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 چکیده
نوجوان  -سوتابازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندمحوری مینهفُرم  MMPI-ARF استانداردسازی»در این تحقیق به 

پرداخته و سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شده است که آیا فرم بازسازی « قالآموزان مدارس راهنمایی شهرستان آقدر دانش

 آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قالدر دانش (MMPI-ARFسوتا نوجوان )شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

یرد. گسنجی قرار میروانشناختی با تأکید بر سنجی مطلوب است؟ روش تحقیق در حیطه تحقیقات روشهای رواندارای ویژگی

نفر  1699آموز دختر، نفر دانش 1056نفر ) 3239قال که تعداد آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آقتمامی دانشجامعةآماری را

نفر با استفاده از روش  100که تعداد  دهندمی ، تشکیلباشندآموز مدرسه غیرانتفاعی پسر( مینفر دانش 34آموز پسر و دانش

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم بازسازی شده شخصیتی چندوجهی گیری در دسترس بههنمون

باشند. به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه باشدکه دارای روایی و اعتبار مطلوبی می( میMMPI-ARFنوجوان ) -سوتامینه

بازآزمون در راستای بررسی ضریب ثبات استفاده شده  -دو روش آلفای کرانباخ و روش آزمون با تأکید بر تجانس درونی سؤاالت از

است؛ همچنین، به منظور بررسی ضرایب روایی از روایی مالکی از نوع همزمان استفاده شده که در این راستا از پرسشنامه سنجش 

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در  ( و همبستگی دو پرسشنامه مذکورDAPP-BQشناسی شخصیت )ابعاد آسیب

تمامی ضرایب  ها نشان داد کهویافته گرایی استفاده شده استنهایت، از روایی سازه از نوع سلسله مراتبی و تعیین ضریب وضوح

براون بوده که  -پیرمنباز آزمون با اصالح اس -با روش آزمون 89/0با روش آلفای کرانباخ و ضرایب باالتر از  84/0اعتبار باالتر از 

باشد. همچنین، فرم بازسازی شده پرسشنامه می مقیاس مورد بررسی 28دهنده ضریب اعتبار مطلوب پرسشنامه حاضر در نشان

نوجوانان مدارس در شناسی شخصیت ( با پرسشنامه سنجش ابعاد آسیبMMPI-ARFسوتا نوجوان )شخصیتی چندوجهی مینه
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MMPI-ARF Standardization of reconstructed form of Minnesota multidimensional Personality 

Inventory in guidance school students in Aq Qala city 

 

 

Abstract  

In this study present MMPI-ARF Standardization of reconstructed form of Minnesota 

multidimensional Personality Inventory in guidance school students at Aq Qala city and the 

research main question is raised whether reconstructed form of Minnesota multidimensional 

Personality Inventory (MMPI-ARF) in guidance school students in Aq Qala city has desirable 

psychometric properties? The research method is in the field of methodological research, with 

emphasis on psychometric. Statistical population constitute all Aq Qala city guidance school 

students that are 3239 persons (1056 girl students, , 1699 boy students and 34 boy students in 

non-profit school), which 100 students using a convenience sampling were selected as sample 

size. The instrument used in this study is reconstructed form of Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI-ARF) that has validity and favorable credit. To determine the 

questionnaire validity coefficient with an emphasis on internal consistency of questions is used 

Cronbach alpha methods and test-retest method to evaluate the coefficient stability, Also, to 

investigate the validity coefficient of validity used same type criterion, in this regard, 

Assessment questionnaire of personality pathology aspects (DAPP-BQ) and correlation 

between the two mentioned questionnaire using the Pearson correlation coefficient is used and 

finally used structural validity of hierarchical and determine the coefficient of resolution-

oriented. And results showed that all reliability coefficients greater than 84/0 used Cronbach's 

alpha and coefficients greater than 89/0 used test-retest method with Spearman-Brown modified 

which shows the favorable reliability coefficient of present questionnaire in evaluated 28 scales. 

Also, Minnesota multidimensional personality questionnaire reconstructed form (MMPI-ARF) 

with Assessment questionnaire of personality pathology aspects in Aq Qala guidance schools 

adolescents has simultaneous validity; finally, it became clear that Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory reconstructed form (MMPI-ARF) has an internal structure that includes 

28 scales and 4 factors. 

Key words: standardization, Minnesota- adolescent Multiphasic Personality Inventory 

reconstructed form, guidance school students. 
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 مقدمه
استانداردسازی ابزارهای های متعددی پیرامون شناختی تأکید شده و تالشهای رواناز دیرباز به کاربرد آزمون

تی به شناخشناختی انجام گرفته است. اولین تحقیق در زمینه استانداردسازی و بررسی روایی و اعتبار ابزارهای روانروان

بین گردد. ترمن و اوتیس به دنبال این بودند تا بتوانند روایی پیشباز می 1917در سال  1اقدامات ترمن و اوتیس

ای هنشانی تعیین نمایند. از آن زمان تا به حال پژوهشدر زمینه موفقیت شغلی نیروهای پلیس و آتشهای هوشی را آزمون

شناختی انجام گرفته است و این سنت دیرینه توسط پژوهشگران سنجی ابزارهای روانهای روانمتعددی در زمینه ویژگی

، 2ت )کایلوت، بوکاکینی، واریال، دیویس و روستوهای روانی ادامه یافته اسهای اجتماعی و آسیبهای آسیبدر حیطه

2010.) 

 وی مورد بازنگری قرار گرفتلی و هتهکینسوتا توسط مکسیاهه اطالعات شخصیتی وودورث در بیمارستان مینه

ای در زمینه گرایش نسخه دوم این ابزار با کاربردهای مشاوره 1989. در سال کردندو نسخه اصلی پرسشنامه را تدوین 

فُرم بازسازی شده مجدد پرسشنامه شخصیتی شد های بالینی آن بازسازی مقیاس 2003به مواد منتشر و در سال 

شناسی روانی و گرایش به مواد مخدر منتشر شده است، در زمینه تشخیص آسیب 2008سوتا که در سال چندوجهی مینه

 (.1392از روایی تشخیصی برخوردار است )کامکاری و شُکرزاده، 

های شناختی بر موفقیت شغلی به دست آمد که توسط ترمن و اوتیس در زمینه تأثیرگذاری کُنش یهایافتهی

وهای شناختی در نیرهای روانتوسط دیگر پژوهشگران مورد بازنگری قرار گرفت. اینگونه اقدامات در زمینه کاربرد آزمون

ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا به اجرای غربالگری کمیته عالی  1967نشانی باعث گردید تا در سال پلیس و آتش

شناختی برای استخدام نیروهای پلیس در نیروهای داوطلب پلیس پرداخته و از ابزارهای غربالگری روان 3شناختیروان

شناختی نشناختی برای غربالگری روااستفاده از ابزارهای روان (.1990، 4استفاده به عمل آورد )اَش، اسلورا و بریتون

د به کاربرد ابزارها تأکید کردر ایاالت متحده آمریکا رسمیت پیدا  1967نشانی که در سال در نیروهای پلیس و آتش

