنسخه  در
و همکاران  زردخانه ی. اکبراستقرارگرفته  یسنج روان لیتحل مورد نترنت،یدر بستر ا

 مناسب یدرون یاز همسان تمیآ 80با  اسیمق یکینسخه الکترون ند( نشان داد1397)
در  ،یعامل هشتساختار  که است نیا از یحاک زین یعامل لیتحل جینتااست.  برخوردار
 یهامؤلفه نیهمچنو  کندیم نییرا تب اسیکل مق انسیردرصد از وا شصتمجموع 
 عالئم و رسانبیخودآس یرفتارها ،یدرس فیتکال انجام در نقص ب،یترت به مستخرج

 ،اضطراب ،یتکانش و ییذایا یو رفتارها یفعالشیبو  توجه نقص ،از نوجوان سوءاستفاده
 و هاتمیآ ادیز تعداد لیدل به اسیمق نی. ااندشده ییشناسا یافسردگ و ینقص در خودگردان

 .است همراه ییهاتیمحدود با در اجرا یده بودن پاسخ ریگوقت
 افتنی اطالعات، یآورجمع یابزارها ترشدنیطوالننشان داده است با  ها پژوهش

 کاهش هاداده تیفیک همو  دشوارترشده فرصت یده پاسخ جهت کنندگانمشارکت
 پاسخ نرخ ابزار، تربودن کوتاه لذا (.2002 ،1تیالزر و اسمب نر،ی)استنتون، سا داشت خواهند

 مالحظه کی شیمایپ ها پژوهش در اغلب یده پاسخ نرخ شیافزا. دارد پی  در را باالتر
 نکند فراهم را تیجمع از یکاف نمونه که است ممکن نییپا پاسخ نرخ رایز است؛ یجد

 4، اسکینر و چایلدرزنویمارای(. 1981 ،3باچمن و هرزاگ؛ 2009 ،2بونجاک و کیگلس)
 افتندیدر آنها. کردند یبررس را یپست یهاینظرسنج در پاسخ نرخ شیافزا اتیادب( 1991)

 افتهی کاهش درصد 8/7 تا پاسخ نرخ صفحه، 4 از شیب ینظرسنج از استفاده هنگام به که
 با یتفاوت چه مختلف برش یهانقطه در پاسخ نرخ که ستین مشخص هرچند. است

 با یاصفحه 2 ینظرسنج کی سهیمقا در یحت دیشا مثال، طور به. داشت خواهند گریکدی
 .باشد باالتر یاصفحه 2 ینظرسنج در پاسخ نرخ شتر،یب ای یاصفحه 3 یهاینظرسنج

 یها شیمایپ کاربرد مواقع در که یگرید مشکل ن،ییپا یده پاسخ نرخ بر عالوه
 یها شیمایپ از که ییهاداده یخوب به هک است هاداده تیفیک کند،یم بروز یطوالن
، ساینر، بالزر، استنتون؛ 2011 ،5باربر و چیگراو ،یملون) ستندین ند،یآیم دست به تر کوتاه

                                      
1. Smith 

2. Galesic & Bosnjak 

3. Herzog & Bachman 

4. Yammarino, Skinner & Childers 

5. MaloneyT Grawitch & Barber 
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 و کیگلس ؛2002 ،و همکاران نیاجول بالزر، نر،یسااستنتون،  ؛2002 همکاران، و اسمیت
 به یریگ اندازه یبزارهاا ترکوتاه یها نسخه(. 1981 باچمن، و هرزاگ؛ 2009 بونجاک،

 یتریطوالن پاسخیب بخش بلندتر یابزارها. دارند یبهتر یده پاسخ تیفیک معمول طور
برخوردارند  یکمتر تنوع از زین ابزار یبعد یها بخش یها سؤال به یده پاسخ در و دارند

 بر یمبن دارد وجود یچند شواهد(. 1981 باچمن، و هرزاگ؛ 2009 بونجاک، و کیگلس)
 ،یفرد یها پرسش در شده گم یها داده شتریب زانیم به بلندتر یریگ اندازه یابزارها نکهیا

؛ 2009 بونجاک، و کیگلسشوند )یم منجر ترکوتاه یده پاسخ زمان و انسیوار کاهش
 تأثیر شیمایپ جینتا ییروا و اعتبار بر هاداده تیفیک تفاوت نیا(. 1981 باچمن، و هرزاگ

ها را باطل کند دست آمده توسط آزمون نمرات به تواندیم نییپا ییروا ای اعتبار. گذارد یم
 محققان ن،یبرا عالوه. دینما فیرا که محقق به دنبال آن است، تضع یهدف تیو در نها

 یهای اضاف سؤال یبرا یزمان ،یابزار خاص طوالن کیاستفاده از  فرصت نهیهز که افتندیدر
؛ 2010 ،1همکاران و نزیجنک گنفوس،یزا ،یر ب،یرد )بگذا ینم یباق یلیتکم یابزارها ای

نمودن فرم معلم نسخه کوتاهبا هدف  زینحاضر  قی(. تحق2011 همکاران، و یملون
 .شد انجامآموزان دوره متوسطه یکم دانش یشناخت سالمت روان ابزار یکیالکترون

  روش
 از و دارد قرار یدکاربر یها پژوهش زمره در آن هدف تیماه به توجه با حاضر پژوهش

 مطالعه نیا در یآمار جامعه. است یفیتوص-یشیمایپ نوع از هاداده یگردآور وهیش نظر
 درمدارس دولتی آموزش و پرورش  متوسطه یکم دوره در لیتحص به مشغول آموزان دانش

در هر استان دو شهر به صورت . است 1396-97 یلیتحص سال در کشور استان کیویس
دارترین )مرکز استان( و کم برخوردارترین شهر استان براساس برخور -هدفمند
ها برای گردآوری داده -اقتصادی کمیته امداد امام )ره( -های امکانات اجتماعی شاخص

انتخاب شد. در گام بعد، از هر شهر دو مدرسه متوسطه یکم )یکی دخترانه و دیگری 
 124رس هر شهر انتخاب شد. در کل گیری تصادفی ساده از بین مداپسرانه( به روش نمونه

مدرسه پسرانه( وارد مطالعه شدند. گروه نمونه  62مدرسه دخترانه و  62مدرسه )
آموزی به شیوه سرشماری و کلیه دانش آموزان هر مدرسه مورد مطالعه قرار گرفتند.  دانش

