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Abstract
The aim of this study was to develop an indigenous
instrument to measure the well-being of Iranian
چکیده
adolescents based on the five-factor model of EPOCH
(2016). Method: this study is a basic research in terms  تهیۀ ابزاری بومی براای سرجشش یرکزیسر ی،هدف از این پژوهش
of descriptive survey method. The population  ایرن.) برو2016( وجوا ان ایاا ی بااسرا مردپ پرج عرام ی ایپرو
consisted of high school students in Tehran who were ی و از ظرا ریوۀ.ر زماۀ پرژوهشهرای بجیرا. پژوهش از ظا هدف
selected in two phases, a total of 579 subjects (249 ا شآموزان.  جامعۀ پژوهش را.پیمایشی بو-هها توصیفی.ا. آوری.گا
girls and 330 boys) who were randomly selected. In
رمشمرو. و ماح ره و. ر.  د که.ا. ورۀ م وسطۀ ها تهاان تشکیل.
the first phase, after a literature review and selection of  پسا) برهعجروان گراوه مو ره و بره ریوۀ330 خ ا و. 249(  فا579
the theoretical model, 121 items were selected by
 پر از بارسری،ر ماح رۀ اوپ. س ا ا خاب رد د.ر. فی و.تصا
experts from the original pool of 576 items. Then,
پیشیجۀ پژوهش و ا خاب الگوی یکزیس ی وجوا ان ایپو برهعجروان
Face validity was performed. In the second phase, item
analysis and exploratory factor analysis were  آیر م توسر م خصصران121 ، آی می اولیه576  از مخزن،مدپ پایه
performed for a 99-item scale. The results of the item وم تح یل آیر م و. ر ماح ۀ. ا خاب و سپ روایی صوری ا شام د
 آی می صرور گافر رای99 تح یل عام ی اک شافی روی مقیا
analysis led to the deletion of 10 items. The
exploratory factor analysis yielded five components ه آی م مجشا د تح یلعام ی اک شافی شان از. تح یل آی م به حذف
that were consistent with the theoretical model. The
 رای.ر تطابق برا الگروی ظرای برو. ا که.  پج مؤلفهای.وجو
results of the parallel analysis also indicated that the ر کجرار هرم و. فی قاارگاف ن آی مها.تح یل موازی یز خبا از غیاتصا
items were not randomly ordered and confirmed the  ضایب همبس گی مؤلفههای.ا.تأیید ای تح یلعام ی اک شافی می
results of the exploratory factor analysis. The  ا یاق با ا گیزش، (PASS) -0.52 اس قام با مقیا اهماپکاری
correlation coefficient of the perseveration
.( برروPRS) -0.26  همسررا ن.( و طرراISM) 0.52 تحص ری ی
components with Procrastination Assessment Scale
. برو0/94  ترا0/79 ر بازۀ. همقیاسها.رو ی ماۀ کل و خا. همگو ی
(PASS) was -0.52, Inventory of School Motivational
 ا شرام گافر مقیراSPSS-20 ه از رامافرزار.تح یلها با اسر فا
(ISM) 0.52, and with the Peer Rejection Scale (PRS) ارای ویژگیهرای روانسرجشی مجاسربی اسر. ،یکزیس ی وجوا ان
0.26. The internal consistency of the total score and
.ه قاار گیا. اس فا.بهطوریکه میتوا د باای اهداف پژوهشی مور
subscales ranged from 0.79 to 0.94. Analyzes were
performed with SPSS 20 software. The Adolescent ، ابرزار، وجوا ران،  سراخ مقیرا، یرکزیسر ی:واژههای کلیدی
Well-Being Scale has good psychometric properties,
سجشه
so it can be used for research purposes.
Keywords: Well-being, Scale Development,
Adolescent, Instrument, Measure.
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مقدمه
یکی از اساسیتاین مفاهیم روان جاسی مثب  ،یکزیس ی 1اس یکزیس ی حال ی اس که .ر آن ،فا. .ر
اای مثب اس و .ر حال بهیجۀ کارکا .قاار .ار( .س یگمن و سیکسز میهالی )2000 ،وجوا ا ی که از
یکزیس ی فااوان باخور.ار د ،کم ا .ر معاض افسا.گی و اضطااب قاار میگیا د و تابآوری ،خو.کارآمدی،
سازگاری 2و سالم روان بیش ای .ار د (مک ای  ،هوبجا و سولدو 2002 ،هوبجا ،سولدو ،اسمی و مک ای ،
 2004گی من و هوبجا 2006 ،آ ارامیان ،اسکا هوبجا ،هیل و والوای  2010 ،اتاتون ،اس یل-جا سون،
ساوا و و کوواک  )2020 ،بهبو .یکزیس ی با سالم جسما ی فا .یز اثاگذار اس (کو و و همکاران،
)2020
تاکجون الگوهای م عد .و م فاوتی باای توصیف یکزیس ی ارائه ده که میتوان آنها را .ر سه گاوه
4
.س هبجدی کا 1 :.توصیف بااسا رویکا .لذ گاایا ه. :3ر این .س ه از توصیفا  ،تماکز با ا.ی و لذ
اس (لج  )2004 ،که جاخ ه دهتاین و اخصتاین مدپ ارائه ده مدپ سهگا ۀ .یجا به مار میرو.
(کوک ،م چا و کا ا 2 )2016 ،رویکا .فضی گاایا ه 5که یکزیس ی را بامبجای کوفاکا.ن اس عدا.های
بالقوه و عم کا .بهیجه توصیف میکجد باخالف رویکا .پیشین که فق با هیشانها و رضای از ز دگی
تأکید .ار ،.این رویکا .حوزههای بیش ای از ز دگی را امل می و( .لج  )2004 ،از مشهورتاین مدپهای
ارائه ده .ر این رویکا ،.مدپ ریف ( )1995اس مدپ ریف را یکزیس ی روان جاخ ی 6می امجد 3
رویکا.هایی که یکزیس ی را .ر ها.و حوزۀ لذ گاایا ه و فضی گاایا ه وصف میکججد که از مشهورتاین
آنها مدپ کییز ( )1998و مدپ س یگمن ( )2012اس (.لفاوه 2014 ،هوتا)2016 ،
مدپ .یجا ( )1984امل سه جزء احساسا مثب مکار ،احساسا مجفی با تکاار کم و ارزیابیهایی
جاخ ی اس از مزایای این مدپ این اس که بهجای تماکز صاف با یکی از هیشانهای مثب و مجفی ،به
ها.و هیشان توجه میکجد و به ارزیابیهای .رو ی فا .از ز دگی بهجای معیارهای خارجی تحمیل ده اصال
می.هد (لج  )2004 ،این مدپ ،مجحصا به بخش ذهجی یکزیس ی اس همچجین .ر این مدپ ،به.لیل
تماکز فااوان با ججبههای ذهجی یکزیس ی ،اای ما.ی و عیجی ما جد سالم ی ا.یده گاف ه می و.
.رحالیکه این اای با میزان یکزیس ی ذهجی یز مؤثا هس جد (.یجا )1984 ،از محبوبتاین ابزارهای
8
مور .اس فا.ه باای سجشش یکزیس ی ذهجی ،مقیا رضای از ز دگی 7و فهاس عواطف مثب و مجفی
اس ریف ( )1995مع قد اس این مقیا ها مبا ی ظای ضعیفی .ار د چاا که عم کا .مثب را ا.یده
1. well-being
2. adaptation
3. hedonic
4. pleasure
5. eudaimonic
6. psychological well-being
)7. Satisfaction with Life Scale (SWLS
)8. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS
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میگیا د عالوه با این ،بااسا پژوهشی که کاافور .و هجای ( )2004با فهاس عواطف مثب و مجفی
ا شام .ا.ها د ،ع یرغم مجاسب روایی و پایایی این مقیا  ،پیشفاض اس قالپ کامل هیشانهای مثب و
مجفی ما.و .اعالم ده اس این ابزار باای افاا .با ی هشده ساپ طااحی ده اس (.یجا. 1984 ،یجا،
)2009
1
.ر مدپ ریف (ریف و کی  )1995 ،یکزیس ی با ش مؤلفۀ خو.پذیای  ،ر د فا.ی ،هدف .ر ز دگی،
تس با محی  ،خو.مخ اری و رواب مثب با .یگاان تعایف می و .این مدپ فق با بخش ذهجی م ماکز
یس و عم کا .مثب را یز .ر ظا میگیا .با وجو .این ،طی پژوهشی که اسپایجگا ،هازر و فایز ()2006
ا شام .ا .د ،مشخص د بین این مؤلفهها رابطهای قوی وجو. .ار .و بجابااین فاض وجو .مؤلفههای مس قل
خد ه.ار د از اینرو هجگامیکه ابزاری باای سجشش آن ساخ ه می و ،.تمایز تشابی .ر بین مؤلفههای
آن مشاهده می و .به همین .لیل ،زما ی که ریف ( )1989ابزاری با ام مقیا یکزیس ی روان جاخ ی
ریف را بااسا مدپ ارائه کا ،.روایی عام ی آن فق باای سخۀ سهگویهای باای هاکدام از مؤلفهها تأیید
د .رحالیکه .و سخۀ هگویهای و چهار.هگویهای از این حیث قابلقبوپ بو .د و سخۀ سهگویهای هم با
وجو. .ا ن روایی عام ی ،همسا ی .رو ی پاییجی شان .ا( .ون.یا دا ک )2004 ،از محدو.ی های .یگا
این اس که سخهای از آن باای سجشش یکزیس ی وجوا ان وجو .دار.
.ر مدپ کییز ( )2002یز یکزیس ی از سه جزء تشکیل ده اس جزء اوپ یکزیس ی هیشا ی یا
ذهجی اس که آن را یکزیس ی لذ گاایا ه 2امگذاری میکججد (روبیسچک و کییز )2009 ،جزء .وم
3
یکزیس ی روان جاخ ی و جزء سوم یکزیس ی اج ماعی اس که آنها را یکزیس ی فضی گاایا ه
می امجد (کییز )2002 ،به بخش یکزیس ی اج ماعی کییز ا قا.اتی وار.ه ده اس  ،از جم ه ایجکه با
ایجکه کییز تالش کا.ه اس بخش اج ماعی ز دگی ا سان را یز وار .مفهوم یکزیس ی بکجد. ،ر این کار
