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 چکیده

بررسری ويژیری هرای پژوهش حاضرر برا هرد  

سریاهه رفتراری کودکران آي رر  و  روانسرنجی

در  csi4رابطرره آن بررا نشررانه مرضرری کودکرران 

سال  شهر تهران کره در سرال  12تا  6کودکان 

در مدارس اين شهر مشغول به تحصری   96-97

 183نفر ،شام   384بودند بر روی حجم نمونه  

نفرر پسرر ااررا شرد . ا ر  از  201نفر دختر و 

تحلی  عراملی کفايرت نمونره بررداری برا  اارای

و نیز فرض صرفر م تنری KMOاستفاده از اندازه 

بر درست بودن ماتريس همسانی در اامعره بره 

وسیله آزمون کرويت بارتلرت ببره اا رات رسرید 

اارای تحلی  عاملی توایه پرذير اسرت . بررای 

پاسخ به اين سوال که آيا ابزار مرورد پرژوهش از 

دار اسررت ،از روش آلفررای اعت ررار کررافی برخررور

کرون اخ استفاده شد ؛ضريب اعت ار آزمرون برابرر 

بدست آمد که نشان می دهد آزمرون از  97ب0با 

Abstract 

The purpose of this study was to 

investigate the Psychometric properties 

of behavioral children Iberg 

questionnaire and its relationship with 

childrens symptoms csi4 in Tehran 

cityuniversities in the year 96-97. The 

sample size was 384 people, including 

183 girl and 201 boy Done. 

Accomplished . Before performing 

Factor-Factor Sample Correctness 

Analysis using KMO size and also zero-

based on homogeneity matrix 

homogeneity in the society by the 

Bartlett Sphere test, it was proved that 

performing factor analysis is justifiable. . 

To answer the question of whether the 

tool is valid enough? Using Cronbach's 

alpha method, the coefficient of validity 

of the test before the factor analysis was 

0.97, which indicates that the test has a 

good reputation. The analysis of the 

main components was carried out using 

6 factors, which explains 68.65 of the 

total variance of the variables. The 6 

extracted factors were action with 
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 مقدمه

 ترين مراح  زندیی است که در آن شخصیت فرد پايه ريزی و شك  دوران کودکی از مهم

می ییرد. اغلب اختالالت رفتاری ناشی از کم ود تواه به دوران حساس کودکی است. اين بی 

بروز مشكالت رفتاری برای کودك می شود. لذا تواه به  تواهی منجر به عدم سازش با محیط و

مشكالت شايع رفتاری کودکان يكی از موضوعات حائز اهمیت بوده و شناسايی سريع و به مواع 

 مشك  رفتاری به رفتار فردی اطالق  اختالالت، امكان درمان سريعتر آنان را مهیا می سازد.

دل روانی و رفتاری از اندازه عمومی ااتماع دور و می شود که بدون پايین بودن بهره هوشی، تعا

دارای شدت، تكرار، مداومت در زمانها و مكانهای متعدد باشد. به طوريكه در عملكرد تحصیلی، 

رفتاری دچار درماندیی و يا کاهش میزان کارايی فرد یردد، اين یونه کودکان مرتب از سوی 

 (.2007، 1ها یله و شكايت دارند )براون و پرسیاطرافیان طرد می شوند و در مدرسه مرتب از آن

پژوهش ها در حوزه مشكالت رفتاری کودکان و نواوانان نشان می دهند که مجموعه ای از 

عوام  از ا ی  ژنتیک، ااتماعی و خانوادیی در بروز اين مشكالت نقش دارند. هر چند هر يک از 

با اين حال عوام  خانوادیی بیشتر از ساير  اين عوام  در بروز و تداوم اين مشكالت دخی  هستند،

؛ به نق  از زریر، بهرام آبادی و 1384عوام  مورد تواه پژوهشگران بوده )محمد خانی و اسكندری، 

(. در وااع کودك در خانواده پندارهای اولیه را درباره اهان فرا می ییرد، از 1391بساك نژاد، 