غربالگری  برایها شد. در استفاده از پرسشنامهمناسب در غربالگری استفاده می ایعنوان شیوهها بهداشت و از آن

 (.1996، 6اشاره نمود )بارتول 5سوتاپرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهتوان به شناختی نیروهای پلیس میروان

های هشناختی در زمینشناسی پلیس که یکی از مشهورترین آثار در حیطه کاربرد ابزار روانبارتول در کتاب روان

های بیسوتا در غربالگری آسشود بر این اعتقاد است پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهرفتار جنایی محسوب می

بین مؤثری را برای رفتارهای جنایی از قبیل پیش یرود. این ابزار روایاجتماعی تحت عنوان رفتارهای جنایی به کار می

شناختی و انتخاب دهد. کاربرد ابزار مزبور تنها در غربالگری روانپرخاشگری، دزدی و سوء استفاده از مواد را نشان می

های در معرض خطر اشاره نمود )کوهرنی، تیت توان به کاربردهای آن در گروهه میشود بلکنیروهای پلیس محدود نمی

 (.2003، 7و واندکریک

توان به راحتی نمیوجود دارد که به شناسی و به خصوص شخصیتسنجش روانابهامات گوناگونی در زمینه 

باط آن و ارتمؤثر بر بهداشت روانی عوامل تشخیص گونه ابهامات باعث شده است تا پرداخت. اینشخصیت بررسی دقیق 

نوان عرو، . از اینگوناگونی را به خود اختصاص دهد هایبا شخصیت و استفاده از ابزارهای مختلف برای تشخیص، پژوهش

 یو شناسایی عوامل مؤثر بر بهداشت روانبه استفاده از ابزارهای گوناگون در زمینه تشخیص توان راحتی نمیکه به شودمی

                                                 
1- Terman & Otis  
2- Caillouet, Boccaccini, Varela, Davis & Rostow  
3- Psychological Screen  
4- Ash, Slora & Britton  
5- Minnesota Multiphasic Personality Inventory  
6- Bartol  
7- Cochrane, Tett, Vandecreek 
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وان از ترا به درستی تشخیص داد، نمی اختالالتپرداخت. الزم به ذکر است تا وقتی که نتوان ارتباط بین شخصیت و 

تشخیص  وها باعث شده است تا در شناسایی گونه پیچیدگی. اینهای درمانی مناسبی نیز در این زمینه استفاده نمودشیوه

سنجی در ابزارهای عنوان فقدان اطالعات روانزمینه منبع مسأله بهدر این  .شخصیت از ابزارهای خاصی استفاده شود

 شود.شناسی روانی عنوان میسنجش آسیب

در فرایند سنجش روانشناختی، با تأکید بر رویکرد درمانی، همواره به شناسایی و تشخیص مشکالت و عوارض 

مناسبی را برای ارائه خدمات درمانی فراهم  گردد، با تشخیص دقیق بتوان بسترروانشناختی پرداخته شده و تالش می

ای دقیق، شااناسااایی عوارض گونهساااخت. در مواقعی که ساانجش روانشااناختی مساایر نادرسااتی را طی کند و به

شانگان شناختی یا عالئم و ن شکالت و اختالالت  1روان شخیص م شناختی را مورد غفلت قرار دهد. آنگاه ت اختالالت روان

درمانی، از بازدهی اندکی برخوردار اساات ه و بدون هیچ شااکی ارائه خدمات مشاااوره و روانروانشااناساای نادرساات بود

 (. 1392)کامکاری، شُکرزاده، 

صیتی چندوجهی مینه شخ شنامه  س سیبترین ابزار روانعنوان قدیمیسوتا بهپر سشناختی در زمینه آ ی شنا

به  1942شود در سال عنوان نسخه اصلی شناخته میهشود. نسخه اول که بدرمانی شناخته میروانی، مشاوره و روان

 18تا  13لی به جهانیان عرضه شد. پرسشنامه مزبور با تأکید بر دوره نوجوانی و دامنه سنی کینوی و مکوسیله هته

  .پژوهشی منتشر گردید -های درمانیزمینه در (MMPI-A)سوتا نوجوانان عنوان پرسشنامه چندوجهی مینهسال به

ای برخوردار است. های متفاوتی دارند، از اهمیت ویژهوجود ابزارهای تشخیصی به ویژه برای نوجوانان، که ویژگی

تواند ( از ابزارهایی است که میMMPI-ARFسوتا نوجوان )فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

شناختی کاربردهای بور نه تنها برای شناسایی نیازهای رواناطالعات جامع و کاملی را از نوجوانان فراهم سازد. ابزار مز

ری از گیتواند بستری مناسب را برای اقدامات پیشگیری فراهم ساخته و با بهرهدهد، بلکه میچشمگیری را نشان می

راستای  را شناسایی نموده و اقدامات پیشگیری را فراهم سازد تا در 2های در معرض خطرشناختی، آزمودنیسنجش روان

گیری از اصول و فنون روانسنجی اقدامات کاربردی، بتوان رویکرد تشخیص و درمان در حیطه روانسنجی را اشاعه داد؛ بهره

دقیق  سازد. بنابراین با شناختهای روانشناسی مشاوره و بالینی، بستر مناسبی را برای سنجش بالینی فراهم میدر زمینه

ای ههای منطقی برای پیشگیری و درمان اختالالت و آسیبحلتوان به راهانان میهای شخصیتی نوجوو اساسی ویژگی

های اجتماعی ناشی از آن جلوگیری به عمل آورد و نوجوانان شخصیتی در نوجوانان پرداخت و از سایر انحرافات و آسیب

 را آگاه ساخت تا فردی موثر برای خود و خانواده و اجتماع خویش باشند.

تواند اختالالت پرداخته است که می MMPI-ARFگیری روانشناختی به استاندارسازی ابزار اندازه پژوهش حاضر

و سبک های زندگی مرتبط شناسایی و آشکار  4هدف و شناسایی نیمرخ شخصیتی 3مرتبط با نوجوانان را با تأکید بر سازه

رسشنامه قابل فهم و قابل اجرا است. روایی را به نحوی پایا و روا می سنجد و پ 5سازد. این پرسشنامه صفت مکنون

گیری توانایی شناسایی و تشخیص یک عارضه، اختالل یا ناتوانی و .... را دارد و لذا معرف میزان تشخیصی این ابزار اندازه

ه ساله با تأکید بر نسخ 18تا  13باشد. هر چند که این ابزار در سنجش گرایش به مواد در نوجوانان قدرت آزمون می

های زودهنگام و توان از آن در تشخیص( و می1389نوجوانی از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است )کامکاری، 

( ولی اطالعات مکفی 1392پیشگیری از گرایش به مواد مخدر در دوره جوانی استفاده به عمل آورد )کامکاری و شُکرزاده، 

( MMPI-ARFسوتا نوجوان )ده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهو فراگیری در زمینه استانداردسازی فرم بازسازی ش

                                                 
1- signs & symptoms 
2 -Narcotic 
3 -structures 
4 -Personality Profile 
5 -Latent trait 
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های تجربی عنوان فقدان دادهوجود ندارد و منبع مسأله به نوجوان در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قالدر 