بهطور کامل موفق بو.ه اس زیاا توصیفاتی که کییز از مؤلفههای یکزیس ی اج ماعی ارائه می.هد،
ا.راک فا .از خو. .ر اج ما اس و ه اصال و تعایف یکزیس ی اج ماعی ا سان (آرچیدیاکو و و
.یمارتیجو )2016 ،کییز ( )2002 ،2009باای سجشش این سازه ،ابزاری به ام پیوس ار سالم روان-فام
کوتاه 4میساز. .ر پژوهش ماز ،وس اهوف ،بولمیشا ،تنک وس ا و کییز ( )2011با ویژگیهای
روانسجشی مقیا مشخص د این مقیا ع یرغم ایجکه روایی اف ااقی 5و همسا ی .رو ی مط وبی .ار ،.از
اع بار بازآزمایی م وسطی باخور.ار اس عالوه با این ،جوا وویش ( )2015تصایح میکجد که ضاایب
زیامقیاسی امگا 6که باای اح ساب اع بار ابزار به.س آمدها د ،مقا.یا کمی هس جد ک ۀ مهم ایجکه هیچیک
1. self-acceptance
2. hedonic
3. eudaimonic
)4. Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF
5. discriminant validity
6. omega-subscale coefficients
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از مقیا های یا .ده باای ر.ۀ سجی وجوا ان بو.ه اس و طیف سجی بزرگساپ را امل می و( .کییز،
)2002 1998
1
بااسا مدپ پاما (س یگمن )2011 ،یکزیس ی از پج جزء هیشانهای مثب  ،ا یاق ،رواب  ،معجا و
.س اور .تشکیل ده اس از قو های این مدپ میتوان گف پژوهشهایی که با مدپ س یگمن ا شام ده
اس  ،واهدی با تأیید این مدپ ارائه می.هجد (کان ،واتاز ،آ.ار و وای  )2015 ،کان و همکاران ()2015
باای مدپ س یگمن ابزاری با ام پاما-پاوفای ا 2ساخ ها د این ابزار ویژگیهای روانسجشی قابل قبولی .ار،.
اما س یگمن .ر تعایف کوفایی مع قد اس افاا .باید .ر بازۀ با ی ماۀ خو. .ر پج عامل تعیین ده باای
یکزیس ی با جد. ،رحالیکه .ر ابزار ساخ ه ده ،هیچ آس ا های .ر ماا به.س آمده تعیین شده اس
(هون ،جا.ن ،وفی د و .ا کن )2014 ،آ چه .ر اس فا.ه از این ابزار باای پژوهشگاان محدو.ی ایشا.
میکجد ،این اس که این ابزار باای سجشش یکزیس ی بزرگسا ن مجاسب اس چاا که بااسا مدلی
ساخ ه ده اس که باای ر.ۀ سجی بزرگساپ طااحی ده اس (بات ا و کان)2016 ،
ک ۀ مش اکی که .رمور .ک یۀ ابزارهای ساخ ه ده باای یکزیس ی بااسا مدپهای ظای م فاو
وجو. .ار .این اس که جامعهای که ابزار باای آن تدوین ده ،امل جمعی بزرگساپ و  18ساپ به با
اس (.یجا 1985 ،ریف 1995 ،س یگمن 2007 ،کییز )1998 ،و از آ شا که پژوهشها شان .ا.ها د که
.ر .ورۀ
یکزیس ی میتوا د از سطوح تحوپ جاخ ی ،هیشا ی و رف اری مس قل با د و این تحو
کو.کی و وجوا ی با ساع بیش ای سب به .ورههای بعد تغییا میکجد ،میتوان با اطمیجان از آن باای
گاوههای سجی کو.ک و وجوان اس فا.ه کا( .کان ،بجسون ،اس یجباگ و اس یجباگ )2016 ،باای مثاپ
آزمون خصی میجهسوتا 3را که جمعی هدف آن بزرگساپ اس  ،میتوان باای جمعی وجوان بهکار با.
زیاا این .و ر.ۀ سجی از جه ویژگیهای هیشا ی ،جاخ ی و رف اری با یکدیگا تفاو های چشمگیای .ار د
به همین .لیل ،سخۀ وجوان آن تح عجوان سخۀ وجوان آزمون خصی جاسی میجهسوتا 4ساخ ه د
(گیسیجگا )1994 ،و بدینتاتیب پژوهشهایی باای تدوین مدپ م جاسب با این سن ضاوری به ظا میرسد
(موریاا و همکاران 2015 ،کا سولو)2017 ،
.ر این راس ا کان و همکاران ( )2016مدلی مفهومی باای یکزیس ی وجوا ان ارائه کا .د این مدپ
پج مؤلفهای ایپو  5امیده ده و باگاف ه از مدپ س یگمن ( )2007اس ا یاق یکی از مؤلفههای این مدپ
اس که به معجای تماکز و جذب و .رگیا دن .ر کارهایی اس که فا .زم اس .ر ز دگی ا شام .هد
سطوح با ی ا یاق را .ر اصطالح غاقگی 6می امجد مؤلفه .وم اس قام و پایداری .ر راه رسیدن به هدف
)1. Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning & Accomplishment (PERMA
2. PERMA-Profiler
)3. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI
)4. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A
)5. Engagement, Perseverance, Optimism, Connectedness, Happiness (EPOCH
6. flow
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اس مؤلفۀ سوم خوشبیجی به معجای امیدواری و اطمیجان به آیجده. ،یدن یمۀ پا لیوان و ارزیابی اتفاقا
مجفی بهعجوان اتفاقا موق  ،وابس ه به موقعی و مجسوب به عوامل بیاو ی اس ارتباط بهعجوان مؤلفۀ
چهارم ،به معجای .ا ن رواب رضای بخش اس فا.ی که سطوح با ی ارتباط را .ار ،.باور .ار .باای
.یگاان بااهمی . ،وس .ا جی و باارزش اس خو.ش یز به .یگاان اهمی می.هد و از آنها حمای
میکجد مؤلفۀ ا.ی بهعجوان یک حال پایدار و ک ی -و ه لحظهای -خ ق مثب و احسا رضای از
ز دگی .ر ظا گاف ه می و.
کان و همکاران ( )2016بااسا مدپ ایپوج ،ابزار سجششی با بیس گویه ساخ ها د ضاایب اع بار این
مقیا با روش آلفای کاو باخ از  0/85تا  0/95و با روش بازآزمایی از  0/31تا  0/75م غیا اس و این
ضاایب .ر فاص ههای زما ی بیش ا کم ا یز می و د این مقیا مطابق با فاهجگ آمایکایی-اس االیایی
اس که هایک از پج مؤلفهها را با چهار گویه ارزیابی میکجد الگوی رواب همگاا و واگاای این ابزار شان
.ا .مؤلفههای ابزار با م غیاهای ججسی و سن رابطه دار .و به د با سجشههای یکزیس ی عمومی .ر
ارتباط اس و با ابزارهایی که بیماریها (مثالً افسا.گی یا اضطااب) با میسجشجد رابطۀ م وس و با .یگا
ابزارهای مابوط به سازههای مثب بهگو های م فاو و بس ه به سازهها رابطه شان می.هد از جم ه ا قا.ا
.یگا این ابزار این اس که گویههای مقیا همه با عبارا مثب بیان دها د و این موضو ممکن اس
موجب سوگیای پاسخ.هجده و .کان و همکاران ( )2016از طیف لیکا پج تایی اس فا.ه کا.ها د آنها
باای به ا دن و بارسی بیش ا پیشجها .میکججد طیف لیکا  6و  11قطهای یز ام حان و .چااکه باخی
پژوهشها شان .ا.ها د این .و طیف ،توزیع اماپ .ار د
از آ شا که این مقیا .ر فاهجگ غاب .رس ده اس  ،یکی از سؤا اساسی .رمور .آن ،قاب ی
کاربا .آن .ر فاهجگهای اقی اس (ز گ و کان )2019 ،باای این مجظور ،کان و همکاران ( )2019این
مقیا را به زبان چیجی تاجمه و تغییا اپذیای آن را .ر میان فاهجگهای چیجی ،آمایکایی و اس االیایی و
روی . 6700ا شآموز مطالعه کا .د یشه شان از تأیید مدپ ظای پج مؤلفهای .ر ک یۀ فاهجگها .ا ،
ولی حاکی از باقااری ضعیف تغییا اپذیای ساخ ار 1بو .این یاف ه بدین معجا اس که میا گین ماههای افاا.
.ر فاهجگهای م فاو قابلمقایسه با هم یس و تفسیاهای م فاوتی .ار. .ر پژوهش .یگای ز گ و کان
(. )2019ر یاز.ه گاوه مو ه با چجد ابزار باای بارسی روایی سخۀ تاجمه دۀ کان ،ز گ ،پجگ و هو ()2019
شان .ا .د این ابزار از ضاایب اع بار مجاسب .ر این جمعی ها باخور.ار یس و الگوی رواب آن با .یگا
سازهها تفاو مشخصی با الگوی پیشبیجی ده و موجو. .ر سخۀ اص ی .ار. .ر پایان یز بیان کا.ها د که
زم اس تاجمۀ چیجی با اح یاط بهکار رو .و هجشاریابی آزمو ی مس قل باای این فاهجگ پیشجها .ده
اس این مقیا .ر ایاان توس طاهای ،پور هایاری ،عبدال هی و حسیجیان ( )2020به فارسی تاجمه و
ویژگیهای روانسجشی آن .ر یک گاوه  373فای از .ا شآموزان وجوان .خ ا مطالعه د ای
1. structural invariance
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شان.هجدۀ باازش قابلقبوپ ساخ ار عام ی پج مؤلفهای ابزار و مجاسببو.ن ضایب همسا ی .رو ی هایک از
زیامقیا ها اس ولی واهدی .رمور .تغییا اپذیای ساخ ار سخۀ فارسی .ر باابا سخۀ اص ی ارائه شده
اس .رصورتیکه پژوهشهای م عد .شا گا حساسی مفهوم یکزیس ی به فاهجگ اس (فا دا2009 ،
مارتیجو و کاپ ا  2013 ،امای ،پاو یشین ،هدای ی و ور 2016 ،تامپسون-فاوس و کویگ 2017 ،سو،
هاریسون و م و ی 2018 ،امای و فی دوالز 2018 ،پولیجا 2020 ،الکسا در. ،اک و بامبای  2021 ،جو ج و،
وا دولیا و جو . )2021 ،ر این اای  ،م خصصان تأکید میکججد ابزارها .ر فاهجگها و زبانهای بومی
ساخ ه و اس فا.ه و .زیاا اگا از مدلی اس فا.ه و .که .ر خارج از یک فاهجگ ساخ ه ده اس  ،یاز به
کاری فااتا از تاجمۀ صاف گویهها هس و باید آن مدپ را با جمعی جدید و فاهجگ آن سازگار کا.
(گیسیجگا 1994 ،گ وور و آلباز )2007 ،بجابااین باای سجشش یکزیس ی .ر وجوا ان ایاان زم اس
ابزاری بومی ایشا .و .با توجه به ایجکه تاکجون هیچ ابزاری باای گاوه سجی وجوان .ر ایاان ساخ ه شده
اس  ،پژوهش حاضا با هدف ساخ و ارز یابی روانسجشی آن ا شام گاف ه اس