                                      
1. Beebe, Rey, Ziegenfuss, Jenkins 
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 دختر رنف 6403بود که از این بین  نفر 11484تعداد اعضای گروه نمونه نهایی مشتمل بر 
با  21/14)میانگین سن  پسر نفر 5081 و (31/2با انحراف استاندارد  92/13)میانگین سن 

 یبرا نفر 300 یباال نمونه حجم که آنجا از. (در آن حضور داشتند68/3انحراف استاندارد 
نمونه  حجم ،(2008 ،1رسونی)پ است یعال سطح در عامل سه از شیب یدارا یعامل لیتحل
 الزم برخوردار است. تیاز کفا -یاول قیطربه  - پژوهش نیا در

 سالمت مشکالت مقیاس الکترونیکی گردآوری اطالعات در این پژوهش نسخه ابزار
 یگر غربال منظور به ابزار نیا بود. (معلم فرم) یکم متوسطه دانشآموزان شناختی روان

 ،یفسردگا اضطراب، شامل کشور آموزان دانش جامعه یشناخت روان سالمت مشکالت
 یرفتارها ،یلیتحص فیانجام تکال درنقص  ،ییذایا یرفتارها ،یفعالشیب و توجه یینارسا

 وزردخانه  یو سوءاستفاده از کودک توسط اکبر ینقص در خودگردان رسان،بیخودآس
در  هاتمیآبه  یده و پاسخ تمیآ 80 یدارا مزبور اسیاست. مق افتهی توسعه( 1397همکاران )

 تمیآ لیتحل جینتاانجام شده است.  3=شهیهم تا 0=هرگز از کرتیل یاچهاردرجه فیط
حضور  یالزم برا طیاز شرا هاتمیآ هیکل بایتقر داد نشان تمیآ تیکفا مالکهشت  براساس

 تواند یم یا مؤلفه ششاز آن است که مدل  یحاک یعامل لیبرخوردار هستند. تحل ابزاردر 
ها  ضرایب همسانی درونی مؤلفهدر نظر گرفته شود.  اسیمق یینها یعنوان ساختار عامل به

ها با نمره کل زیرمقیاس  دست آمده است. ضرایب همبستگی نمره آیتم به 97/0و  77/0بین 
گزارش شده است. طبق ماتریس ضرایب همبستگی  84/0تا  45/0متناظر با آن بین 

محاسبه شده  77/0تا  15/0ها بین  های استخراجی نیز مقدار ضرایب همبستگی عامل عامل
 است.  

آموزش و پرورش  2نماد یکیالکترونبر سامانه  یمبتنپژوهش  نیا در هاداده یگردآور
معلمان با  ،انتخاب شده مدارسالزم با  یهایآن پس از هماهنگ یانجام شد که ط

ارائه اطالعات مبادرت  وابزار  یهاتمیآ لیتکمآموز به  هر دانش یبرا قهیدق 20اختصاص 
برای ایجاد هماهنگی و آموزش معلمان با نحوه کار با سامانه نماد، قبالً مودند. ن

های دو روزه ارائه شد. تکمیل ابزار پس از گذشت سه ماه از بازگشایی مدارس  آموزش

                                      
1. Pearson 

 آموزاننظام مراقبت اجتماعی دانش. 2
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شروع شد. نظارت بر روش اجرا در مدرسه به عهده مدیر مدرسه و با همکاری مشاور 
 مدرسه انجام گرفت.

آموزان با چندین معلم درس داشته و تکمیل ابزار هر یک از این دانشاز آنجایی که  
پذیر نبود، واگذاری تکمیل ابزار مربوط آموز توسط کلیه معلمان امکانمربوط به هر دانش

شد. البته با لحاظ این شرط که هر آموز برای معلمان توسط مدیر مدرسه انجام به هر دانش
شود که دارای کالس و زمان مشترک بیشتری با ایشان باشد. آموزانی دار دانشمعلم عهده

اموز در کارپوشه الکترونیکی سامانه نماد هر معلم قرار گرفته و لذا ابزار مربوط به هر دانش
 هر اطالعات ورود مرحله در که آنجا ازکلیه معلمان موظف به تکمیل ابزارها شدند. 

 اطالعات رهیذخ امکان پاسخیب تمیآ کی یحت وجود صورت در سامانه در آموز دانش
 ندیفرا ،مجموع در. آمد دستبه شدهگم داده بدون شده یگردآور یها داده نداشت، وجود

چهار ماه به طول  ، در حدوداستان 31 کل در یکیدر سامانه الکترون هاداده یگردآور
میل کامل هر ای در ازای تکالزم به ذکر است جهت قدردانی از معلمان، هزینه .دیانجام

 افزارنرم 22 نسخهبا استفاده از  هاداده لیتحل و هیتجزبرای  مقیاس به معلمان پرداخت شد.
  انجام شد. 2تحلیل ساختارهای گشتاوری 24و نسخه  1اجتماعی علومدر  آماری بسته

 هاافتهی

 مرحله، نیا در. دهدیم نشان را( یتمیآ 80) بلند نسخه تمیآ لیتحل از حاصل جینتا 1 جدول
انجام شد. شش مالک  تمیهشتاد آ همه یرو بر و مالک شش اساس بر هاتمیآ لیتحل

 اری، ب( انحراف مع5/2تا  5/0 از فاصله تمیآ نیانگیمزبور عبارتند از: الف( خارج بودن م
با نمره کل  تمینمره آ ی، و( همبستگ5 یباال یدگی، د( کش3 یباال ی، ج( کج5/0 کمتر از

، 3گالیکسن) 90/0کمتر از  تمیکرونباخ پس از حذف آ یآلفا بیه( ضر ،10/0کمتر از 
، 7؛ لیوینگستون و دورانز1989، 6؛ واینر1989، 5؛ همبلتون1968، 4؛ لرد و نووایک1950

                                      
1. Socical Package for the Social Sciences (SPSS) 

2. Analysis of Moment Structures (Amos) 

3. Gulliksen  

4. Lord & Novick 

5. Hambleton  

6. Wainer 

7. Livingston & Dorans 
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، آل بویه، زنگانه، زردخانه یاکبر؛ 2017؛ موساس، 2010، 1؛ موساس، میائو و دورانز2004
نامطلوب   یژگیو کیفوق  یها از مالک کیهر(. تحقق 1396و همکاران،  منصورکیایی

گانه  شش یها مالک یاز آن است که برخ یجدول حاک نی. اشود یمحسوب م تمیآ یبرا
تحقق همزمان حداقل چهار  تمیآ کیمحقق شده است. شرط حذف  هاتمیآ یدر برخ