 شود.سنجی در گروه مذکور محسوب میو اطالعات روان

استانداردسازی فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی پیرامون توان ضرورت انجام تحقیق حاضر را در نهایت، می

نظر گرفت، زیرا باید تالش نمود تا از طریق تحقیقات منظم و معتبر  در (MMPI-ARF)نوجوان  -سوتاچندوجهی مینه

ترین کاربردیلحاظ کرد و از این طریق مؤثرترین و شاید تشخیص و درمان بتوان اطالعات مفید و کاربردی را در طیف 

گونه را شناسایی نموده و در اقدامات درمانی به توسعه و بهسازی این نوجوانان مبتال به اختالالت شخصیتیبرای  ،روش

 ها پرداخت تا در حداقل زمان و امکانات، بتوان حداکثر اثربخشی و کارآیی را مشاهده کرد.روش

های توان اختالل را تشخیص داد و نگرانیمی MMPI-ARFسازندگان این آزمون بر این باورند از طریق آزمون 

رو، با توجه به با اجرای این آزمون برطرف کرد. از این شناسان و دیگر متخصصان سالمت روان راپزشکان، روانعمده روان

شخیصی ایی تتوان ابهام در شناسایی روسنجی نسخه مزبور، میهای روانهای تجربی پیرامون پیشینه ویژگیفقدان یافته

 د: نشواصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح می هایعنوان منبع مسئله در نظر گرفت. لذا سؤالابزار مزبور را به

با تاکید بر روش آلفا  (MMPI-ARFسوتا نوجوان )آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه -

 است؟تجانس درونی دارای  آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قالدر دانشکرانباخ 

با تاکید بر روش دو  (MMPI-ARFسوتا نوجوان )آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه -

تجانس درونی دارای  آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قالدر دانش براون -نیمه کردن آزمون با اصالح اسپیرمن

 است؟

پرسشنامه سنجش با  (MMPI-ARFسوتا نوجوان )شخصیتی چندوجهی مینهآیا فرم بازسازی شده پرسشنامه  -

روایی مالکی از دارای  آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قالدر دانش (DAPP-BQشناسی شخصیت )ابعاد آسیب

 است؟نوع همزمان 

اده از روش با استف (MMPI-ARFسوتا نوجوان )آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه -

 ت؟اسروایی سازه یا عاملی دارای  آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قالدر دانشتحلیل عاملی از نوع سلسله مراتبی 

 

 یسشناروش
 گیرد و به دنبال این استسنجی قرار میشناختی با تأکید بر روانروش تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات روش

جامعه آماری شااامل تمامی  .ساانجی به دساات آوردهای روانای از ویژگیعنوان معرفهتا ضااریب اعتبار و روایی را به

عداد دانش که ت تان آق قال  مایی شاااهرسااا مدارس راهن نفر  1699آموز دختر، نفر دانش 1056نفر ) 3239آموزان 

اینکه دسترسی به تمامی رو، با توجه به باشند. از اینآموز مدرسه غیرانتفاعی پسر( مینفر دانش 34آموز پسر و دانش

ضر در پذیر بوده و میاعضای جامعه امکان شت؛ جامعه آماری تحقیق حا ضاء جامعه را در اختیار دا توان فهرستی از اع

گیری در با اساااتفاده از روش نمونهگیری به منظور برآورد حجم نمونه و نمونه گیرد.حیطه جوامع محدود جای می

رو، حجم . از ایناندشاادهآموزان مدارس شااهرسااتان آق قال، به عنوان نمونه انتخاب نفر از دانش 100تعداد  دسااترس

  نمونه تحقیق حاضر مکفی است.

( MMPI-ARFنوجوان ) -سوتاگیری در این پژوهش فرم بازسازی شده شخصیتی چندوجهی مینهابزار اندازه

 MMPI-2از  2و سازه محور 1ز بازنگری داده محورشود و با استفاده اهای وسیعی به کار برده میباشد که در حیطهمی

                                                 
1- Data oriented 
2- Construct 
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-گانه، مقیاسهای نارسایی سهباشد. بنابراین، نیمرخسوال می 188دارای  MMPI-ARFپرسشنامه  .به دست آمده است

لیدگذاری گانه از مبانی نظری رویکرد کشناسی شخصیت پنجگانه و آسیبگانه، مشکالت ویژه بیست و پنجهای بالینی نُه

را  2های اجتماعیتوان گرایش به آسیبشناسی روانی میاند؛ عالوه بر آن، با تأکید بر آسیباقتباس شده 1تجربی

 بینی نمود.پیش

 120یابی گردید و با حجم نمونه ( ترجمه و انطباق1389مکاری و شکرزاده )توسط کا MMPI-ARFدر ایران 

بود و این اقدام از  80/0های بالینی باالتر از ایب اعتباری برای مقیاسنفر از نوجوانان مورد اعتباریابی قرار گرفت. ضر

نفر از نمونه های تحقیق، سه ماه بعد مجددا مورد آزمون قرار گرفتند  30روش آلفا کرونباخ صورت گرفت. عالوه برآن ، 

نفری که دو مرتبه مورد آزمون  30 4بود، با مصاحبه بالینی 80/0، فراتر از3بازآزمون -و ضریب اعتبار با تأکید بر آزمون

قرار گرفتند، دالیل مستند و معتبری پیرامون روایی مالکی به دست آمد و نتایج حاصله از پرسشنامه به دست آمد که 

بود. پژوهشگران عنوان نمودند که آزمون فوق از اعتبار و روایی مقبولی  65/0تا  50/0دامنه ضرایب این همبستگی بین 

 و در ایران کاربردهای مناسبی برای سنجش روانشناختی صورت می دهد. برخوردار است

به منظور تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه با تأکید بر تجانس درونی سؤاالت از دو روش آلفای کرانباخ و دو 

پیرسون( بازآزمون )با استفاده از مدل آماری همبستگی  -براون و روش آزمون -نیمه کردن آزمون با اصالح اسپیرمن

در راستای بررسی ضریب ثبات استفاده شده است؛ همچنین، به منظور بررسی ضرایب روایی از روایی مالکی از نوع 

( و همبستگی DAPP-BQشناسی شخصیت )همزمان استفاده شده که در این راستا از پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب

در نهایت، از روایی سازه از نوع سلسله مراتبی استفاده  دو پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و

 شده است.