روش
این پژوهش از ظا هدف .ر زماۀ پژوهشهای بجیا.ی اس و به لحاظ یوۀ جمعآوری اطالعا  ،توصیفی-
پیمایشی مقطعی اس (سامد ،بازرگان و حشازی )1380 ،جامعۀ آماری پژوهش امل .ا شآموزان م وسطۀ
اوپ و .وم اس که .ر ساپ تحصی ی  1397-1398مشغوپ به تحصیل .ر .بیاس انهای ها تهاان بو.ها د
مو هگیای .ر .و ماح ه و .رمشمو به حشم  579فا (. 249خ ا و  330پسا) بو .به عبار .قیقتا ،حشم
گاوه مو ه .ر ماح ۀ اوپ  244فا (. 69خ ا و  175پسا) و ماح ۀ .وم  335فا (. 180خ ا و  155پسا) بو.
باای مو هگیای ،اب دا از مجاطق اق ،غاب ،ماپ ،ججوب و ماکز ها تهاان .و مدرسه ا خاب د د پ
از مااجعه به مدرسه و هماهجگی ،باای گا.آوری .ا.هها کال ها از طاف مدیای مدرسه به پژوهشگا
معافی د بجابااین کال ها و .ا شآموزان بهصور .ر.س ا گزیجش د د (جدوپ  )1از آ شا که حشم
مو ۀ بیش ا از  300فا باای تح یلعام ی .ارای بیش از سه عامل .ر سطح عالی اس (پیاسون،)2008 ،
حشم مو ه .ر این پژوهش کافی اس