 گانه فوق است. شش یها مالک از مالک
  

 یتمیآ 80 فرم یهاتمیآ یفیتوص یهایژگیو. 1 جدول
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1 72/0  89/0  00/1  02/0-  75/0  99/0  41  26/0  58/0  46/2  98/5  75/0  99/0  
2 62/0  82/0  15/1  46/0  79/0  99/0  42  24/0  56/0  61/2  94/6  79/0  99/0  
3 59/0  79/0  21/1  73/0  71/0  99/0  43  41/0  67/0  61/1  02/2  71/0  99/0  
4 68/0  86/0  06/1  19/0  74/0  99/0  44  26/0  59/0  45/2  02/6  74/0  99/0  
5 26/0  60/0  54/2  26/6  74/0  99/0  45  12/0  43/0  05/4  7/17  74/0  99/0  
6 64/0  86/0  16/1  37/0  75/0  99/0  46  56/0  85/0  38/1  90/0  75/0  99/0  
7 42/0  71/0  70/1  38/2  81/0  99/0  47  47/0  74/0  54/1  68/1  81/0  99/0  
8 40/0  72/0  79/1  52/2  74/0  99/0  48  24/0  57/0  73/2  68/7  74/0  99/0  
9 41/0  72/0  78/1  42/2  75/0  99/0  49  30/0  63/0  29/2  99/4  75/0  99/0  
10 29/0  62/0  26/2  82/4  75/0  99/0  50  19/0  59/0  08/3  91/9  75/0  99/0  
11 38/0  69/0  86/1  92/2  76/0  99/0  51  19/0  52/0  99/2  32/9  760/0  99/0  
12 56/0  81/0  28/1  70/0  78/0  99/0  52  20/0  53/0  93/2  99/8  78/0  99/0  
13 15/0  47/0  60/3  64/13  65/0  99/0  53  15/0  46/0  64/3  30/14  65/0  99/0  
14 62/0  87/0  21/1  43/0  76/0  99/0  54  48/0  77/0  49/1  34/1  76/0  99/0  
15 54/0  81/0  38/1  99/0  78/0  99/0  55  45/0  74/0  61/1  90/1  78/0  99/0  
16 28/0  60/0  29/2  10/5  75/0  99/0  56  19/0  52/0  06/3  72/9  75/0  99/0  
17 36/0  65/0  91/1  31/3  74/0  99/0  57  27/0  60/0  33/2  13/5  74/0  99/0  
18 35/0  67/0  94/1  26/3  71/0  99/0  58  21/0  53/0  84/2  37/8  71/0  99/0  
19 47/0  72/0  48/1  58/1  68/0  99/0  59  20/0  51/0  88/2  77/8  68/0  99/0  
20 46/0  73/0  54/1  72/1  79/0  99/0  60  31/0  63/0  16/2  48/4  79/0  99/0  
21 15/0  46/0  66/3  41/14  67/0  99/0  61  13/0  44/0  85/3  16/16  67/0  99/0  
22 62/0  83/0  16/1  46/0  74/0  99/0  62  49/0  77/0  48/1  39/1  74/0  99/0  
23 58/0  82/0  28/1  77/0  76/0  99/0  63  23/0  52/0  52/2  71/6  76/0  99/0  
24 28/0  59/0  24/2  90/4  74/0  99/0  64  10/0  38/0  30/4  65/20  74/0  99/0  
25 35/0  66/0  92/1  29/3  80/0  99/0  65  27/0  58/0  32/2  33/5  80/0  99/0  

                                      
1. Moses, Miao & Dorans 
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26 28/0  61/0  34/2  26/5  74/0  99/0  66  23/0  54/0  58/2  95/6  74/0  99/0  
27 40/0  69/0  73/1  48/2  74/0  99/0  67  18/0  50/0  07/3  10/10  74/0  99/0  
28 42/0  72/0  71/1  27/2  75/0  99/0  68  25/0  57/0  46/2  11/6  75/0  99/0  
29 14/0  46/0  67/3  38/14  66/0  99/0  69  21/0  53/0  85/2  46/8  66/0  99/0  
30 57/0  82/0  29/1  76/0  77/0  99/0  70  50/0  80/0  49/1  26/1  77/0  99/0  
31 56/0  82/0  31/1  74/0  788/0  99/0  71  22/0  54/0  78/2  08/8  78/0  99/0  
32 26/0  58/0  44/2  90/5  69/0  99/0  72  15/0  48/0  55/3  37/13  69/0  99/0  
33 34/0  67/0  07/2  88/3  79/0  99/0  73  28/0  58/0  15/2  55/4  79/0  99/0  
34 27/0  61/0  47/2  93/5  72/0  99/0  74  19/0  50/0  99/2  42/9  72/0  99/0  
35 29/0  61/0  23/2  77/4  75/0  99/0  75  15/0  45/0  41/3  76/12  75/0  99/0  
36 26/0  58/0  45/2  00/6  75/0  99/0  76  12/0  40/0  05/4  09/18  75/0  99/0  
37 14/0  45/0  78/3  36/15  68/0  99/0  77  13/0  43/0  76/3  31/15  68/0  99/0  
38 50/0  77/0  46/1  32/1  79/0  99/0  78  46/0  75/0  56/1  61/1  79/0  99/0  
39 55/0  81/0  32/1  81/0  78/0  99/0  79  46/0  77/0  65/1  02/2  78/0  99/0  
40 17/0  49/0  19/3  71/10  70/0  99/0  80  05/0  27/0  99/5  64/42  70/0  99/0  

 40کوتاه ) اسیمق هیهدف ته باپژوهش حاضر  که ییآنجا از: یتأیید یعامل لیتحل
 دگاهیبر د یمبتن و( یتمیآ 80بلند ) اسیمق یهاتمیآ نیب از است، شده انجام( یتمیآ

این  (.کمیدل شد )م انتخاب اسیمقخرده هشتاز  کیهر  یبرا تمیآ پنج ،نظران صاحب
 شناسی بالینی، بالینی کودک و نوجوان، تربیتی و سنجش گروه شامل متخصصان روان

های شهر تهران و التحصیالن دکتری دانشگاهگیری و اکثرا اعضاء هیئت علمی و فارغاندازه
د ها در اختیار این گروه قرار داده شدارای حداقل ده سال سابقه کار بالینی بودند. ابتدا آیتم