 

 هایافته
 بازآزمون و آلفای کرانباخ مرتبط -: ضرایب اعتبار آزمون1جدول 

  و ثبات پرسشنامه جهت محاسبه تجانس درونی« گانهنارسایی سه»های با مقیاس 

 های مقیاس

 گانهنارسایی سه

 -آزمون

 بازآزمون

 اصالح

 براون -اسپیرمن 

 آلفا 

 کرانباخ

 90/0 91/0 88/0 نارسایی هیجانی
 85/0 89/0 85/0 نارسایی تفکر

 89/0 90/0 87/0 نارسایی رفتاری

ای هتوان مطرح نمود با توجه به اینکه ضرایب اعتبار مقیاسبا تأکید بر میزان ضرایب اعتبار به دست آمده، می

باشند، مطرح می 85/0و برای محاسبه تجانس درونی باالتر از  89/0ثبات باالتر از برای محاسبه « گانهنارسایی سه»

 د. باشنقال دارای تجانس درونی و ثبات میدر نوجوانان مدارس راهنمایی آق« گانهنارسایی سه»های شود که مقیاسمی
 

  

                                                 
1- Empirical Keying 
2- Social Pathology  
3- Test re Test 
4- Clinical Interview  
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 بازآزمون و آلفا کرانباخ  -ضرایب اعتبار آزمون: 2جدول 

 و ثبات پرسشنامه جهت محاسبه تجانس درونی« بالینی»ای همرتبط با مقیاس
 هایمقیاس

 بالینی 
 -آزمون

 بازآزمون
 اصالح

 براون -سپیرمن 
 آلفا  

 کرانباخ
 88/0 93/0 89/0 ضعف روحیه

 87/0 90/0 84/0 شکایات جسمانی
 89/0 94/0 90/0 هیجانات مثبت پایین

 86/0 90/0 86/0 رفتار ضداجتماعی
 90/0 93/0 88/0 و آزارعقاید گزند 

 88/0 93/0 90/0 کنندههیجانات منفی مختل
 87/0 91/0 85/0 تجارب عجیب و غریب

 88/0 92/0 86/0 گرایی هیپومانیکفعالیت

ای هتوان مطرح نمود با توجه به اینکه ضرایب اعتبار مقیاسبا تأکید بر میزان ضرایب اعتبار به دست آمده، می

شود که باشند، مطرح میمی 86/0و برای محاسبه تجانس درونی باالتر از  90/0محاسبه ثبات باالتر از برای « بالینی»

 باشند. قال دارای تجانس درونی و ثبات میدر نوجوانان مدارس راهنمایی آق« بالینی»های مقیاس

 بازآزمون و آلفای کرانباخ مرتبط با  -: ضرایب اعتبار آزمون3جدول 

 و ثبات پرسشنامه جهت محاسبه تجانس درونی« مشکالت ویژه»های مقیاس

 -آزمون مشکالت ویژه
 بازآزمون

 اصالح
 براون -اسپیرمن

 آلفا 
 کرانباخ

 85/0 90/0 85/0 ناخوشی
 89/0 94/0 91/0 شکایات گوارشی
 90/0 92/0 86/0 شکایات سردرد

 90/0 93/0 88/0 شناختیشکایات عصب
 92/0 95/0 92/0 خودتردیدی

 84/0 91/0 85/0 نگرانی  –فشار روانی 
 87/0 90/0 84/0 اضطراب

 88/0 94/0 90/0 استعداد خشم
 91/0 93/0 89/0 مشکالت سلوکی نوجوانی

 84/0 91/0 86/0 پرخاشگری
 88/0 92/0 87/0 هیجان پذیری

 87/0 94/0 91/0 اجتناب اجتماعی

توان مطرح نمود با توجه به اینکه ضرایب اعتبار تمامی آمده، میبا تأکید بر میزان ضرایب اعتبار به دست 

شود که باشند، ، مطرح میمی 84/0و برای محاسبه تجانس درونی باالتر از  90/0باالتر از « مشکالت ویژه»های مقیاس

 ند. باشقال دارای تجانس درونی و ثبات میدر نوجوانان مدارس راهنمایی آق« مشکالت ویژه»های مقیاس
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 بازآزمون و آلفای کرانباخ مرتبط -ضرایب اعتبار آزمون: 4جدول 

 و ثبات پرسشنامه جهت محاسبه تجانس درونی« شناسی شخصیتآسیب» هایبا مقیاس 

 -آزمون شناسی شخصیتآسیب
 بازآزمون

 اصالح
 براون -اسپیرمن 

 آلفا 
 کرانباخ 

 89/0 95/0 91/0 پرخاشگری درونی
 88/0 92/0 87/0 پریشیروان

 84/0 90/0 85/0 مسئولیتیبی
 87/0 93/0 89/0 نژندیروان
 90/0 92/0 88/0 گراییدرون

ای هبا توجه به اینکه ضرایب اعتبار تمامی مقیاس شودمیبا تأکید بر میزان ضرایب اعتبار به دست آمده، مطرح 

شود که باشند، مطرح میمی 84/0باالتر از و برای محاسبه تجانس درونی  90/0باالتر از « شناسی شخصیتآسیب»

 باشند. قال دارای تجانس درونی و ثبات  میدر نوجوانان مدارس راهنمایی آق« شناسی شخصیتآسیب»های مقیاس

 
 شناسیآسیب: بررسی روایی همزمان پرسشنامه سنجش ابعاد 5جدول 

  شده بازسازیفرم « گانهنارسایی سه»های با مقیاس (DAPP-BQ) شخصیت 

 در نوجوانان ( MMPI-ARFنوجوان )-سوتاپرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

                        MMP-ARF 

DAPP-BQ 
 نارسایی نارسایی هیجانی

 تفکر
 نارسایی رفتاری

 44/0** 47/0** 43/0** ناپایداری هیجانی

 36/0 36/0 37/0 گراییاضطراب

 40/0** 20/0 48/0** گیعاطفهبی

 39/0** 37/0 29/0 اجبارگری

 49/0** 54/0** 44/0** مشکالت سلوک

 49/0** 50/0** 37/0 ناهماهنگی شناختی

 38/0** 44/0** 28/0 مشکالت هویتی

 47/0** 39/0** 46/0** دلبستگی ناایمن

 39/0** 35/0 40/0** مشکالت صمیمیت

 55/0** 36/0 39/0** پیوندگرایی ضعیف

 42/0** 52/0** 27/0 خودشیفتگی

 57/0** 55/0** 50/0** نافرمانی

 36/0 37/0 32/0 طردشدگی

 39/0** 37/0 54/0** بیان هیجانی محدود

 48/0** 56/0** 37/0 گریخودآسیب

 39/0** 40/0** 39/0** جوییتحریک

 33/0 34/0 32/0 پذیریسلطه

 57/0** 46/0** 57/0** بدگمانی

بین  α=01/0داری در سطح توان عنوان نمود، ارتباط مثبت معنیضرایب همبستگی میبا تأکید بر میزان 

جانی و گی با نارسایی هیعاطفههای ناپایداری هیجانی با نارسایی هیجانی، نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ بیمقیاس

نارسایی رفتاری؛ اجبارگری با نارسایی رفتاری؛ مشکالت سلوک با نارسایی هیجانی، نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ 

ناهماهنگی شناختی با نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ مشکالت هویتی با نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ دلبستگی 
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انی، نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ مشکالت صمیمیت با نارسایی هیجانی و نارسایی رفتاری؛ ناایمن با نارسایی هیج

پیوندگرایی ضعیف با نارسایی هیجانی و نارسایی رفتاری؛ خودشیفتگی با نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ نافرمانی با 

ود با نارسایی هیجانی و نارسایی رفتاری؛ نارسایی هیجانی، نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ بیان هیجانی محد

؛ جویی با نارسایی هیجانی، نارسایی تفکر و نارسایی رفتاریگری با نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری؛ تحریکخودآسیب