ابزار
مقیاس افسردگی کودک و نوجوان)CADS( 1
یوۀ پاسخ.هی گویههای  1تا 12
این مقیا توس جانبزرگی ( )1378ساخ ه ده و امل  13گویه اس
.ر طیف لیکا  ،چهار قطهای اس گویۀ آخا یز بهصور ب ه و خیا اس و ماا با ی  19به معجای
افسا.گی دید اس گاوه مطالعه .ر ساخ این ابزار  1546فا کو.ک و وجوان ایاا ی .ر بازۀ سجی  7تا
)1. Children and Adolescent Depression Scale (CADS
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 18ساپ بو.ه اس ضایب اع بار این مقیا با روش آلفای کاو باخ معا.پ  0/86اس روایی مح وایی
آزمون از طایق بارسی گویههای مقیا توس .ه م خصص بالیجی کو.ک و وجوان سجشیده ده اس

مقیاس ناامیدی کودکان)CHSC( 1
این مقیا توس کاز.ین ،راجاز و کولبا ( )1986تهیه ده اس مقیا از  17گویه تشکیل ده که
مشارک کججده باید بهصور ب ه یا خیا به آن پاسخ .هد و ماا با به معجای اامیدی بیش ا اس ضایب
اع بار با روش بازآزمایی .رمور .کو.کان بدون اخ الپ روا ی .ر فاص ۀ  10هف ه 0/49 ،گزارش ده و .رمور.
کو.کان مب ال به اخ الپ روا ی .ر فاص ۀ  6هف ه  0/57گزارش ده اس همسا ی .رو ی ،از روش
.و یمهکا.ن یز توس کاز.ین ،راجاز و کولبا ( )1986و اسپیای و ،وی یامز ،اس ارک و هار ()1988
بهتاتیب  0/91 0/97گزارش ده اس

پرسشنامۀ طرد همساالن)PRI( 2
توس طهماسیان و غالماضایی ( )1384تهیه د که  15گویه .ار .ماا با شان.هجدۀ طا .بیش ا توس
همسا ن اس گاوه هدف وجوا ان .ر مقطع .بیاس ان بو .د اع بار توس ساز ده با روش همسا ی .رو ی
بااسا ضایب آلفای کاو باخ  ،0/91ضایب تصجیف آن  0/94و روش بازآزمایی  0/93به.س آمد

سیاهۀ انگیزش تحصیلی)ISM( 3
این ابزار توس مکایجا ی و سینک یا ( )1991ساخ ه د یک مقیا  49گویهای بااسا لیکا
پج قطهای اس که روایی و اع بار آزمون باای سه گاوه فاهجگی م فاو .ر اس االیا تأیید د ماا با تا،
ا گیزش تحصی ی پایینتا را گزارش میکجد ضایب آلفای کاو باخ این مقیا  0/76بو.ه اس بحاا ی
( )1372آلفای کاو باخ را محاسبه و آن را بهتاتیب  0/75 ،0/73و  0/87گزارش کا.

مقیاس ارزیابی اهمالکاری)PASS( 4
سخۀ .ا شآموز توس سولومون و روسب وم ( )1984تهیه د که .ارای  27گویه اس  ،بااسا طیف
لیکا ساخ ه ده و همسا ی .رو ی آن  0/84گزارش ده اس حسینچاری و .هقا ی ( )1387ضایب
اع بار آن به روش آلفای کاو باخ را  0/79گزارش کا .د و ع یمد )1388( .آن را  0/78گزارش کا.

)1. Children’s Hopelessness Scale for Children (CHSC
)2. Peer Rejection Inventory (PRI
)3. Inventory of School Motivational (ISM
)4. Procrastination Assessment Scale-Student (PASS
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روش اجرا
پژوهش طی .و فاز ساخ و اس ا دار.سازی اجاا د (اکبای زر.خا ه و همکاران)1397 ،

ساخت ابزار
بررسی مبانی پژوهشی و تعیین الگوی نظری

هدف از این مطالعه ،بارسی الگوهای ظای موجو. .ر حوزۀ یکزیس ی بو .که پ از بارسی ،الگوی
یکزیس ی ایپو (کان و همکاران )2016 ،ا خاب د این الگو با اصالح .ر الگوی س یگمن ( )2007و
وار.کا.ن ویژگیهای تحولی .ورۀ وجوا ی .ر آن ایشا .ده اس
تدوین بانک گویهها و نسخۀ مقدماتی مقیاس
این ماح ه امل زیاماح ههایی اس که به توضیح آنها .ر ا.امه پا.اخ ه می و.