ها توسط نویسنده یکم دریافت و سپس طی مصاحبه حضوری نظرات و دالیل انتخاب آیتم
 جادشدهیمدل ا نیدر ا ایکه آ نیا یبررس یبرابندی شد. و در نهایت توسط ایشان جمع

 در اسیمق نیا یبرا شده هیته یهاتمیآ نه، ای هستند یصیتشخ ییروا یدارا هااسیمقردهخ
 یتمیآ 80 اسیمق یاصلدو مدل با مدل  نیا(. دوم)مدل  شد گرفته درنظر یعاملتک قالب

 مورد( چهارم)مدل  تمیآ 80 با آن یعاملتک مدل و( سوم)مدل  اسیمقخرده هشت با
 .گرفت قرار سهیمقا
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مدل  3و اقتصاد 2سهیمقا ،1برازش یاصل گروه سه در برازش یهاشاخص کهآن لیدل به
 یینها مدل مورد در یریگمیتصم یبرا(، 1388 ،4شوماخرلومکس و ) رندیگیقرار م

. شد داده قرار مدنظر پرکاربرد شاخص چند گروه هر از و گروه سه هر از ابزار ساختار
 ینسبت کا یشاخص کل زانیبرازش، م یهاشاخص گروه در دهدیم نشان 2 جدول
با  زیبرازش ن گریمطلوب و سه شاخص د تیدر وضع کمیمدل  یبر درجه آزاد ریاسکو

مطلوب قرار دارد. در گروه  تیهمچنان در وضع گریتفاوت قابل قبول نسبت به سه مدل د
 در کسانی را آنها توانیم لذا و بوده 01/0 حد در هم از هاتفاوت شاخص زی( نسهیدوم )مقا

 ترمشخص یحدود تا هاشاخص تفاوت مدل، اقتصاد یهاشاخص گروه در اما. گرفت نظر
 نیچن توانیم مجموع در افتهی نیا از. است )مدل یکم( متخصصان مدل تیمطلوب نفع به و

 مدل تیمطلوب مدل، چهار نیا نیب در زیناچ هرچند تفاوت وجود با که کرد ذکر
 مدل را حاضر اسیمق یینها مدل توانیم لذا. است گرید بیرق مدل سه از شتریب متخصصان

 .گرفت نظر در متخصصان نظر بر یمبتن اسیمقخرده 8 با یتمیآ 40
 چهارم و سوم دوم، کم،ی هایمدل سهیمقا هایآماره. 2 جدول

 مدل

سهیمقا برازش  اقتصاد 
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کمی  67/2  076/0  92/0  025/0  94/0  92/0  93/0  13/19557  76/0  17/374  
32/5 دوم  084/0  90/0  032/0  88/0  92/0  91/0  48/23154  81/0  43/345  

                                      
1. fit 

2. comparison 

3. parsimony 

4. Lomax & Schumacher  

5. chi- square / degree of freedom 
6. Root-Mean Square Error of Approximation 

7. Goodness of Fit Index 

8. Standard Root-Mean Square Residual 
9. Comparative Fit Index 

10. Non-Normed Fit Index 

11. Relative Fit Index 

12. Akaike Information Criterion 

13. Parsimony Normed Fit Index 

14. Critical N 
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16/3 سوم  081/0  88/0  046/0  91/0  86/0  88/0  93/46752  55/0  52/414  
74/5 چهارم  091/0  89/0  048/0  90/0  89/0  87/0  81/39452  60/0  22/468  

 دهدیم نشان 3ل جدو : (یتمیآ 40) کوتاه نسخه یهاتمیآ یفیتوص یهایژگیو
 سطح درو ( 87/0و  34/0) بین  30/0از  شتریب هاتمیآ هیکل 1ریمس استاندارد بیضرحداقل 

 توانیلذا م .شده است( 96/1تر از  بزرگ t ریمقاد ی)تمام هستند معنادار  05/0 از کمتر
 که 2شدهاستخراج انسیوار نیانگیم نیهمچن. است مناسب هاتمیآسازه  ییرواگرفت  جهینت

است و فقط مؤلفه  73/0 و 51/0بین پژوهش  نیکه در ا سنجدیم را همگرا ییروا
 ییاز سو .است 50/0و کمتر از  46/0 شدهاستخراج انسیوار نیانگیم یسوءاستفاده دارا

 93/0تا  80/0آنها نیز بین  کرونباخ یآلفا و 93/0تا  83/0ها بین مؤلفه 3یبیترک اعتبار گر،ید
 . ستنده مناسب یهمگرا ییروا ها دارایاسیمقخردهدهد می دست آمد که نشانبه

 یشناخت روان سالمت مشکالت اسیمقو اعتبار  ییروا بیضرا. 3 جدول

                                      
1. Standardized factor loading 

2. Average variance Extracted (AVE) 

3. Composite reliability 
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 نشانپسران  ودختران  کیرا به تفک اسیو اعتبار مق ییروا بیکه ضرا 3 جدول
 در هاتمیآ هیکل ریمس استاندارد بیضراست که حداقل  تیواقع نیا یایگو دهد، یم

به  زیدر پسران ن و بوده معنادار 05/0 از کمتر سطح درو  30/0از  شتریدختر ب یهایآزمودن
تر  بزرگ t ریمقاد ی)تمام است آمده دستبه جهینت نیهم سوءاستفاده مؤلفه در 80 تمیآ جز
پسران  ودختران  در هاتمیآسازه  ییرواگرفت  جهینت توانیلذا م .شده است( 96/1از 

 ییروا که شدهاستخراج انسیوار نیانگیمگفته شد  نیاز ا شی. همانطور که پاست مناسب
مقدار  دخترانباشد که در  50/0تر از  بزرگ دیبا آلدهیدر حالت ا سنجدیم را همگرا

 ریسا گر،ید ییاست. از سو 50/0 از باالتر هامؤلفه یتمام شدهاستخراج انسیوار نیانگیم
 توانیم لذابرخوردار است،  یمناسب ری( از مقادکرونباخ یآلفا و یبیترک اعتبار) هاشاخص

 در لکن،. گرفت درنظر مناسب یهمگرا ییروا با یاسیمقخرده را آنگروه دختران  در
و  یلیتحص ،یینارسا یهامؤلفه شدهاستخراج انسیوار نیانگیپسران هرچند مقدار م

 تکانش، ب،یآس یهامؤلفه در شاخص نیا مقدار ،است 50/0 از باالتر یخودگردان
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به جز در  آنهار یدااست اما چون مق 50/0 از ترکم هسوءاستفاد و یافسردگ اضطراب،
 ریسا گر،ید ییاست و از سو 50/0به مقدار  کیو سوءاستفاده نزد بیمؤلفه آس