های یاسشناسی شخصیت و مقهای ابعاد آسیببدگمانی با نارسایی هیجانی، نارسایی تفکر و نارسایی رفتاری، در مقیاس

گانه های سههای نارساییمقیاس    شود،وجود دارد. بنابراین، مطرح می MMPI-ARFگانه پرسشنامه های سهایینارس

شناسی شخصیت در نوجوانان دارای روایی همزمان است؛ زیرا تمامی ضرایب از با ابعاد آسیب MMPI-ARFپرسشنامه 

 باشند.می 03/0دار بوده و باالتر از لحاظ آماری معنی

 
 : بررسی روایی همزمان پرسشنامه6ول جد

 «بالینی»های ( با مقیاسDAPP-BQشناسی شخصیت )سنجش ابعاد آسیب 

 در نوجوانان( MMPI-ARFنوجوان )-سوتافرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

                     MMPI-

2RF 
DAPP-BQ یه

وح
ف ر

ضع
ی 
مان

جس
ت 

ایا
شک

 

ت
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ه
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ایی

ت پ
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قای
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ک

 و  
ب

جی
 ع

ب
جار

ت
ب

ری
غ

 

ت
الی

فع
ی 

رای
گ

ک
انی

وم
یپ

ه
 

 33/0 37/0 47/0** 49/0** 51/0** 38/0 56/0** 31/0 32/0 ناپایداری هیجانی

 31/0 35/0 30/0 25/0 35/0 39/0** 32/0 47/0** 56/0** گراییاضطراب

 22/0 50/0** 48/0** 50/0** 44/0** 37/0 46/0** 32/0 35/0 گیعاطفهبی

 28/0 30/0 32/0 20/0 26/0 32/0 40/0** 37/0 27/0 اجبارگری

 39/0** 41/0** 44/0** 40/0** 57/0** 46/0** 39/0** 27/0 34/0 مشکالت سلوک

 31/0 27/0 23/0 26/0 28/0 46/0** 38/0 25/0 43/0** ناهماهنگی شناختی

 32/0 30/0 31/0 23/0 27/0 40/0** 49/0 34/0 48/0** مشکالت هویتی

 22/0 48/0** 39/0** 45/0** 39/0** 49/0** 32/0 30/0 41/0** دلبستگی ناایمن

 36/0 25/0 32/0 20/0 36/0 50/0** 28/0 35/0 49/0** مشکالت صمیمیت

 35/0 22/0 26/0 35/0 36/0 57/0** 25/0 30/0 57/0** پیوندگرایی ضعیف

 54/0** 26/0 22/0 35/0 31/0 33/0 19/0 25/0 36/0 خودشیفتگی

 38/0** 32/0 27/0 45/0** 40/0** 27/0 35/0 28/0 32/0 نافرمانی

 32/0 32/0 35/0 27/0 25/0 32/0 39/0** 39/0** 52/0** طردشدگی

 22/0 26/0 25/0 25/0 27/0 26/0 27/0 32/0 28/0 بیان هیجانی محدود

 40/0** 22/0 20/0 31/0 32/0 24/0 22/0 40/0** 47/0** گریخودآسیب

 27/0 32/0 36/0 30/0 35/0 30/0 24/0 30/0 26/0 جوییتحریک

 33/0 35/0 31/0 27/0 26/0 34/0 35/0 40/0** 40/0** پذیریسلطه

 35/0 36/0 40/0** 35/0 25/0 51/0** 30/0 28/0 31/0 بدگمانی

های بین مقیاس α=01/0داری در سطح توان عنوان نمود، ارتباط مثبت معنیمیزان ضرایب همبستگی میبا تأکید بر 

گرایی ابکننده؛ اضطرناپایداری هیجانی با هیجانات مثبت پایین، رفتار ضداجتماعی، عقاید گزند و آزار و هیجانات منفی مختل

با هیجانات مثبت پایین، رفتار ضداجتماعی، عقاید گزند و آزار، گی عاطفهبا ضعف روحیه، شکایات جسمانی و بدبینی؛ بی

کننده و تجارب عجیب و غریب؛ اجبارگری با هیجانات مثبت پایین؛ مشکالت سلوک با هیجانات مثبت هیجانات منفی مختل

 یب؛ ناهماهنگیکننده و تجارب عجیب و غرپایین، بدبینی، رفتار ضداجتماعی، عقاید گزند و آزار، هیجانات منفی مختل
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شناختی با ضعف روحیه و بدبینی؛ مشکالت هویتی با ضعف روحیه و بدبینی؛ دلبستگی ناایمن با ضعف روحیه، بدبینی، رفتار 

کننده و تجارب عجیب و غریب؛ مشکالت صمیمیت با ضعف روحیه و ضداجتماعی، عقاید گزند و آزار، هیجانات منفی مختل

تار ضداجتماعی گرایی هیپومانیک؛ نافرمانی با رفف روحیه و بدبینی؛ خودشیفتگی با فعالیتبدبینی؛ پیوندگرایی ضعیف با ضع

ه، گری با ضعف روحیو عقاید گزند و آزار؛ طردشدگی با ضعف روحیه، شکایات جسمانی و هیجانات مثبت پایین؛ خودآسیب

    یات جسمانی و بدگمانی با بدبینی و پذیری با ضعف روحیه، شکاگرایی هیپومانیک؛ سلطهشکایات جسمانی و فعالیت

 MMPI-ARFهای بالینی پرسشنامه شناسی شخصیت و مقیاسهای ابعاد آسیبکننده، در مقیاسهای منفی مختلهیجان

شناسی شخصیت در نوجوانان با ابعاد آسیب MMPI-ARFهای بالینی پرسشنامه شود، مقیاسوجود دارد. بنابراین، مطرح می

 باشند.می 03/0دار بوده و باالتر از همزمان است؛ زیرا تمامی ضرایب از لحاظ آماری معنیدارای روایی 

 : بررسی روایی همزمان پرسشنامه7جدول 

 «مشکالت ویژه»های ( با مقیاسDAPP-BQشناسی شخصیت )سنجش ابعاد آسیب 

 نوجواناندر (  MMPI-ARF) 2-سوتافرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

                              MMPI-

2RF 
DAPP-BQ ی
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 25/0 40/0** 45/0** 33/0 37/0 47/0** 48/0** 50/0** 37/0 56/0** 30/0 31/0 ناپایداری هیجانی

 23/0 38/0 27/0 31/0 35/0 30/0 25/0 35/0 38/0** 32/0 47/0** 56/0** گراییاضطراب

 45/0** 37/0 50/0** 22/0 25/0 48/0** 49/0** 43/0** 36/0 22/0 32/0 35/0 گیعاطفهبی

 42/0** 30/0 42/0** 27/0 30/0 32/0 20/0 26/0 31/0 22/0 38/0 27/0 اجبارگری

 40/0** 29/0 52/0** 58/0** 41/0** 43/0** 40/0** 56/0** 46/0** 38/0 27/0 34/0 مشکالت سلوک

 40/0** 39/0 44/0** 31/0 26/0 22/0 27/0 28/0 45/0** 36/0 25/0 47/0** ناهماهنگی شناختی