سخن یفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار  لحاظ اسمی و ذهنی رشد می يابد، شیوه های

                                                           
1 . Brown & Percy 

اعت ار خوبی برخوردار است . بررسی روايی سازه 

از طريق تحلی  مولفه های اصلی صورت یرفرت 

 65ب68عام  استخراج شد که به روی هم   6که 

 6ا ت یین می کند. درصد ک  واريانس متغیرها ر

عام  استخراج شده در نهايت نرم يابی درصردی 

و برای بررسی روايی از برای پرسشنامه تهیه شد 

اسرتفاده شداسرت کره  csi4هم ستگی پیرسون 

بین خرده مقیاس های سیاهه رفتراری نشان داد 

 .رابطه واود دارد csi4کودکان آي ر  و 

نرم ، روايی، اعت ار، مشك  رفتاری کلیدی:هایواژه

 يابی
 

 

awareness and observation, finally a 

perce 
ntage adjustment for the questionnaire 

was prepared. . The results of 

multivariate pierson showed that stress, 

depression, anxiety predict the 

correlation of mind-consciousness. There 

is also a relationship between subscales 

of behavioral children Iberg 

questionnaire and csi4 
Keywords:    problem behavioral, 

reliability ,validity , normality 
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را ياد می ییرد و سرانجام نگرش ها، اخالق و روحیاتش شك  می ییرد و ااتماعی می شود 

(. نتايج پژوهشی حاکی است 1391؛ به نق  از زریر و همكاران، 1387)حسینی نسب و همكاران، 

ای ااتماعی و هیجانی فرزندان ارت اط که خانواده محیط مهمی است که با طیف وسیعی از رفتاره

( در پژوهش خود نشان دادند که 2010(. ع داهلل زاده و سامانی )2011، 1دارد )ماينیر و همكاران

فرايندهای خانواده )مانند س ک های تربیتی، انسجام خانوادیی، انعطا  پذيری خانواده و...( بر 

 لذا تواه به مشكالت شايع رفتاری ن مؤار است.اضطراب، افسردیی و فشار روانی کودکان و نواوانا

کودکان يكی از موضوعات حائز اهمیت بوده و شناسايی سريع و به مواع اختالالت، امكان درمان 

سريعتر آنان را مهیا می سازد. مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف نشان داده است که 

مدرسه دچار مشكالت رفتاری هستند  درصد ااب  تواهی از کودکان سنین مدرسه و ا   از

(. مطالعات نشان داده است که اين 2002، 2وانهوريک و ورهاست -)هارلند، ريجنولد، برویمن، ورلو

مشكالت باعث اختالل در کارکرد فرد و خانواده می شود و آاار منفی بر يادییری، ارت اط و کارايی 

 (. 1388ق  از خدام و همكاران، ؛ به ن1379ااتماعی آنان دارد )رواای و همكاران، 

 کودکان رفتاری مشكالت پیامدهای و ها علت بررسی به که متعددی مطالعات راستا، اين در

 چندیانه عوام  تعام  ز ا کودکان مشك  ساز رفتارهای که است آن از پرداخته اند،حاکی

همین  بر (،2004کوئريدو، و )کزدا،آي ر ،ريچ ییرد می نشأت وخانوادیی بیولوژيكی، محیطی

 روانشناسان از بسیاری تواه کودکان، به اساس، شناسايی عل ،پیشگیری و درمان مشكالت مربوط

( در پژوهش خود نشان دادند که 2010ع داهلل زاده و سامانی ) است. داشته معطو  خود به را

اده و...( بر فرايندهای خانواده )مانند س ک های تربیتی، انسجام خانوادیی، انعطا  پذيری خانو

( در 1391رياحی و همكاران ) اضطراب، افسردیی و فشار روانی کودکان و نواوانان مؤار است.