 یمناسب ریمؤلفه از مقاد نی( اکرونباخ یآلفا و یبیترک اعتبار ر،یمس بیضر) یها شاخص
با  یاسیمقخرده زین نگروه پسرا درآن را  توانیم اغماض یاندک با لذابرخوردار است، 

از حداقل  دختران در یبیاعتبار ترک بیضرمناسب درنظر گرفت. مقدار  یهمگرا ییروا
 بیمؤلفه آس یبرا 94/0و سوءاستفاده از کودک تا حداکثر  اضطرابمؤلفه  دو یبرا 87/0

مؤلفه  یبرا 96/0مؤلفه سوءاستفاده از کودک تا حداکثر  یبرا 71/0در پسران از حداقل  و
است.  گروهدر هر دو  هااسیمقخرده مناسب اعتبار دیموآمده است که  دست به بیسآ

 از نشانهر دو گروه دختران و پسران  در کرونباخ یآلفا روش به اعتبار بیضر ن،یهمچن
 یبرا 84/0از حداقل  دختران در ریمقاد نیا. دارد هااسیمقخرده یتمام اعتبار دیتائ

 یبرا 66/0 لو در پسران از حداق یلیمؤلفه تحص یبرا 94/0سوءاستفاده تا حداکثر 
 آمده است.  دست به یلیمؤلفه تحص یبرا 93/0سوءاستفاده تا حداکثر 

 و دختران در یشناخت روان سالمت مشکالت اسیمقو اعتبار  ییروا بیضرا. 4 جدول
پسران
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 1یریگزهاندا یریرناپذییتغ: پسر و دختر یها گروه در یریگاندازه یریرناپذییتغ
 یهاگروه در هاداده از یامجموعه برازش زانیم سهیمقا یبرا مختلف یهاگروه نیدر ب

 تواندیم هاداده از حاصل جینتا ایآ که دهدیم نشان لیتحل نیا جینتا. شودیم انجام متفاوت
 حاضر پژوهش در(. 2002 ،3رنزوالد و چانگ؛ 2007 ،2)چن نه ای باشد داشته کسانی یمعنا

-دانش گروه دو نیب در یسؤال 40اسیمق یعامل ساختار ایآ که امر نیا شدنروشن یابر

-اندازه یریرناپذییتغ یبررس نه، ای است برخوردار کسانی برازش از پسر و دختر آموزان

 سهیمقا برازش، گروه سه رمجموعهیز برازش یهاشاخصدو گروه انجام شد.  نیدر ا یریگ
 انیم در. است شده داده نشان 5 جدول در پسر و دختر یهاگروه کیتفک به مدل اقتصاد و

 شاخص نیهمچن و برآورد یخطا مجذورات نیانگیم شهیر شاخص برازش، یهاشاخص
 تفاوت نیا اما. دارد پسران گروه از بهتر یطیشرا دختران گروه در یقیتطب یبرازندگ
 . نبود معنادار

  پسر و دختر گروه دو در شپژوه هایمدل برازش سهیمقا هایآماره. 5 جدول

 مدل

سهیمقا برازش  اقتصاد 

d
f/  
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15/2 دختر  062/0  91/0  029/0  94/0  93/0  94/0  52/17627  72/0  19/365  
58/3 پسر  077/0  90/0  031/0  89/0  91/0  90/0  10/25613  77/0  11/374  

 یگراوا ییروا یبررس جهت: کوتاه سایمق یها اسیمق خرده گراوا ییروا
روش چنانچه جذر  نی( استفاده شد. در ا1981) 4الرکر و فورنل روش از هااسیمق خرده

-خرده باها مقیاسهر خرده یهمبستگ مقدار از شتریب شدهاستخراج انسیوار نیانگیم

. دارد جودو هااسیمقخرده نیب در واگرا ییروا که معناست نیا به باشد گرید یاه مقیاس
 اعداد ریسا و است شدهاستخراج انسیوار نیانگیم جذر به مربوط یاصل قطر 6 جدولدر 

 ریمقاد یتمام شودیم مشاهده کهطور  . هماناست هامقیاسخرده نیب یهمبستگ به مربوط
 یرهایبا متغ ریآن متغ یتر از همبستگ بزرگ ر،یهر متغ شدهاستخراج انسیوار نیانگیم جذر

                                      
1. measurement invariance 

2. Chen 

3. Cheung, & Rensvold 

4. Fornell & Larcker 
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 کل نمره با هامؤلفه یتمام نیب که دهدیم نشان هایهمبستگ یبررس نیهمچن. است گرید
 شدت یبررس و است مثبت هایهمبستگ جهت(. p<05/0) دارد وجود دارامعن یهمبستگ
 دهدیم نشان و است ییباال و یقو مقدار هایهمبستگ یتمام که دهدیم نشان هایهمبستگ
 .است ییباال مقدار گریکدی با هامؤلفه نیب یهمبستگ و کل نمره با هامؤلفه نیب یهمبستگ

 واگرا ییروا یبررس و یهمبستگ سی. ماتر6 جدول
رهایمتغ  1 2 3 4 5 6 7 8 

یینارسا. 1  79/0         

تکانش. 2  78/0  78/0        

اضطراب. 3  70/0  69/0  71/0       

یافسردگ. 4  73/0  67/0  65/0  75/0      

بیآس. 5  70/0  70/0  64/0  58/0  80/0     

یلیتحص. 6  74/0  66/0  63/0  64/0  55/0  85/0    

یخودگردان. 7  75/0  72/0  69/0  73/0  59/0  70/0  76/0   

سوءاستفاده. 8  65/0  60/0  57/0  62/0  63/0  62/0  64/0  68/0  

کل. 9  94/0  91/0  90/0  93/0  80/0  90/0  95/0  90/0  

 .هستند دارنامع p≤ 001/0 نانیاطم سطح در روابط یتمام: توجه

 به هااسیمقخرده یراواگ ییروا: جنس دو در هااسیمقخرده واگرا ییروا
 نیا در شد، گفته که همانطور. شد یبررس الرکر ول فورن روش با زین تیجنس کیتفک

 اعداد ریسابا  شدهاستخراج انسیوار نیانگیم جذر به مربوط سیماتر یاصل قطر روش
 بیترت هب 7 جدول. شوندیم سهیبا هم مقا است رهایمتغ نیب یهمبستگ به مربوط که سیماتر