الف) تدوین و ساخت گویه. :ر این ماح ه ،گویههای گا.آوری ده باای مدپ ایپو (کان و
همکاران )2016 ،بهعجوان با ک اولیۀ گویهها اس فا.ه د این با ک از طایق جمعآوری گویههای مابوط به
یکزیس ی از ابزارهای .یگا و همچجین گارش گویه توس کان تهیه ده اس این با ک از طایق ارتباط
خصی از ایشان .ریاف د پ از .ریاف  ،تمامی گویهها ( 576گویه) ماور و  121گویۀ مجاسب ا خاب
د .لیل این تعدا .این بو .که تعدا .گویههای اب دایی باید  2/5باابا تعدا .گویههایی با د که .ر های .ر
ابزار قاار میگیا .زیاا طی تح یلهای آماری و بااسا ویژگیهای روانسجشی گویهها ،تعدا .زیا.ی از
آنها حذف می و د (.ولی  )2016 ،گاوه ا خاب آی مهای اولیه مش مل با .و م خصص حوزههای
روان جاسی تابی ی و سجشش و ا دازهگیای با تشابۀ با ی  15ساپ .ر اما ساخ آزمون و همچجین .و
عضو کار جاسی ار د با پیشیجۀ ظای مجاسب .ر حوزۀ ظای مور .سجشش بو.
ب) ترجمه و پاالیش گویهها :پ از ا خاب ،گویهها تاجمه د د تاجمه به ک ی صور گاف
که ساخ ار جمال مطابق با فاهجگ و زبان فارسی با د (گ وور و آلباز )2007 ،پ از آما.هسازی اولیۀ ابزار،
روایی صوری با وجوا ان بهصور بحثهای گاوهی بارسی د این کار به.لیل یکسانسازی با.ا اولیۀ
وجوا ان با هدف اص ی گویه ا شام د گویههای تاجمه ده توس یک م خصص زبان ا گ یسی باز گای و
د د و بعد از آن توس گاوه سه یا چهار فای با
اصالح د د سپ توس یک فا. .وزبا ه تاجمۀ معکو
م ن اص ی تطبیق یاف و تفاو ها باطاف د د
ج) بررسی روایی محتوایی :گاوه پژوهشی م شکل از م خصصان روانسجشی و روا شجاسی تابی ی
به بارسی روایی مح وایی گویهها و بارسی مشد .زبان گویهها د د بهطوریکه آسیبی به مفهوم الگو وار.
شو .و با این اسا باخی تغییاا را اعماپ کا .د .و گویه از مقیا .یجداری خدایاریفا .و همکاران
( )1388که به جه مفاهیم مؤلفههای الگوی ایپو باه .ا جد به لیس گویهها اضافه د د سه گویه
یز که به جه مبا ی اع قا.ی تح مفاهیم مؤلفههای یکزیس ی میگجشید ،اضافه د د
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چ) بررسی روایی صوری توسط نوجوانان :با هماهجگی مدیا مدرسه و پ از اخذ مشوز از
آموزش و پاورش کل ها تهاان ،بهمجظور بارسی روایی صوری با وجوا ان  12تا  18ساله (م وسطه اوپ و
.وم) بحثهای گاوهی 1ا شام د به این کل که . 69خ ا و  175پسا .ر قالب بیس گاوه مس قل  12تا
 15فای .ر ج سا گاوهی اک کا .د هولدن ( )2010یز با این اما تأکید میکجد که روایی صوری
باای سجشش صحیح یک سازه ،حائز اهمی اس
ح) آمادهسازی نسخۀ مقدماتی مقیاس :گویهها بهصور م جاوب از پج مؤلفۀ سازۀ یکزیس ی
شتایی لیکا بو .بدینگو ه که پاسخ.هجده میزان
چیده د د و پاسخ.هی به گویهها بااسا مقیا
مخالف یا موافق خو .را با هایک از گویهها باید .ر بازۀ کامالً تا اصالً اعالم میکا.

استانداردسازی
هدف از ا شام این بخش از پژوهش ،هاییسازی ابزار بو .و با همین مبجا اقداما زیا ا شام د:
انتخاب گروه نمونه از جامعۀ هدف :با تقسیمبجدی مجاطق ها تهاان به پج مجطقۀ ماپ ،ججوب،
اق ،غاب و ماکز ها تهاان مدارسی ا خاب د د و این مو هگیای با هماهجگی با مدیاان آن مدار
صور گاف
اجرای ابزار :پاسشجامهها .ر میان گاوهی از وجوا ان توزیع د که پ از بارسی کیفی پاسخ.هی
به ابزارها. ،ا.ههای . 180خ ا و  155پسا باای تح یل .ا.هها بهکار گاف ه د د
بررسی ویژگیهای روانسنجی گویهها :ویژگیهای روانسجشی ها گویه که امل صفا آماری
مثل میا گین ،ا حااف اس ا دار ،.ضایب چولگی و کشیدگی اس ا دار .و همچجین میزان ضایب همبس گی با
ای  ،تعدا.ی از
ماۀ کل ،مشذور ضایب همبس گی چجدگا ه و آلفای کاو باخ اس  ،بارسی و بااسا
گویهها حذف د د
دستیابی به الگوی عاملی اکتشافی :با اس فا.ه از امافزار ع وم اج ماعی ،تح یلعام ی صور
گاف پ از مشخصکا.ن تعدا ،.عوامل امگذاری د د و .ر های باای اطمیجان از ای تح یلعام ی
اک شافی ،از روش تح یل موازی( 2هورن )1965 ،اس فا.ه د
انجام اصالحات الزم در نسخۀ مقدماتی و دستیابی به نسخۀ نهایی مقیاس :با توجه به
ای . ،ر سخۀ اب دایی تغییااتی اعماپ و سخۀ هایی آما.ه د
بررسی روایی ابزار :باای این اما از هایک از اک کججدگان خواس یم پ از پاسخگویی به مقیا
طااحی ده ،به یک ابزار همااه .یگا یز پاسخ .هجد ایجکه کدام ابزار همااه توس کدام اک کججده تکمیل
و ،.بهصور تصا.ف و توس پژوهشگا از بین پج ابزار روایی ا خاب د پ از گا.آوری .ا.هها و
1. group discussion
)2. Parallel Analysis (PA
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بارسی کیفی پاسخ.هی معین د که  335اک کججده به یوۀ مجاسب هم مقیا طااحی ده و هم ابزار
همااه را تکمیل کا.ها د از این تعدا 72 ،.فا مقیا افسا.گی کو.ک و وجوان 60 ،فا اامیدی کو.کان،
 80فا طا .همسا ن 62 ،فا ا گیزش تحصی ی و  61فا مقیا ارزیابی اهماپکاری را پاسخ .ا.ه بو .د

یافتهها
جدوپ . 1رباگیا دۀ یاف ههای توصیفی گاوه مو ه اس
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی گروه نمونه
متغیر
ججسی

مقطع تحصی ی

مجطقۀ مدرسه

و مدرسه

طبقات متغیر
.خ ا
پسا
هف م
هش م
هم
.هم
یاز.هم
سه
چهار
هف
.واز.ه
چهار.ه
.ول ی
غیا.ول ی

درصد (فراوانی)
)180( 53/7
)155( 46/3
)128( 38/2
)74( 22/1
)34(10 /1
)22( 6/6
)77( 23
)105( 31/3
)48( 14/3
)69( 20/6
)56( 16/7
)57( 17
)287( 85/7
)48( 14/3

جدوپ  1شان می.هد سب آزمو .یهای .خ ا و پسا تقایباً باابا بو.ه اس  ،ولی توزیع از ظا مقطع
تحصی ی به مقاطع پایینتا (هف م و هش م) م مایل اس .ر ضمن حضور .ا شآموزان مدار .ول ی غالب
بو.ه اس .ر ا.امه بهمجظور ا شام تح یل اک شافی .ا.هها ،اب دا باید .ا.هها طی مااحل زیا غاباپ و آما.ه
و د  1تح یل .ا.ههای گمشده. :رصورتیکه فا.ی بیش ا از . 5رصد گویهها را پاسخ دا.ه بو ،.بهعجوان
.ا.ۀ گمشده حذف د  2بارسی صح پاسخهای ارائه ده با اس فا.ه از مو.ار می های بدینصور بو .که
افاا.ی که پاسخ اریب .ا .د حذف د د .ر ا.امه ای تح یل گویه شان .ا 10 .گویه از  99گویۀ تعبیه ده
.ر مقیا یکزیس ی بااسا ویژگیهای آماری کفای زم را دار د ضایب آلفای کاو باخ پ از حذف
 10گویۀ مشکل.ار تغییای پیدا کا .و  0/97به.س آمد که بیا گا همگو ی .رو ی مجاسب پاسشجامۀ 89
گویهای اس
تح یل اک شافی .ر امافزار بس ۀ آماری ع وم اج ماعی ،به روشهای مخ ف و چاخش ا شام د و
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.ر یشه روش مؤلفۀ اص ی 1با چاخش اب یمین مس قیم 2با محدو.سازی ارزش ویژه روی مقدار  ،2ساخ ار
سا.ه به.س آمد که مطابق با مدپ ظای پژوهش بو .پ اجاای تح یل اک شافی پج مؤلفه با حداقل بار
عام ی  0/3باای گویهها .ر ظا گاف ه د که به میزان . 51/5رصد از واریا کل مقیا را تبیین میکجد و
ایانذکا اس که این الگو پ از  19ماتبه چاخش
مجاسبتاین و سا.هتاین ساخ ار باای .ا.هها اس
حاصل ده اس ای کفای مو هگیای .ر جدوپ  2گزارش ده اس
جدول  .2نمونۀ گویه ،مقدار ویژه و درصد تبیین واریانس مؤلفهها
درصد تبیین