پژوهش خود نشان دادند که بین مشكالت رفتاری کودکان و اختالل روانی مادران هم ستگی 

در پژوهشی نشان داده شد که والدينی که برای ح  تعارض های خود س ک  بااليی واود دارد.

های خصمانه ای به کار می برند، فرزندانی دارند که دارای نشانه های رفتار ضد ااتماعی تری 

( 1994) 3(. اسمال و الستر1390؛ به نق  از آهنگرانزابی و همكاران،1993هستند )کاتز و یاتمن، 

نی نشان دادند که والدينی که وات بیشتری را صر  سرپرستی فرزندانشان می کنند، دارای فرزندا

( بیان 1996،انگريست و همكاران )هستند که کمتر به سمت رفتارهای پرخطر متماي  می شوند. 

 نمودند که س ک های فرزند پروری در کاهش رفتارهای پر خطر کودکان و نواوانان مؤار است.

                                                           
1 . Meunier, Roskam, Stievenart, Moortele, Browne & Kumar 
2 .  Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove-Vanhoric   & Verhulst 
3 . Small & Luster 
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در پژوهش ديگر مشخص یرديد که کودکانی که در فعالیت های کالسی شرکت نمی کنند و 

و کالس را رعايت نمی کنند، دارای والدينی با مشكالت هیجانی، عاطفی و رفتاری اوانین مدرسه 

 (. 1995، 1هستند )برونسون و همكاران

پژوهش ها نشان می دهد که مادران کودکان دارای مشكالت رفتاری، ارت اط یرم و صمیمانه 

ران پیش دبستانی دارای کمتری با فرزندانشان دارند؛ همچنین نتايج اين پژوهش ها در ارت اط با پس

؛ 1999، 2مشكالت رفتاری نشان می دهد که آنها دل ستگی ايمن کمتری دارند )دکلین و همكاران

( در پژوهش خود نشان دادند که ادايی از 2001) 4مارس و همكاران (.2000، 3بارلو و همكاران

افسردیی و رفتارهای  والدين و ارت اط نامطلوب با فرزندان به طور ناپیوسته و منفی با میزان

( بیانگر اين است که 2002نتیجه تحقیق ويلدر و والت ) پرخاشگرانه فرزندان ارت اط داشتند.

والدينی که وات بیشتری را صر  سرپرستی فرزندانشان می کنند، دارای فرزندانی هستند که کمتر 

( در 2006) 5مكارانپژوهش کابلینسكی و ه ود.به سمت رفتارهای پرخطر و نامناسب متماي  می ش

ارت اط با نقش والدين در مشكالت رفتاری کودکان آمريكايی نشان داد نقش والدين، س ک زندیی، 

تعارض های خانوادیی و افسردیی و استرس مادر در پیش بینی مشكالت رفتاری کودکان مؤار 

افسردیی کمتر  است. در وااع مادرانی که از تجارب بهتری در پرورش کودك خود بهره مند بودند،

 و سعی در رفع تعارض های خانوادیی داشتند در کودکانشان مشكالت رفتاری کمتری مشاهده شد. 

( نشان دادند که از لحاظ آماری بین س ک های فرزند پروری و مشكالت 2006ارییز و رس )

روری بی رفتاری نواوانان ارت اط معنی داری واود دارد. تعامالت خانوادیی ضعیف، شام  فرزند پ

ا ات و م تنی بر تن یه، نگرش والدی طرد کننده يا سرد، اوانین انض اطی سخت و ناپايدار، 

دل ستگی نا ايمن، نظارت يا کنترل ناکافی والدی و اختصاص زمان اندك به کودك و فقدان ارت اط 

کلی مث ت با او به عنوان عوام  خطر و پیش بینی کننده در نظر یرفته می شوند که به طور 

؛ 2003، 6کودکان را در معرض خطر بروز رفتارهای پرخاشگرانه ارار می دهند )سندرس و همكاران

( در پژوهش خود نشان دادند که شیوه 2009) 8؛ وان یاست  و همكاران2005، 7استراتون-وبستر

های فرزند پروری نقش مهمی در ايجاد اختالالت اضطرابی و پرخاشگری کودکان دارد. همچنین 

های حمايت کننده با مشكالت رفتاری کودکان ايج اين پژوهش حاکی از آن بود که تنها س کنت

 رابطه منفی داشت. 