 39/0 22/0 43/0** 45/0** 30/0 31/0 23/0 27/0 40/0** 19/0 34/0 38/0 مشکالت هویتی

 40/0** 37/0 39/0** 22/0 48/0** 39/0** 45/0** 39/0** 49/0** 32/0 30/0 41/0** دلبستگی ناایمن

 41/0** 39/0 49/0** 36/0 25/0 32/0 20/0 35/0 37/0 29/0 35/0 49/0** مشکالت صمیمیت

 41/0** 37/0 50/0** 35/0 22/0 27/0 37/0 35/0 57/0** 27/0 29/0 56/0** پیوندگرایی ضعیف

 38/0 28/0 38/0 54/0** 27/0 22/0 35/0 31/0 33/0 20/0 26/0 37/0 خودشیفتگی

 43/0** 47/0** 53/0** 38/0** 32/0 27/0 45/0** 40/0** 27/0 35/0 24/0 31/0 نافرمانی

 42/0** 34/0 46/0** 32/0 31/0 35/0 27/0 24/0 32/0 35/0 32/0 22/0 طردشدگی

 37/0 37/0 30/0 22/0 26/0 27/0 25/0 27/0 26/0 27/0 32/0 28/0 بیان هیجانی محدود

 39/0 45/0** 56/0** 40/0** 22/0 20/0 32/0 33/0 24/0 20/0 23/0 47/0** گریخودآسیب

 34/0 43/0** 47/0** 27/0 33/0 37/0 30/0 35/0 30/0 26/0 30/0 27/0 جوییتحریک

 39/0 22/0 50/0** 36/0 35/0 30/0 26/0 25/0 34/0 35/0 34/0 29/0 پذیریسلطه

 36/0 20/0 55/0** 35/0 34/0 40/0** 35/0 26/0 50/0** 30/0 29/0 32/0 بدگمانی

بین  α=01/0داری در سطح توان عنوان نمود، ارتباط مثبت معنیبا تأکید بر میزان ضرایب همبستگی می

ذیری؛ پنگرانی، اضطراب، پرخاشگری، هیجان -هیجانی با شکایات سردرد، خودتردیدی، فشار روانیهای ناپایداری مقیاس

نگرانی،  -گی با خودتردیدی، فشار روانیعاطفهشناختی؛ بیگرایی با ناخوشی، شکایات گوارشی، شکایات عصباضطراب

جتماعی؛ مشکالت سلوک با شکایات اضطراب، پرخاشگری و اجتناب اجتماعی؛ اجبارگری با پرخاشگری و اجتناب ا

نگرانی، اضطراب، استعداد خشم، مشکالت سلوکی نوجوانی، پرخاشگری و  -شناختی، خودتردیدی، فشار روانیعصب

شناختی، پرخاشگری و اجتناب اجتماعی؛ مشکالت اجتناب اجتماعی؛ ناهماهنگی شناختی با ناخوشی، شکایات عصب
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-ت سلوکی نوجوانی و پرخاشگری؛ دلبستگی ناایمن با ناخوشی، شکایات عصبشناختی، مشکالهویتی با شکایات عصب

نگرانی، اضطراب، استعداد خشم، پرخاشگری و اجتناب اجتماعی؛ مشکالت  -شناختی، خودتردیدی، فشار روانی

؛ یصمیمیت با ناخوشی، پرخاشگری و اجتناب اجتماعی؛ پیوندگرایی ضعیف با ناخوشی، پرخاشگری و اجتناب اجتماع

نی، نگرانی، مشکالت سلوکی نوجوا -خودشیفتگی با مشکالت سلوکی نوجوانی؛ نافرمانی با خودتردیدی، فشار روانی

ی، گری با ناخوشپذیری و اجتناب اجتماعی؛ طردشدگی با پرخاشگری و اجتناب اجتماعی؛ خودآسیبپرخاشگری، هیجان

ناختی شذیری با پرخاشگری؛ بدگمانی با شکایات عصبپپذیری؛ سلطهمشکالت سلوکی نوجوانی، پرخاشگری و هیجان

وجود  MMPI-ARFهای مشکالت ویژه پرسشنامه شناسی شخصیت و مقیاسهای ابعاد آسیبو پرخاشگری در مقیاس

شخصیت در  شناسیبا ابعاد آسیب MMPI-ARFهای مشکالت ویژه پرسشنامه شود، مقیاسدارد. بنابراین، مطرح می

 باشند.می 03/0دار بوده و باالتر از ایی همزمان است؛ زیرا تمامی ضرایب از لحاظ آماری معنینوجوانان دارای رو

 سنجش ابعاد : بررسی روایی همزمان پرسشنامه8جدول 

 «شناسی شخصیتآسیب»های ( با مقیاسDAPP-BQشناسی شخصیت )آسیب 

 در نوجوانان(  MMPI-ARF) 2-سوتافرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه
                          MMPI-

ARF 
DAPP-BQ 

 گراییدرون نژندیروان مسئولیتیبی پریشیروان پرخاشگری

 50/0** 37/0 56/0** 30/0 31/0 ناپایداری هیجانی

 35/0 38/0** 33/0 45/0** 55/0** گراییاضطراب

 43/0** 35/0 43/0** 32/0 35/0 گیعاطفهبی

 26/0 31/0 39/0** 36/0 27/0 اجبارگری

 54/0** 45/0** 38/0** 26/0 34/0 مشکالت سلوک

 29/0 46/0** 37/0 25/0 39/0** ناهماهنگی شناختی

 27/0 40/0** 19/0 34/0 48/0** مشکالت هویتی

 39/0** 48/0** 32/0 30/0 41/0** دلبستگی ناایمن

 36/0 37/0 29/0 35/0 48/0** مشکالت صمیمیت

 35/0 54/0** 25/0 30/0 57/0** پیوندگرایی ضعیف

 30/0 33/0 19/0 27/0 34/0 خودشیفتگی

 40/0** 27/0 35/0 29/0 31/0 نافرمانی

 24/0 32/0 38/0** 39/0** 52/0** طردشدگی

 24/0 25/0 27/0 32/0 29/0 بیان هیجانی محدود

 33/0 24/0 20/0 40/0** 47/0** گریخودآسیب

 35/0 30/0 26/0 30/0 27/0 جوییتحریک

 26/0 35/0 36/0 39/0** 40/0** پذیریسلطه

 25/0 51/0** 31/0 29/0 32/0 بدگمانی

بین  α=01/0داری در سطح توان عنوان نمود، ارتباط مثبت معنیبا تأکید بر میزان ضرایب همبستگی می

ژندی؛ نپریشی و روانگرایی با پرخاشگری، رواناضطرابگرایی؛ مسئولیتی و درونهای ناپایداری هیجانی با بیمقیاس

نژندی و ، روانمسئولیتیمسئولیتی؛ مشکالت سلوک با بیگرایی؛ اجبارگری با بیمسئولیتی و درونگی با بیعاطفهبی

گی تنژندی؛ دلبسنژندی؛ مشکالت هویتی با پرخاشگری و روانگرایی؛ ناهماهنگی شناختی با پرخاشگری و رواندرون