درصد تبیین

واریانس

واریانس تجمعی

ا.ی

حاپ و احوالم خوب اس

11/860

19/128

19/128

خوشبیجی

اتفاقا خوبی .ر آیجده .ر ا ظارم اس

6/324

10/201

29/329

ها کاری را که او کجم به اتمام میرسا م

5/166

8/332

37/661

سب به .ا س ن چیزهایی که می.ا م عالقهمجدم

4/698

7/577

45/238

3/935

6/347

51/585

مؤلفه

اس قام
ا یاق
رواب

گویه

از روابطم با .وس ا م احسا

مقدار ویژه

رضای میکجم

با به.س آمدن اخص کفای مو هبا.اری کیسا-مایا-الکین 3باابا  0/9و اخص آزمون کاوی
بارت  9976/59 4با .رجۀ آزا.ی . 2556ر سطح خطای  0/01معجا.ار ده اس و .ر یشه ماتای .ا.هها
کفای زم را باای ا شام تح یلعام ی اک شافی .ار .گویههایی که بار عام ی ا ااکی کم ا از . 0/3ار د،
حذف د د
جدول  .3مقادیر ویژۀ حاصل از تحلیلعاملی اکتشافی دادههای مشاهدهشده و تصادفی
مؤلفه

مشاهدهشده

مورد انتظار

ا.ی
خوشبیجی

11/86
6/32

2/36
2/27

اس قام

5/16

2/20

ا یاق

4/70

2/14

رواب

3/93

2/07

جدوپ  3شان می.هد مؤلفههای اس خااج ده مقا.یا ویژۀ بزرگتا از . 2ار د این مؤلفهها تقایباً 52
.رصد از واریا کل گویهها را تبیین میکججد .ر ا.امه باای بارسی ایجکه آیا ارزش ویژۀ مؤلفههای
1. component analysis
2. direct oblimin
3. adequacy sampling
4. Bartlett’s test of Sphericity
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اس خااج ده از .ا.هها به لحاظ آماری معجا.ار اس یا ه ،از تح یل موازی 1اس فا.ه د .ر جدوپ  3مقا.یا
ویژۀ به.س آمده از تح یلعامل اک شافی به.س آمده .ر کجار مقا.یا ویژۀ مور .ا ظار شان .ا.ه ده اس
ای جدوپ  3شان می.هد تمامی
ای تح یل موازی با  99م غیا 310 ،آزمو .ی و  20تکاار اس
ارزشهای ویژۀ حاصل از تح یلعام ی اک شافی (مقا.یا ویژۀ مشاهده ده) از ارزشهای ویژۀ حاصل از
تح یل موازی (مقا.یا ویژۀ مور .ا ظار) بیش ا اس و این موضو بدان معجا اس که مؤلفههای حاصل
باحسب تصا.ف به.س یامده و گویهها بهصور تصا.فی کجار یکدیگا قاار گاف ها د بجابااین میتوان این
ارزشهای ویژۀ حاصل را از ظا آماری معجا.ار .ر ظا گاف
جدول  .4نتایج توصیفی سه گویه از هر زیرمقیاس و ضرایب همگونی درونی زیرمقیاس نیکزیستی نوجوانان
عامل
ا.ی

خوشبیجی

اس قام

ا یاق

رواب

گویه

میانگین

انحراف استاندارد

ضریب آلفا با حذف

10
45
93
3
58
87
7
57
95
11
41
86
24
64
88

4/33
4/32
4/95
5/06
5/06
4/64
4/36
3/75
4/76
4/26
4/77
4/81
4/6
3/69
4/23

1/569
1/488
1/329
1/1
1/275
1/338
1/259
1/676
1/57
1/448
1/29
1/371
1/455
1/705
1/792

0/93
0/94
0/94
0/87
0/88
0/86
0/78
0/82
0/81
0/85
0/82
0/83
0/75
0/80
0/75

همبستگی نمرۀ کل

آلفا
0/94

0/88

0/82

0/85

0/79

0/77
0/60
0/59
0/64
0/40
0/63
0/57
0/37
0/38
0/40
0/68
0/60
0/55
0/29
0/52

باای شان.ا.ن ضاایب اع بار ،ویژگیهای آماری توصیفی و مقا.یا آلفای کاو باخ ها عامل و ضاایب
همبس گی هاکدام از گویهها با زیامقیا مابوط .ر جدوپ  4شان .ا.ه ده اس .ر بارسی اع بار گویهها،
زیامقیا مدپ شان .ا .زیامقیا ها از همگو ی با یی باخور.ار د که بین عد 0/79 .تا  0/94م غیا اس
همچجین ضاایب همبس گی ماۀ گویهها با ماۀ کل ها زیامقیا مشخص د که این اعدا .یز .ر بازۀ
 0/29تا  0/86تغییا میکجد (جدوپ  )4ماتای همبس گی زیامقیا های ابزار حاصل و زیامقیا های
آزمونهای مالک .ر جدوپ  5و  6گزارش ده اس

)1. Parallel Analysis (PA
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جدول  .5ماتریس ضرایب همبستگی مؤلفههای استخراجی مقیاس نیکزیستی با ابزارهای مالک
انگیزش تحصیلی

مؤلفه

افسردگی

طرد همساالن

ا.ی

-0/06

-0/09

**

خوشبیجی

-0/01

*

-0/31

**
**

ناامیدی

اهمالکاری
*

0/48

-0/02

-0/29

**

0/56

-0/05

-0/44

**

اس قام

0/22

-0/20

0/51

-0/52

-0/02

ا یاق

0/08

-0/16

**0/52

**-0/33

-0/05

رواب

0/20

*-0/26

**0/27

*-0/30

0/04

کل

0/06

-0/21

**

**

* معناداری در سطح کمتر از  0/01و

**

0/59

-0/04

-0/46

معناداری در سطح کمتر از 0/01

جدوپ  5شان می.هد بین عوامل یکزیس ی و ابزارهای مالک طا .همسا ن ،ا گیزش تحصی ی و
اهماپکاری ضایب همبس گی معجا.اری مشاهده می و .باای مثاپ ضایب همبس گی بین اس قام و
اهماپکاری و اس قام  ،-0/52ا یاق و ا گیزش تحصی ی  0/52و رواب و طا .همسا ن  -0/26اس این
شان.هجدۀ روایی مالکی ابزار .ر سه عامل رواب  ،ا یاق و اس قام اس .رحالیکه بین عوامل
یکزیس ی و .و ابزار مالک افسا.گی و اامیدی همبس گی معجا.اری مشاهده می و.
جدول  .6ماتریس ضرایب همبستگی عوامل استخراجی با زیرمقیاسهای انگیزش تحصیلی
هدفداری