                                                           
1 . Bronson, Tivnan & Seppanen 
2 . Deklyen, Speltz & Greenberg 
3 . Barlow & Stewart-Brown 
4 . Mars, Growert & Brian 
5 . Koblinsky, Kuvalanka & Randolph 
6 . Sanders, Markie-Dadds & Turner 
7. Webster-Stratton 
8 . Vangastel, Ferdinand & Legerstee 
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  و تعیین ويژییهای روانسنجی سیاهه رفتاری کودك آي ر حاضراصلی پژوهش  هد در وااع 

 ر تهرانه شهسال 12تا  6)فرم والدين( در کودکان   csi4رابطه آن با آزمون عالئم مرضی کودکان

 وهش بدين ارار است:ژمی باشد و پرسش های پ

  برخوردار است؟ مناسبرفتاری کودك از اعت ار  سیاههآيا 

  مناسب يا ااب  ا ولی برخوردار است؟رفتاری کودك از روايی  سیاههآيا 

 اش اع شده است؟واملی ع چهرفتاری کودك از  سیاهه 

 کان رابطه واود دارد؟آيا بین سیاهه رفتاری کودك ونشانه های مرضی کود 

  

 پژوهش روش

 اهرت توسرعه دانرش کراربردی و هد  خاصری را در زيرا .باشدروش اين پژوهش کاربردی می

طالعراتی دستیابی به ا تحقیقات )تحقیق کاربردی( هد  نهايی اين دسته از و عملی دن ال می کند

 پرژوهش حاضرر از  نو همچنری اهت اتخاذ تصرمیماتی بررای رفرع نیازهرا و مشركالت مری باشرد.

اشد و از نظر شریوه اارايری از تحقیقرات هم سرتگی اسرت. باکتشافی می  -پژوهش های توصیفی 

رزيرابی تحقیقات هم ستگی رابطه بین متغیرهای پژوهشی را با استفاده از ضريب هم ستگی مورد ا

ای تغیرهر. در تحقیقات هم ستگی ایر هد  پیش بینی متغیرهای وابسته بر اسراس مارار می دهد

 ايرن نروع مستق  باشد به متغیر وابسته متغیر مالك و به متغیر مستق  متغیر پیش بین یويند. در

ی تروان مریونه مطالعات را تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هد  تحقیق تحلی  می یردد. اين

 ارنردبررد کره آيرا متغیرهرای مرورد مطالعره برا يكرديگر ارت راط د برای بررسری ايرن مطلرب بكرار

 (.1393)دالور،

 و سنجی کالسیک انجرام شرده اسرتاصول رايج روان ها وبراساس روشدر وااع پژوهش حاضر 

ی داده ها مراح  مختلرف هنجاريرابی کره شرام  بررسری همسران پس از نمونه برداری و یردآوری

  تحلیر درونی آزمونها ،اعت ار آزمرون برا روشرهايی کره توضریه داده خواهرد شرد مرورد بررسری و

    (.1381اراریرفت )هومن ،

وره دسال که در مقطع  تحصریلی  12تا  6پسر  اامعه آماری اين پژوهش کلیه کودکان دختر و

ظرور بردين من می باشند و پرسشنامه پژوهش توسط والدينشان تكمی  یرديرد.ابتدايی شهر تهران 

نفرر  50 به تعداد csi4 fنفر و پرسشنامه  400پرسشنامه رفتاری کودك آي ر  به تعداد ک  نمونه 

 خاب شد. سال از شهر تهران انت 12تا  6تكثیر شد. ونمونه به صورت تصادفی  از والدين کودکان 

ر  و توسط آي  1987ای است، در  یويه 36سیاهه رفتاری کودك آي ر  که ابزاری خودیزارشی و 