گرایی؛ مشکالت صمیمیت با پرخاشگری؛ پیوندگرایی ضعیف با پرخاشگری و دروننژندی و ناایمن با پرخاشگری، روان

پرخاشگری  گری بامسئولیتی؛ خودآسیبپریشی و بیگرایی؛ طردشدگی با پرخاشگری، رواننژندی؛ نافرمانی با درونروان

اسی شنهای ابعاد آسیبنژندی در مقیاسپریشی؛ بدگمانی با روانپذیری با پرخاشگری و روانپریشی؛ سلطهو روان
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   شود، وجود دارد. بنابراین، مطرح می MMPI-ARFشناسی شخصیت پرسشنامه های آسیبشخصیت و مقیاس

شخصیت در نوجوانان دارای روایی  شناسیبا ابعاد آسیب MMPI-ARFشناسی شخصیت پرسشنامه آسیب هایمقیاس

 باشند.می 03/0دار بوده و باالتر از همزمان است؛ زیرا تمامی ضرایب از لحاظ آماری معنی

 بررسی روایی سازه  فرم بازسازی شده : 9 جدول

 (MMPI-ARF) نوجوان-سوتاپرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول مقیاس

 07/0 03/0 08/0 74/0 های نامتداولپاسخ

 06/0 07/0 06/0 52/0 های آسیب شناسی روانی نامتداولپاسخ

 04/0 13/0 01/0 72/0 های جسمانی نامتداولپاسخ

 03/0 08/0 06/0 45/0 روایی عوارض

 04/0 18/0 15/0 58/0 پرهیزکاری نامتداول

 12/0 04/0 12/0 68/0 عوارض نامتداول

 14/0 14/0 45/0 12/0 نارسایی هیجانی

 09/0 06/0 35/0 09/0 نارسایی تفکر

 16/0 07/0 75/0 18/0 نارسایی رفتاری

 11/0 19/0 65/0 02/0 ضعف روحیه

 10/0 04/0 75/0 14/0 شکایات جسمانی

 06/0 05/0 72/0 02/0 هیجانات مثبت پایین

 07/0 09/0 37/0 17/0 رفتار ضداجتماعی

 15/0 07/0 71/0 08/0 گزند و آزارعقاید 

 09/0 18/0 46/0 03/0 کنندههیجانات منفی مختل

 17/0 16/0 56/0 19/0 تجارب عجیب و غریب

 08/0 13/0 58/0 11/0 گرایی هیپومانیکفعالیت

 19/0 58/0 09/0 09/0 ناخوشی

 07/0 59/0 07/0 02/0 شکایات گوارشی

 04/0 67/0 06/0 04/0 شکایات سردرد

 06/0 58/0 17/0 17/0 شناختیشکایات عصب

 09/0 45/0 16/0 18/0 خودتردیدی

 07/0 42/0 03/0 03/0 نگرانی  -فشار روانی

 09/0 76/0 04/0 15/0 اضطراب

 07/0 67/0 09/0 02/0 استعداد خشم

 06/0 63/0 12/0 08/0 مشکالت سلوکی نوجوانی

 12/0 48/0 16/0 03/0 پرخاشگری

 07/0 35/0 09/0 19/0 پذیریهیجان 

 09/0 67/0 17/0 14/0 اجتناب اجتماعی

 75/0 45/0 03/0 08/0 پرخاشگری درونی

 65/0 37/0 08/0 06/0 پریشیروان

 75/0 62/0 04/0 04/0 مسئولیتیبی

 74/0 48/0 16/0 09/0 نژندیروان

 76/0 75/0 19/0 07/0 گراییدرون

ستفاده از تحلیل عامل  سله مراتبی متعامد، به تحلیل عامل مقیاسبا ا شنامه سل س شده پر سازی  های فرم باز

صیتی چندوجهی مینه ضرایب بارهای عاملی باالتر از ( MMPI-ARF)نوجوان   -سوتاشخ شد که  شاهده  پرداخته و م

رو، تعداد شش مقیاس تحت عنوان عامل روایی در عامل اول، همچنین، اند، از ایندر چهار عامل مجزا جای گرفته 3/0
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تعداد یازده مقیاس تحت عنوان عامل بالینی در عامل دوم، سااپس تعداد دوازده مقیاس تحت عنوان عامل مشااکالت 

نوان ن عتواشناسی شخصیت در عامل چهارم قرار گرفتند. بنابراین، میویژه در عامل سوم و در نهایت پنج عامل آسیب

صیتی چندوجهی مینه نمود که  شخ شنامه  س شده پر سازی  سازه ( MMPI-ARF)نوجوان  -سوتافرم باز دارای روایی 

 گیرند.جای میکلی بوده و سؤاالت پرسشنامه مزبور در کل در چهار عامل 

 

 گیریبحث و نتیجه

رشد انسان است. تالش برای ابراز آفرین در فرایند وره نوجوانی یکی از مراحل بسیار حساس، بحرانی و مسئلهد

شوند تا نوجوانی که در حال دگرگونی وجود و یافتن هویتی مستقل، ناکافی بودن تجارب و محدودیت آگاهی، موجب می

ها، یکی از این واکنش .های گوناگونی نشان دهدعمیق شخصیتی است، به مشکالت شناخته و ناشناخته خویش، واکنش

عنوان اعتراض علیه وضعیت موجود و حلی است که نوجوان، آن را بهبتوان گفت که بزهکاری، راهبزهکاری است. شاید 

برد. شدت رفتارهای بزهکارانه نوجوان، ممکن است به حدی باشد کار میانگیز خویش، بهآینده غیرقابل قبول و مالل

ای در عملکرد اجتماعی، و نقش تخریبی عمده های سازگارانه او تداخل ایجاد کردههای روزمره و مهارتکه در فعالیت

برای بوجود آمدن نگرش و یا تغییر نگرش نوجوانان، تمهیدات مناسبی صورت گرفته  .تحصیلی و شغلی او داشته باشد

های شخصیتی باشد. این امر به ویژه در مورد ویژگیپذیر میکه اعمال آن نیز در طول زمان و با روشهای خاص امکان

طلبد. به عبارت دیگر، الزمه تشخیص گرایش نوجوانان بزهکار، های خاص خود را مین بسیار دشوار بوده و ظرافتنوجوانا

باشد تا از این طریق بتوان با تشخیص به موقع گرایش به بزهکاری در وجود ابزارهای تشخیصی دقیق و معتبر می

از عواقب بعدی آن در این رده سنی جلوگیری به عمل نوجوانان و جوانان، اصول پیشگیری را رعایت نموده و بتوان 

 ریزی و مدیریتتواند در صورت برنامهآورد. در شرایط کنونی، چنین ابزار تشخیصی، همگام و همراه با سایر روشها می

 (.1392صحیح، رویکرد کاهش تقاضا را عمق و غنای بیشتر بخشد )مقیمی، 

فرم بازسازی شده پرسشنامه  MMPI-ARFاستانداردسازی »ه با توجه به این ضرورت، در تحقیق حاضر ب

های تحقیق پرداخته شده و یافته« شخصیتی چندمحوری نوجوان در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان آق قال

های روایی )با تأکید بر روایی سازه از طریق تحلیل عامل، روایی همزمان از طریق ضریب همبستگی با تأکید بر شاخص

 -بازآزمون با اصالح اسپیرمن -یرسون( و اعتبار )با تأکید بر تجانس درونی سؤاالت از طریق آلفای کرانباخ و آزمونپ

 براون در راستای ثبات( حاصل شده است.