رقابتجویی

تکلیف

گرایش به کار و

پیشرفت

گرایش به

وابستگی

0/47
0/36
0/16
**
0/47

0/26
0/33
0/11
*
0/29

همیاری

**

*

شهرتطلبی

اس قام
ا یاق
رواب
کل

**

*

0/17
0/26
0/15
0/15

*

0/37

**

0/25
0/21
0/17
*
0/29

*

0/46
0/49
0/22
**
0/43
**

0/25
0/24
**
0/39
**
0/37

پاداشها

0/12

0/22

0/22

0/52

قدرتطلبی

خوشبیجی

0/48

**

0/27

*

**

**

-0/02

0/29

**

0/06
0/24
-0/18
0/02

0/32
0/51
0/09
**
0/36

0/39
0/38
0/25
**
0/50
**

عزتنفس

ا.ی

0/38

**

0/23

0/08

*

0/31

0/31

*

0/39

**

0/40

**

0/01

0/31

اتکابهنفس

مؤلفه

*

0/49

*

0/62

*

**

**

0/24

**

0/48

**

0/37
0/17
0/23
**
0/36

0/41
0/30
0/21
**
0/57
*

**
**

* معناداری در سطح کمتر از  0/01و ** معناداری در سطح کمتر از 0/01

جدوپ  6شان می.هد بین عوامل اس خااجی و زیامقیا های آزمون مالک ا گیزش تحصی ی ضایب
همبس گی معجا.ار و مثب ی وجو. .ار .باای مو ه ضایب همبس گی بین خوشبیجی و عز ف ،0/62
ا یاق و گاایش به پیشاف  0/49و اس قام و هدف.اری  0/47محاسبه د

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضا با هدف ساخ

ابزار سجشش یکزیس ی ا شام د .لیل ا خاب الگوی کان و همکاران
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( )2016همراس ایی این الگو با الگوی ظای س یگمن ( )2007بو .پیش از آن ،کان با س یگمن همکاری
.ا و ابزار سجشش مدپ پاما را یز خو .کان ساخ (بات ا )2016 ،کان مفاهیم ظای الگویش را از
س یگمن اتخاذ کا.ه و مدعی اس که مؤلفههای یکزیس ی مدپ او با مؤلفههای یکزیس ی س یگمن مؤثا
اس (کان و همکاران )2016 ،یکی از کا مثب ی که .ر ا خاب این الگو وجو. .ار .این اس که چون .ر
راس ای الگوی مقبولی ما جد س یگمن (. )2007ر ر.ۀ سجی .یگا اس  ،میتوا د .ر پژوهشهای طولی اس فا.ه
و .این موضو از این ظا حائز اهمی اس که شان.هجدۀ رو د یکزیس ی فا. .ر طوپ یک .ورۀ
طو ی اس پژوهشهای طولی .ر بارسی تغییاا و وسانهای هیشا ا  ،جاخ و رف ار کاربا .فااوا ی
.ار( .کارلسون ،ه  ،می ا. ،و اهو و مارتین )2009 ،و چون عوامل یکزیس ی مابوط هاکدام سه بعد
هیشان ،جاخ و رف ار را .ار د ،چجین پژوهشی اطالعا زیا.ی را .ر .س ا قاار می.هد و این امکان را
فااهم میکجد که عوامل اثاگذار و بهبو..هجدۀ یکزیس ی را .ر کجار عوامل مخاب بارسی کا .عالوه با
این با .ا س ن این رو د ،از تأثیا اقداماتی که .ر جه بهبو .یکزیس ی ا شام ده ،میتوان اطالعا خوبی
به .س آور.
مقیا کان و همکاران به زبان ا گ یسی اس (کان و همکاران. )2016 ،ر حاپ حاضا تجها اقدامی که
بهصور رای باای اس فا.ه از یک ابزار با زبان م فاو ا شام می و ،.تاجمۀ گویهها اس .رحالیکه
بهمجظور محقق دن سجشش صحیح این اقدام اکافی اس و سازگاری ابزار با جمعی هدفی که قاار اس
.ر آن اس فا.ه و .الزامی اس (گیسیجگا 1994 ،گ وور و آلباز )2007 ،این مهم .ر مور .سجشش
یکزیس ی وجوا ان .ر کشورمان محقق شده بو .و بجابااین بااسا پیشجها.ی که کان و همکاران
( )2016یز مبجی با ساخ این ابزار .ر کشورها و فاهجگهای .یگا .ا.ه بو .د ،ا شام این پژوهش ضاوری
به ظا میرسید
با تح یل گویهها و بارسی ویژگیهای آماری ها گویه شان .ا.ه د که گویههایی از ابزار اولیه با
مح وای خا وا.ه. ،ارای ویژگیهای روانسجشی مجاسب یس جد و بجابااین اح ما ً با سوگیای و وا مو.
اج ماعی 1پاسخ .ا.ه می و د این اتفاق به.لیل تمایل دا ن به .یدن کا مجفی .ر خا وا.ه و اس فا.ه از
واکجش .فاعی آرما یسازی. 2ر ارتباط با خا وا.ه اس چاا که فا .تمایل دار .کا مجفی چهاۀ .لبس گی
خو .را ببیجد (کاسیدی و کوباک )1988 ،بدینتاتیب این سبک گویهها .رجه تماکز پاسخها حذف د د
.ر های باای اطمیجان از ای تح یلعام ی اک شافی ،از تح یل موازی یز اس فا.ه د ای شان .ا.
تمامی ارزشهای ویژۀ حاصل از تح یلعام ی اک شافی از ارزشهای ویژۀ حاصل از تح یل موازی بیش ا اس
و این موضو بدان معجا اس که پج عامل حاصل از تح یلعام ی اک شافی باحسب تصا.ف به.س
یامدها د و گویهها بهصور تصا.فی کجار یکدیگا قاار گاف ها د
ای اع بار همسا ی .رو ی کل ابزار هایی شان .ا .آزمون طااحی ده از همسا ی .رو ی بسیار زیا.ی
1. social desirability
2. idealization