سرال  2- 16کان و نواوانرانراس به منظور اندازه ییری رفتارهای مشك  ساز و ايذايی رايج در کود

زی امتیرا 7در دو مقیاس شدت و مشك  طراحی شده است. اين سیاهه توسط والدين و در مقیراس 

 نمره یذاری می شود.  "همیشه"تا  "هریز"لیكرت از 
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 91/0و مقیراس مشرك   95/0( ضريب آلفای مقیاس شدت 2007و همكاران ) کانرزدر مطالعه 

 ك محاس ه شده سیاهه نیز ااب  ا ول بود.به دست آمد. همچنین روايی مال

شدت  نفر ايرانی محاس ه یرديد و ضريب آلفای مقیاس 200در نمونه  ECBI پرسشنامهاعت ار 

ان بدست آمد. روايی سیاهه نیز پس از بررسری توسرط پرنج اسرتاد رو 92/0و مقیاس مشك   93/0

ضری و یاهه در پژوهش حاای سیدرشناسی ااب  ا ول یزارش شد. اعت ار حاص  از دو بار اارای س

به دسرت آمرد، کره در سرطه  58/0و در مقیاس مشك   74/0(، در مقیاس شدت 1391همكاران )

 معنادار بود. 01/0آماری 

 لفرایآ و 79/0 ترا 86/0 هرا ارزيراب برین پايرايی ؛86/0 ترا 88/0 آن بازآزمون –پايايی آزمون 

 (.2007 ريچاردسون، و سیوان کوول، ريج، يانگ، فا ، یراس،) است شده برآورد 95/0 نیز کرون اخ

  استفاده یرديد. نیز csi-4برای روايی سازه سیاهه آي ر  از پرسشنامه عالئم مرضی کودکان 

دارای  اين ابزار در داخ  کشور، به کرات توسط پژوهشگران مختلرف مرورد اسرتفاده اررار یرفتره و

 اسرت شرده یرزارش 77/0 فعالی بیش –تواه اعت ار اابت شده و حساسیت آن برای اختالل نقص 

 (.1391 همكاران، و مفتاق)

 

 هایافته

ه بربوط معملیات  الزم بود کردن پرسشنامه نگرش،دبر پايه هد  اصلی پژوهش يعنی استاندار

بدين  جام شود.نرم يابی ان روايی و برآورد اعت ار، عملی بودن، ،استاندار ساختن ابزار که شام 

ر آمار های متداول دای آماری مجموعه مواد پرسشنامه با استفاده از روشمشخصه همنظور، 

کلی  فرمولضريب اعت ار مجموعه سواالت پرسشنامه از طريق همچنین  توصیفی تعیین یرديد.

ا هرسشنامه پتعیین اين مطلب که محتوای  برای بررسی روايی و .شد آوردضريب آلفای کرون اخ بر

سی ساختار برای برر. ( استفاده شدPCز روش تحلی  مولفه های اصلی )ازچند عام  اش اع شده ،ا

چنین هم .شدند واريماکس دوران دادهشیوه  های استخراج شده با استفاده ازعام  ساده پرسشنامه،

مه رسشناپبرای بررسی روايی همگرايی پرسشنامه از هم ستگی بین پرسشنامه رفتاری آي ر  با 

 SPSSرم افزارعملیات آماری با استفاده از نکه  استفاده شده است csi4نشانه های مرضی کودکان 

 یرديد. انجام 

 ست.ابرخوردار مطلوبی  همسانی درونی()اعتبارسوال  اول:  سیاهه رفتاری آیبرگ از 

برای برآورد ضريب اعت ار سیاهه رفتاری آي ر  از فرمول کلی ضريب آلفای کرون اخ استفاده 

هر سوال همراه با ضريب هم ستگی آن با ک   دانحرا  استاندار ونتايج میانگین ، (=977aب0) شد