وان سوتا نوجفرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهبنابراین، در این تحقیق با استفاده از 

(MMPI-ARF)  قال همزمان، سازه، تجانس درونی و ثبات این ابزار در بین نوجوانان مدارس راهنمایی آقبه روایی

 باشند:های تحقیق به شرح زیر میهای حاصل از آزمون سؤالپرداخته شده است. یافته

شخصیتی چندوجهی مینه - شده پرسشنامه  سازی  آموزان ( در دانشMMPI-ARFسوتا نوجوان )آیا فرم باز

به منظور آزمون سااؤال فوق از روش آلفا کرانباخ  راهنمایی شااهرسااتان آق قال دارای تجانس درونی اساات؟مدارس 

دهنده ضریب اعتبار مطلوب بوده که نشان 84/0های تحقیق نشان داد که تمامی ضرایب باالتر از استفاده شد و یافته

 باشد.مقیاس مورد بررسی می 28پرسشنامه حاضر در 

س - شخصیتی چندوجهی مینهآیا فرم باز شده پرسشنامه  آموزان ( در دانشMMPI-ARFسوتا نوجوان )ازی 

باز آزمون با  -به منظور آزمون سؤال فوق از روش آزمون مدارس راهنمایی شهرستان آق قال دارای ضریب ثبات است؟

دهنده بوده که نشان 89/0ر از های تحقیق نشان داد که تمامی ضرایب باالتبراون استفاده شد و یافته -اصالح اسپیرمن

 باشد.مقیاس مورد بررسی می 28ضریب اعتبار مطلوب پرسشنامه حاضر در 
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آموزان ( در دانشMMPI-ARFسوتا نوجوان )آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه -

ر آزمون سؤال فوق از مدل آماری به منظو مدارس راهنمایی شهرستان آق قال دارای روایی مالکی از نوع همزمان است؟

امه فرم بازسازی شده پرسشن های مورد بررسیهای تحقیق نشان داد که مقیاسضریب همبستگی استفاده شد و یافته

نوجوانان در شناسی شخصیت ( با پرسشنامه سنجش ابعاد آسیبMMPI-ARFسوتا نوجوان )شخصیتی چندوجهی مینه

 روایی همزمان است.قال دارای مدارس راهنمایی آق

آموزان ( در دانشMMPI-ARFسوتا نوجوان )آیا فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه -

به منظور آزمون سؤال فوق از مدل  مدارس راهنمایی شهرستان آق قال دارای روایی سازه از نوع سلسله مراتبی است؟

ها نشان داد که فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی اده و یافتهاستف spssافزار آماری تحلیل عامل تأییدی با نرم

 باشد.عامل می 4مقیاس و  28( دارای ساختار درونی بوده و شامل MMPI-ARFسوتا نوجوان )چندوجهی مینه

های سنجی مقیاسهای روانبررسی ویژگی»( پیرامون 1385مینوئی ) های این تحقیق با تحقیق در نهایت، یافته

روایی »( پیرامون 1389، کامکاری )«اعتیاد در نوجوانان شهر تهران در مدارس مرتبط با آموزش و پرورش تهران

، «( در راستای تشخیص موادMMPI-2RF) 2-سوتاتشخیصی فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

، «ه در بین نوجوانان و جوانان شهر تهرانبررسی سهم و نقش عوامل موثر بر مصرف شیش»( پیرامون 1392شُکرزاده )

بررسی »( پیرامون 1392، مقیمی )«در راستای گرایش به مواد  MMPI-2RFروایی تشخیصی»( پیرامون 1392زینلی )

پورات و بن، «نوجوانان بزهکار 2-سوتاسنجی فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینههای روانویژگی

بررسی »(، پیرامون 1995) 2پورات، آربیسی و بن«MMPIرواسازی و اعتباریابی مقیاس »امون (، پیر1989) 1بوچر

های بررسی ویژگی»(، پیرامون 1997) 3، آکرمن و آکرمن«A-MMPIسنجی مقیاس گرایش به الکل های روانویژگی

های بررسی ویژگی»، پیرامون (2003) 4بوکا، کادن و کنی، لیت، بابر، دل«A-MMPIسنجی مقیاس گرایش به الکل روان

، کامیرسزاک، «بررسی روایی و اعتبار مقیاس استعداد اعتیاد»(، پیرامون 2004آرچر ) ، «A-MMPIسنجی مقیاس روان

ولوم،  -آرچر، بوفینگتون، «MMPI-2بررسی روایی و اعتبار مقیاس الکلیسم »( پیرامون 2005) 5اسمیت و وودارسکی

باشد؛ زیرا در ، هماهنگ و همسو می«RC-MMPIرواسازی و اعتباریابی مقیاس »(، پیرامون 2006) 6استردنی و هندل

سوتا )هم نسخه دوم، هم نسخه نوجوان و تمامی تحقیقات مذکور نیز مطرح شده است که پرسشنامه شخصیتی مینه

ان از نسخه نوجوانان پرسشنامه مذکور تورو، میباشد. از اینهم فرم بازسازی شده( دارای روایی و اعتبار مطلوبی می

 برای نوجوانان مقطع راهنمایی استفاده به عمل آورد.

 منابع
نامه کارشناسی ارشد، در راستای گرایش به مواد، پایان MMPI-2RF(، روایی تشخیصی 1392زینلی؛ اختر، ) -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

سهم و نقش عوامل موثر بر مصرف شیشه در بین نوجوانان و جوانان شهر بررسی (، 1392شُکرزاده؛ شهره، ) -

 ، طرح پژوهشی با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدرتهران

کننده شیشه، طرح های شخصیتی زنان مصرف(، بررسی ویژگی1392کامکاری؛ کامبیز، شُکرزاده؛ شهره، ) -

 پژوهشی با نظارت دبیرخانه مواد مخدر

                                                 
1- Ben- Porath & Butcher 
2- Arbisi & Ben-Porath 
3- Ackerman & Ackerman 
4- Litt, Babor, DelBoca, Kadden & Cooney 
5- Kamierczak, Smyth & Wodarski 
6- Archer, Buffington-Vollum, Stredny & Handel 
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( در بین MMPI-2RF(، استانداردسازی مقیاس گرایش به اعتیاد )با تأکید بر 1389بیز، )کامکاری؛ کام -

 دانشگاهی، طرح پژوهشی با نظارت دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدرآموزان دوره متوسطه و پیشدانش

چندوجهی   سنجی فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتیهای روانبررسی ویژگی(، 1392مقیمی؛ دالرام، ) -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران مرکزی، پایاننوجوانان بزهکار 2-سوتامینه

(، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس های اعتیاد در نوجوانان شهر تهران در مدارس 1385مینوئی، )  -

 مرتبط با آموزش و پرورش تهران، طرح پژوهشی
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