 یتمام شودیم مشاهده کهطور  . هماندهدیم نشان پسر و دختر گروه دو در را سهیمقا نیا
با  ریآن متغ یتر از همبستگ بزرگ ر،یهر متغ شدهاستخراج انسیوار نیانگیم جذر ریمقاد

 با هامؤلفه یتمام نیب که دهدیم نشان هایهمبستگ یبررس نیهمچناست.  گرید یرهایمتغ
 و است مثبت هایهمبستگ جهت(. p<05/0) دارد وجود دارمعنا یهمبستگ کل نمره
 هامؤلفه نیب یهمبستگ یعنی هایهمبستگ یتمام که دهدیم نشان هایهمبستگ شدت یبررس

 .است ییباال مقدار گریکدی با هامؤلفه نیب یهمبستگ و کل نمره با
 پسر و دختر انآموز در گروه دانش واگرا ییروا یبررس و یهمبستگ سی. ماتر7 جدول
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 هستند دارمعنا p≤ 001/0 نانیاطم سطح در روابط یتمام:  توجه
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 یریگجهینت و بحث

، 1گیری کوتاه از مزایای زیادی برخورداراند )بروسنان، گرون و دولنیکارابزارهای اندازه
در  کوتاه یریگاندازه ابزار از استفاده .(1398محمدی، فرد و ؛ بشرپور، طاهری2018

و تعدد  یشغل فیوظا از ینیسنگ حجم باکه معلمان  ینظام آموزش رسم یساختار فعل
 و ایاول انجمنفعال در  حضورو  خدمت ضمن یها آموزش س،یتدر یکار یها تیمسئول

نسخه کوتاه  ساخت هدف با حاضر پژوهش .یابددوچندان می تیاهم اند،مواجه انیمرب
فرم  -یکمدوره متوسطه  آموزان دانش یشناخت روان سالمت مشکالت یکیالکترون اسیمق

کردن ابزار سعی در استفاده در کوتاه شد. انجام( 1397 همکاران،زردخانه و  یمعلم )اکبر
 این امر بدین دلیل انتخاب شد که بتواند موجب سنجی و بالینی بود.تلفیقی از دیدگاه روان

؛ 2016، 4چینج و داودی مقیاس شود )فرالنگ، فول 3شناختیو بوم 2ارتقاء روایی تجربی
های روایی تجربی به این دلیل که کاربران با آیتم(. 2008، 5پاتل، فلیشر، نیکاپوتا و ماهوترا

شده کلینیکی در ابزار مواجه شده و مورد پذیرش آنها قرار گرفته و استفاده مشاهده
تواند حاکی از روایی کنند. این شواهد از سوی دیگر میتر و بیشتری از آن می راحت

مؤید  6عنوان زیرگروهی از روایی خارجی شناختی ابزار نیز باشد؛ روایی که به بوم
توان به آمده از یک مطالعه را میدست های بهپاسخدهی به این پرسش است که آیا یافته

 (.2018، 7ام بالینی در زندگی روزمره تعمیم داد )آندریدگرایانه مانند اقد شرایط طبیعت
 یشناخت روان سالمت مشکالت یکیالکتروندر فرایند توسعه نسخه کوتاه مقیاس 

های تحلیل آیتم برای بررسی تناسب ویژگی -فرم معلم -یکمدوره متوسطه  آموزان دانش
زردخانه  ی)اکبرفرم بلند ابزار  های موجود درتقریباً کلیه آیتمها نشان داد سنجی آیتمروان

های فردی در وضعیت مطلوبی قراردارند. این یافته به لحاظ ویژگی (1397 همکاران،و 
درستی صورت گرفته است. همچنین  ها برای نسخه بلند بهبدین معنا است که انتخاب آیتم

 هیبق م،تیآ ششکوتاه بجز  اسیمق هیته یبرا متخصصان شدهانتخاب تمیآ چهل یبررسدر 

                                      
1. Brosnan, Grün & Dolnicar 

2. empirical  

3. ecological 

4. Furlong, Fullchange & Dowdy 

5. Patel, Flisher, Nikapota,  & Malhotra 

6. external validity 

7. Andrade 
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ی قبولقابل مشخصاتاز  تمیآ شش. اندبودهبرخوردار  یمناسب یسنجروان مشخصات از
ها نشان داد که اکثر این بررسی ویژگی این آیتم .نبودند برخوردار هاهمانند دیگر آیتم

اند معرف عدم کفایت داده بوده ها از نظر درجه دشواری، کشیدگی و چولگیآیتم
ها دارای نشانگرهایی افته به این دلیل ایجاد شده است که این آیتماین ی (.2005، 1)کلین

آنها در کل جمعیت هدف پایین آمده برای شرایط حاد نشانگان بوده و لذا فراوانی و شدت 
های ها و در ضمن کشیدگی منفی و چولگی مثبت باالی آیتمو  باعث کاهش میانگین

ها روی که کنش اساسی این آیتم(. ازاین2015، 2بارکالو-مذکور شده است )تالکا و وود
توان از ابزار کنار گذاشت، در مقیاس در شناسایی موارد حاد مشکالت است و لذا نمی

 کوتاه حفظ شدند. 
 وجودگیری حاکی از  های اندازه های رقیب هرچند آزمون مدلدر گام مقایسه مدل

 متخصصان مدل ،3نا بر اصل امساکمورد مقایسه بود، ولی ب مدل چهار نیب در زیناچ تفاوت
منظور شد. اصل امساک،  اسیمق یینها مدلعنوان  بالینی بهنظری و به دلیل امکان تفسیر 

بایست  کند که محققان میعنوان یکی از رویکردهای پژوهش حاضر، چنین بیان می به
اندازه مسیرها  تر کردن و افزودن بیش از تر ایجاد نمایند و از پیچیده هایی هر چه کوتاه مدل

، 5سیوادس، بروولد و نلسون؛ 2019، 4و پفیفر پیچرو متغیرهای آشکار در مدل پرهیز کنند )
کنند؛ بر  )اقتصاد( در این مورد به محققان کمک می های برازش ایجازی (. شاخص2007

کمتر و  NCو  AICهای برازش ایجازی بهتر )مقدار  هایی که شاخص این اساس مدل
)بوتنگ، نیالندز،  شوند عنوان مدل مطلوب انتخاب می االتر( داشته باشند بهب PNFIمقدار 