پرسش بدين صورت که  .د که همه ضرايب هم ستگی از لحاظ آماری معنادار استداتست نشان 

( کمترين 35ب31ب19( و پرسش ) =89rب0و93ب0 ( بیشترين هم ستگی به ترتیب )13،14)
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ادول  ( را با نمره ک  مجموعه نشان داده است.r=-094ب0و-049ب0و-010ب0)هم ستگی به ترتیب 

 نیز ضريب آلفای کرون اخ و خرده مقیاس های آزمون را در ک  نمونه نشان می دهد.  1

رگ محاسبه ضریب آلفای کرونباخ وخرده مقیاس های سیاهه رفتاری آیب ( 4- 6 جدول )

 درکل نمونه 

 ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها

 977ب0 الت سیاهه آي ر ک  سوا

 968ب0 عام  شدت مشك  رفتاری

 966ب0 عام  مشك  رفتاری

شدت  ومشك  رفتاری نشان می دهد که خرده مقیاس سیاهه رفتاری آي ر  :  1نتايج ادول 

 دارای ضريب اعت ار بااليی هستند. مشك  رفتاری 

 

ست.سوال دوم: آیا سیاهه رفتاری آیبرگ از روایی الزم برخوردار ا  

 .شرده اسرتاين بخش شواهد مربوط به روايی سازه ،از طريق تحلی  عاملی اکتشرافی ارائره  در

اين پژوهش اارای تحلی  عاملی را  در KMOاندازه مشاهده می شود،  2همان طور که در ادول 

مقردار مشخصره آمراری آزمرون بارتلرت برابربرا  از آن اايی که برای پژوهش ااب  توایه می سازد.

 بنابراين می توان ادعرا کردکره برین متغیرهرا در ،( است00ب0سطه معناداری آن ) ( و271ب3341)

مری  754ب0برابر با  KMOمقدار شاخص ، 2با تواه به نتايج ادول  دارد. اامعه هم ستگی واود

  P<0 ،741 /001)  .معنرادار اسرت 05ب0سطه  باشد و در آزمون کرويت بارتلت اندازه خی دو در

df= 271ب3341و ( x= نتیجه عمر  عامر   که نشان می دهد ماتريس هم ستگی صفر نیست، در

 توایه می باشد.

 

 و آزمون کرویت بارتلت در کل نمونه KMO(4-7جدول )

(KMOکفايت نمونه برداری ) 754ب0 

 

 آزمون کرويت بارتلت

 خی دو

 دراه آزادی

 معناداری

 271ب3341

741 

000/0 
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 ودک از چند عامل اشباع شده است؟سوال سوم: پرسشنامه رفتاری ک

ش اع ام  ااارای تحلی  عاملی مواد مقیاس سنجش سیاهه رفتاری آي ر  برای تعیین مقدار عو

 یرفته است.  تواه ارار شده از اين سه مقیاس سه شاخص عمده مورد

 رزش ويژه ا

 س ت واريانس ت یین شده توسط هر عام  ن

 مودار ارزش های ويژه )اسكری(ن

مده ( به دست آPCاارای تحلی  مولفه های اصلی با روش ) های آماری اولیه که درمشخصه 

ده شد ماتريس هم ستگی ارار دا اطر میزان اشتراك که در نمايش داده شده است، 3درادول 

ول اين اد طوری که دراست همان 00/1راه ح  اولیه برابر برای روش تحلی  مولفه های اصلی در

 يک است.  عام  بزریتر از  6های ويژه ارزش  ،ديده می شود

   PCمشخصه آماری در اجرای تحلیل مولفه های اصلی با روش  (4-8جدول)

% واريانس ت یین  ارزش ويژه عام 

 شده

 اشتراك %تراکمی

 000ب1 995ب29 995ب29 798ب10 1

 000ب1 102ب50 107ب20 239ب7 2

3 
 997ب12 679ب4

 