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال سیزدهم

319

باخور.ار اس و این موضو شان.هجدۀ همگو ی .رو ی با ی گویههای ابزار اس اگا ابزاری همسا ی
.رو یاش با ی  0/9با د ،یعجی از همسا ی .رو ی بسیار با یی باخور.ار اس  ،تمامی اجزای این ابزار
مفهوم واحدی را ارزیابی میکجد و اجزا با یکدیگا ارتباط .رو ی .ار د (.ولی )2016 ،
بارسی ضاایب اع بار مقیا هایی شان .ا. .امجۀ ضاایب آلفای کاو باخ عوامل اس خااج ده از
تح یلعام ی اک شافی .ر محدو.های اس که گ یم و گ یم ( )2003آن را عالی ارزیابی میکججد و بیا گا
ا سشام .رو ی بسیار با ی عوامل و رواب بین گویههای ها عامل اس ( ا الی )1986 ،عالوه با این ای
ایان ذکا اس که
شان .ا. .ر ابزار هایی ،ضاایب همبس گی گویهها با زیامقیا مابوط خوب اس
هاکدام از این ضاایب بیا گا اخص تمایز هاکدام از گویهها اس (سیف )1386 ،که این اخص .رواقع
حساسی ها گویه .ر تشخیص تفاو بین افاا ،.بهحساب میآید حداقل میزان همبس گی باای ایجکه یک
گویه حسا محسوب و 0/3 .اس تقایباً تمامی گویههای ضاایب همبس گی بیش ا از این مقدار را .ار د
و بجابااین گویهها از حساسی باخور.ار هس جد
باای سجشش روایی همگاای ابزار ،رابطۀ پج عامل یکزیس ی با سازههای همگاا بارسی د بین
ا گیزش تحصی ی و عامل ا یاق و یکزیس ی رابطۀ مس قیم مشاهده د این یاف ه .ر تطابق با
پژوهشهای .یگای اس که شان .ا .د ا گیزۀ تحصی ی (بیاو ی و .رو ی) با ا یاق .ا شآموزان .ر ارتباط
اس و با آن اثا میگذار( .سعید و زایجگیا )2012 ،ا گیزۀ .رو ی باای تحصیل با یکزیس ی ذهجی رابطۀ
مس قیم .ار( .بای ی و فی یپ  )2016 ،همچجین ا گیزۀ .رو ی با ا.ی .ارای رابطۀ مس قیم اس (اکاکا ا ،
 )2020بین اامیدی و خوشبیجی رابطه مشاهده شد این .ر حالی اس که هیاش و کو ا ( )2006شان
.ا.ها د افاا.ی که خوشبیجی .ر آنها افزایش مییابد ،اامیدی آنها کاهش مییابد .ر این پژوهش این
همبس گی معجا.ار شد که میتوا د به.لیل تعدا .کم اعضای گاوه زیا مو ههای روایی مابوط با د گاپ،
بورگ و گاپ ( )1996اذعان میکججد با افزایش تعدا .مو ه ،این ضایب میتوا د معجا.ار و .بجابااین اید
.لیل معجا.ار شدن این همبس گی ،حشم مو ۀ ماتب با د همچجین بین اهماپکاری و عوامل یکزیس ی
رابطۀ معکو قوی شان .ا.ه د و بیش این رابطه هم به عامل اس قام مابوط بو .ا و اس امن ()2002
رابطهای معکو و قوی بین اهماپکاری و مسئولی پذیای 1را که یکی از پج عامل بزرگ خصی اس ،
بیان کا .د مسئولی پذیای مفهومی بسیار ز.یک به اس قام اس (کان و همکاران )2016 ،سیاوی و
توس ی ( )2012یز شان .ا .د بین اهماپکاری و یکزیس ی رابطۀ معکو وجو. .ار.
کان و همکاران ( )2016رواب موفق را .ا ن افاا.ی می.ا د که از فا .مااقب میکججد ،او را .وس
.ار د و باای او اهمی قائل هس جد و به او احسا ارز مجدبو.ن می.هجد وی یز م قابالً با آنها چجین
اس .ر مقابل جا ز و مور ( )1987طا .اج ماعی را قطۀ مقابل اای یا .ده می.ا جد و طا .همسا ن
یکی از ا وا طا .اج ماعی اس بجابااین کسی که به.لیل تعدا .یا کیفی  ،آ چه را که کان بیان می.ار.
1. conscientiousness
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دا ه با د ،از ظا اج ماعی مطاو .اس بدینتاتیب توقع با آن اس که همبس گی مجفی بین عامل رواب
و طا .همسا ن مشاهده و .که .ر پژوهش حاضا یز چجین یشهای حاصل د
مطابق با پژوهشهای پیشین (رضایی و همکاران )2016 ،ا ظار با آن اس که بین عامل ا.ی و
افسا.گی رابطهای معکو مشاهده و ،.اما .ر این پژوهش مالحظه شد که بجا به گف ۀ گاپ ،گاپ و بورگ
( )1996میتوا د به.لیل حشم مو ه با د که .ر صور افزایش مو ه اح ماپ مشاهدۀ رابطه وجو. .ار .از
.یگا  .یل اح مالی این اس که آزمون مالک افسا.گی امل تعدا.ی گویه با گزیجههای با جمال
طو ی بو .که فا .میبایس ز.یکتاین حال به خو.ش را ا خاب میکا .بجا با ظا آکامن و کا فا
( )2009هجگامیکه مقیا طو ی می و ،.موجب خس گی جاخ ی 1می و .و این موضو .ر سجشش
اخ الپ ایشا .میکجد بجابااین با توجه به ایشی که عدم رابطۀ آزمون مالک افسا.گی را شان می.هد،
میتوان یشه گاف که مقیا ساخ ه ده .ر پژوهش حاضا روا یس  ،ب که باید با تعدا .مو ۀ بیش ا یا
آزمون مالک مجاسبتا ،بارسی ا شام و.
از محدو.ی های این طاح این اس که .ر .امجۀ سجی خاصی کاربا. .ار .به.لیل ویژگیهای خاص
روان جاخ ی .ر ها .ورۀ سجی ،این طاح چون بجا با زمان وجوا ی ساخ ه ده اس  ،میتوا د باای کو.کان
و بزرگسا ن اس فا.ه و .از .یگا محدو.ی ها این اس که این ابزار .ر تهاان ساخ ه ده و با وجوا ان
این ها سازگار اس اگا این ابزار .ر هاهای .یگا با خص هاهایی که تفاو های زیا.ی .ر ججبههای
م فاو اق صا.ی ،فاهجگی و اج ماعی با تهاان .ار د ،اس فا.ه و ،.پیش از آن ،این تفاو ها را باید بارسی و
لحاظ کا .تا ا کالی .ر سجشش ایشا .شو.
پیشجها.های کاربا.ی و پژوهشی بامبجای این پژوهش این اس که این مقیا .ر صور محاسبۀ
اخصهای ماۀ باش ،حساسی و اخ صاصیبو.ن میتوا د باای اس فا.ه .ر غابالگای یکزیس ی وجوا ان
اس فا.ه و. .ر بخش مهم .یگا یعجی مدار یز باای سجشش یکزیس ی و پیداکا.ن زمیجههایی از
یکزیس ی که وجوا ان .ر آن از سطح مط وبی باخور.ار یس جد و اح یاج به اقداما و مهار آموزیهای
بیش ای .ر آن زمیجه .ار د ،کمککججده اس عالوه با این ،ا شام پژوهشی با هدف بارسی ساخ ار
تح یلعام ی تأییدی میتوا د موجب فهم به ا و .ا ش مجاسبتا .رمور .ابزار و .از .یگا پیشجها.ها
میتوان به تح یل تفاو کارکا .گویهها. 2ر وجوا ان .خ ا و پسا ا اره کا .که بیجش مجاسبی از فاایجدها و
شا گاهای مابوط به بهزیس ی .ر این .و گاوه ایشا .میکجد همچجین تح یل .ا.ههای پژوهش حاضا با
رویکا.های جدید تح یلعام ی هما جد .وعام ی ،3اطالعا کامل 4و بیزی 5میتوا د موجب گس اش بیجش به
فاایجدهای روانسجشی ابزار حاضا و همچجین ایشا .مهار های جدید باای ساخ ابزارهای آتی و .تعامل
1. cognitive fatigue
)2. Diffrential Item Functioning (DIF
3. bifactor
4. full information
5. bayesian
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زیامقیا های یکزیس ی با یکدیگا یز از .یگا موضوعاتی اس که میتوان .ر آیجده به آن پا.اخ
میتوان پژوهشی طااحی کا .با این موضو که آیا مؤلفههای یکزیس ی با یکدیگا اثاگذار د و اگا اثا .ار د
رابطۀ آنها با یکدیگا چگو ه اس همانطور که ذکا د ،این ابزار بااسا مدلی مج از فاهجگ غیاایاا ی
ساخ ه د از اینرو مفهومبجدی یکزیس ی .ر فاهجگ ایاا ی با رویکا .کیفی ،پیشجها .اساسی این پژوهش
اس
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