. بر این مبنا، مدل چهل آیتمی با هشت عامل (2018و همکاران،  6کوینونز-فرانگیلو، ملگار
ای که حاکی از کاربرد اصل امساک در این پژوهش است  دارای بهترین برازش بود؛ یافته

 به هشتاد آیتمی گواهی بر تحقق رویکرد مزبور است. و برتری مدل چهل آیتمی نسبت

 کلبا  تمیآنشان داد هر  جیکوتاه نتا نسخهی هاتمیآ یفیتوص یهایژگیو یبررس در
است. بوده  یقابل قبول تیدر وضع هااسیمق خرده یهمگون بیرابطه دارد و ضرا اسیمق

                                      
1. Kline 

2. Tylka & Wood-Barcalow 

3. parsimony 

4. Petscher & Pfeiffer 

5. Sivadas, Bruvold & Nelson 

6. Boateng, Neilands, Frongillo, Melgar-Quiñonez 
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 بیمؤلفه آس یبرا 93/0 تا مؤلفه سوءاستفاده یبرا 82/0از  یبیاعتبار ترک بیضرمقدار 
 به اعتبار بیضر ضمن در. است هااسیمقخرده مناسب اعتبار دیموآمده است که  دست به

کرونباخ  یآلفا ری. مقاددارد هااسیمقخرده یتمام اعتبار دیتائ از نشان کرونباخ یآلفا روش
این ت. آمده اس دست به یلیلفه تحصؤم یبرا 93/0سوءاستفاده تا  یبرا 80/0از حداقل 

 .دارند قرار آن از باالتر و خوب حد در( 2004) 1یجول و تچلیم نظر براساس هاشاخص
 ها در حد قابل قبول بوده است.مقیاسگیری خردهاین یافته بدین معنا است که خطای اندازه

 ریمس استاندارد بیضرحداقل در بررسی ضرایب مسیر، مقادیر بار عاملی نشان داد 
یتم با آدهنده میزان رابطه هر از آنجایی که ضریب مسیر نشان .است اسبمن هاتمیآ هیکل

 هاتمیآسازه  ییروا آن را شاهدی بر توانیم لذاگیری است، سازه زیربنایی مورد اندازه
 ( و براساس2019، 3؛ کنکتا، رانیون و ادی2010، 2)رنمن، دیجسترا، گیزن و دیجسترا

ها بخش معناداری از یان کرد که هر یک از آیتمو چنین ب ستناد مناسبمقادیر حاصل 
مقیاس به طرز تعیین نمره نهایی خرده در کند وواریانس سازه مورد نظر را تببین می

 (.  2010و همکاران،  4موکینک، تروی، پاتریک، آلونسومحسوسی نقش دارد )
 شده راجاستخها که بر اساس شاخص میانگین واریانس در مطالعه روایی همگرای آیتم

دست  به 50/0 از باالتر هالفهؤم یتمام شدهاستخراج انسیوار نیانگیمقدار مصورت گرفت، 
 ازهرچند  که بود 46/0 شدهاستخراج انسیوار نیانگیم یلفه سوءاستفاده داراؤو فقط م آمد

 و یبیترک اعتبار ر،یمس بیضر) یهاشاخص ریسابود، از آنجایی که  کمتر  50/0 مقدار
و حداقل اعتبار ترکیبی  3/0حداقل ضریب مسیر براساس مالک لفه ؤم نی( ارونباخک یآلفا

 یمناسب ریقادماز  (،2004؛ میتچل و جولی، 2011، 5دراست) 7/0و آلفای کرونباخ 
 گرفت درنظر مناسب یهمگرا ییروا با یاسیمقخرده را آن توانیم لذابرخوردار است، 

-میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهمعنا است که ین(. این یافته بد2011، 6)زایت و برتی

میزان همبستگی های مربوط به خود قابل قبول بوده و هرچه  شده بین هر مؤلفه با شاخص

                                      
1. Mitchell & Jolley 

2. Reneman, Dijkstra, Geertzen, & Dijkstra 

3. Knekta, Runyon, & Eddy 

4. Mokkink, Terwee, Patrick, Alonso 

5. Drost 

6. Zait & Bertea 
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چین، های خود بیشتر باشد، از برازش بیشتری برخوردار است ) ها با شاخص هریک از مؤلفه
  (.2011، 1براون، مک دونالد و راجر

( انجام شد، مقایسه 1981اگرا که از طریق روش فورنل و الرکر )در بررسی روایی و
 ر،یهر متغ شدهاستخراج انسیوار نیانگیم جذر ریمقاد یتماممقادیر همبستگی نشان داد 

. این یافته حاکی از آن است که است گرید یرهایبا متغ ریآن متغ یتر از همبستگ بزرگ
شده خود نسبت به انگرهای تعیینمؤلفه مورد نظر واریانس مشترک بیشتری با نش

توان آن را بیانگر تأیید ( و لذا می2011ها دارد )زایت و برتی،  مؤلفهنشانگرهای سایر 
 . شده درنظر گرفتروایی واگرای نسخه کوتاه

که حداقل  در مقایسه مدل چهل آیتمی بین دو جنس پسران و دختران نتایج نشان داد
باال و براساس مالک حداقل پسر  ودختر  هایگروه در هاتمیآ هیکل ریمس استاندارد بیضر

 دو گروه در هاتمیآ ییرواگرفت  جهینت توانیلذا م( مورد قبول است. 2011)دراست،  3/0
 یخطا مجذورات نیانگیم شهیر شاخص برازش، یهاشاخص انیم در. اگرچه است مناسب
 پسران گروه از بهتر یطیشرا دختران گروه در یقیتطب یبرازندگ شاخص نیهمچن و برآورد

هر دو جنس مورد قبول و  درگیری و برازش مدل اندازه نبود معنادار تفاوت نیا اما ،دارد
ای در ابزار کوتاه که با اتخاذ  مؤلفه  مشابه هم بود. این یافته بدین معنا است که مدل هشت

و جنس دختران و رویکرد اصل امساک و مبتنی بر دیدگاه متخصصان ترسیم شده، در هر د
 (.2007سیوادس، بروولد و نلسون، ؛ 2019و پفیفر،  پیچر )پسران مورد قبول است 

دختر و  یتیجنس یها گروه در ابزار گیریی و اندازهعامل ساختار یریرناپذییتغبررسی  
دختران و پسران را  یتیجنس یها استفاده در گروه تیابزار قابل نیه اکند کمی مشخصپسر 
، محبی، شکری و خدایی، 2018و همکاران،  2راکوت، ندوت، البیتری، بروک) استدارا 

انجام هرگونه مطالعه بین توان چنین اظهار نمود که  در بیان اهمیت این یافته می. (1399
گروهی معتبر از جمله در بین نوجوانان دختر و پسر نیازمند قابلیت قیاس ابزارهای 

)رودنیو، واکلیر، ها در دو گروه را مورد تأیید قرار دهد  هارزی ساز گیری است که هم اندازه 
گیری در هنگام  . آزمون تغییرناپذیری اندازه(2020و همکاران،  3امینیحاجیباشی، بکر

سازد که تفاوت بین  های دختر و پسر برای محققان این امکان را فراهم می مقایسه گروه

                                      
1. Chien, Brown, McDonald, & Rodger  

2. Rouquette, Nadot, Labitrie, & Brouke 

3. Rudnew, Vauclair, Aminihajibashi, & Becker 
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مورد نظر مربوط دانسته و بدون هرگونه شده را به تفاوت واقعی در سازه  گروهی مشاهده
گیری در دو جنس، به تبیین مستند تفاوت  تردیدی نسبت به تغییرناپذیری ابزار اندازه

گیری در پژوهش . تغییرناپذیری اندازه(2018)راکوت و همکاران، شده بپردازند  مشاهده
در مقایسه گروهی  توان از این ابزارحاضر نشان از یکسانی سازه در دو گروه دارد و می

 دختران و پسران استفاده کرد و نتایج را به تفاوت واقعی سازه در دو گروه نسبت داد.  

توان مواردی چون عدم بررسی روایی  های پژوهش حاضر می در اشاره به محدودیت
های دیگر  کارگیری روشیابی و نیز عدم به های دیگر روایی عنوان شیوه مالکی و تجربی به

کردن را برشمرد. همچنین، علیرغم امتیازات اعتبار از جمله بازآزمایی و دونیمهبررسی 
های  ی و حذف دادهده پاسخبودن ابزار همچون افزایش سرعت  مترتب بر الکترونیکی

، تکیه صرف مقیاس مزبور بر بستر (2015، 2؛ برایمن2001، 1کوی و مارکز )مکشده  گم
استفاده از ها و اشکاالت مربوط به  برخی کاستیالکترونیکی و فضای مجازی، از منظر 

های این  ( از دیگر محدودیت2012، 4هانتر؛ 2018، 3های الکترونیکی )رابینسون پرسشنامه
گیری  عنوان عنصری مهم در اندازه عالوه، هر چند متغیر جنسیت بهآید. به شمار می ابزار به

تغییرناپذیری ساختار عاملی در هر  مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این پژوهش حاکی از
که در جامعه ایرانی از تنوعی -  دو جنس است؛ متغیر مهم دیگر تحت عنوان قومیت

در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته است. الزم است  -چشمگیر برخوردار است
، )باستوسگیری و مقایسه شود  های گوناگون نیز اندازه مدل ساختاری مورد نظر در قومیت

. از سوی دیگر به دلیل آن (2001، 7پاتل؛ 2004، 6؛ تیسون2010، 5کلست، فرستین و باروز
سنجی حاضر برای فرم کوتاه در بستر فضای مجازی به دست آمده های روانکه ویژگی

شود و الزم است است لذا، استفاده از آن در شرایط حضوری و رودررو  توصیه نمی
 یرد.کاربرد آن با احتیاط انجام گ

                                      
1. McCoy & Marks 

2. Bryman 

3. Robinson 

4. Hunter 

5. Bastos, Celeste, Faerstein & Barros 

6. Tyson 

7. Patel 
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ساخت  یمطالعه مقدمات"با عنوان  یخرج از طرحتمقاله حاضر مس ی:قدردان و تشکر
 است "آموزان کشوردانش یاجتماع -یروان یهابیآس یابیارز یاستاندارد بوم یابزارها

سند  لیذآموزان )نماد( از دانش یاجتماع یهاکه در چارچوب سند ائتالف نظام مراقبت
پژوهش  نیا ی. اجرااست هاجرا شد یاجتماع یهابیاهش آسکنترل و ک یمل کار میتقس

 137564وپرورش و وزارت کشور )به شماره  وزارت آموزش مشترکنامه  در قالب تفاهم
( 3/6/1395/ص مورخه 544/600نامه  )تفاهم یبهشت دی( با دانشگاه شه24/8/1396مورخه 

 یاریپژوهش  نیا یاکه در اجر یافراد یصورت گرفته است. در ضمن از زحمات تمام
 .دارد وجود تشکر کمال داشتند، مشارکت آن در ای و اندنموده

 یمنافع تعارض گونهچیه مقاله سندگانینوبین  حاضر مقاله مندرجات در: منافع تضاد
 .ندارد وجود

 منابع
جاللت  نادر؛ ،ییایکنصورم محمد؛ آل بویه، مریم؛ زنگانه، علی ؛عیدس ،ی زردخانهاکبر

مقیاس سالمت روان  نیگزارش والد نسخه(. 1396. )مهدوی، مجتبی؛ سنحمدانش، 
شناختی کودکان: مطالعه مقدماتی ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی. 

 .152-165 ،4 ش ،4 دوره فصلنامه سالمت روان کودک، 

؛ حمدملی ع زنگانه، ؛نادر ،ییایکمنصور ؛حمدمیدس ،یشاهوران ؛عیدس ،ی زردخانهاکبر
(. 1397. )سعودم ان،ی؛ زارعیامکس ،یگرمتان ی؛ طهماسبحسنانش، مجاللت د

آموزان  دانش یشناخت ابزار سالمت روان یکینسخه الکترون یسنج روان یها یژگیو
 یشناس روان و یپزشکروان مجله .نی: فرم گزارش معلم و والدیکمدوره متوسطه 

 .324-339 ،3ش  ،24دوره  ،رانیا ینیبال
سنجی های روان(. ویژگی1398فردی، مینا؛ محمدی، گالویژ. )ریبشرپور، سجاد؛ طاه

سؤالی در دانشجویان.  24 -نامه شخصیتی هگزاکونسخه فارسی فرم کوتاه پرسش
 .65-89(، 36) 9گیری تربیتی، فصلنامه اندازه

 رفتارهای در روان سالمت نقش(. 1398. )نورعلی، فرخی علی؛ دالور، معصومه؛ پرپنجی،
 .170-153(، 4)8، انسانی علوم در خالقیت و ابتکار. تهران شهر آموزان انشد خالقانه
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