 100ب63

 000ب1

77972ب 680ب9 485ب3 4  000ب1 

 000ب1 011ب82 231ب9 323ب3 5

 000ب1 307ب86 296ب4 547ب1 6

 6شود فقط یه میتوص نمايش داده شده، و با تواه به اين نمودار، 1که در نمودار  Screeاز نمودار 

،  Screeمالحظه می شود در آزمون  1نمودار که در طور، همانشوداستخراج  مولفه حفظ و

رش بنقطه  مولفه های اصلی تشكی  شده است. با تواه به اين که ی ويژه ونموداری از ارزش ها

 برای برای چرخش عام  ها اايی است که شیب خط تغییر می کند. بنابراين عام  های مناسب

 عام  می باشد. 6چرخش با استفاده از اين روش توسط متغیر ها 

 (31؛23،2؛22؛21؛14؛11؛10؛5؛3؛2: )1عام 

 (27؛25؛24؛19؛17؛16؛13؛12؛9؛7؛6: )2عام  
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 (35؛30؛29؛28؛18؛15: )3عام  

 (20؛8؛4؛1: )4عام  

 (34؛33؛32: )5عام  

 (36: ) 6عام  

 
 اسکری :1نمودار 

در کودکاان رابطاه   csi4سوال چهارم : بین سیاهه رفتاری آیبرگ و خرده مقیاس هاای 

 وجود دارد.

ای هشانه اری آي ر ، از  پرسشنامه ندر اين پژوهش برای تعیین  روايی همگرای سیاهه رفت

ز ضريب اغیرها استفاده شد. با تواه به نرمال بودن توزيع نمرات در مت  csi4مرضی کودکان 

 استفاده شد.هم ستگی پیرسون 

 و با تواه به نتايج بدست آمده می توان می توان یفت:

 بین عام  های سیاهه رفتاری آي ر  رابطه معناداری واود دارد. -

 د.رابطه معناداری واود دار csi4سیاهه رفتاری آي ر  و خرده مقیاس های بین  -

 رابطه معناداری واود دارد.  csi4عام  سیاهه رفتاری آي ر  و خرده مقیاس های 6بین  -

 نتیجه گیری بحث و

نرم يابی پرسشنامه سیاهه رفتاری  روايی و ،اعت ار اين پژوهش باهد  بررسی عملی بودن،

رابطه آن با نشانه های مرضی کودکان آي ر  شهر تهران انجام شد. پس از اارای  کودکان آي ر  و

پرسشنامه سیاهه رفتاری آي ر  مورد  نفراز کودکان، 384پرسشنامه سیاهه رفتاری آي ر  برروی 

به دست  754ب0ضريب اعت ار آزمون   پژوهش نشان داد کهتحلی  آماری اراریرفت. نتايه  تجزيه و
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( 977ب0( سه سوال که هم ستگی ضعیف داشتند ضريب اعت اری )19،31،35  )با حذآمد که 

 نشان داد که پرسشنامه سیاهه رفتاری آي ر  دارای اعت ار باالی است.

پس از بررسی کفايت نمونه برداری که برابر با همچنین ط ق نتايج به دست آمده، 

 05ب0و در سطه کمتراز دآزمون کرويت بارتلت اندازه تخمین خی  بدست آمد و در754ب0

بنابراين  ( نشان داد ماتريس هم ستگی صفر نیست در نتیجه عام  يابی ااب  توایه بود.معناداربود

دارای اعت ار باالی است همانطورکه در تحقیقات  ،مرحله اول که ضريب اعت اری نشان داد در

اارای تحلی  عاملی محاس ات برای  (، بنابراين عام  يابی ااب  توایه است.1395)مهدی سرافراز ،

نتايج نشان داد که  مربوط به روايی پرسشنامه از طريق روايی سازه مورد بررسی ارار یرفت و

با تواه به مفروضه های همچنین ط ق نتايج آزمون،  .عام  اش اع شده است6پرسشنامه از محتوای 

شش عام  دارای  ، 3ب0رش نقطه ب و ،screeشیب نمودار  درصد ت یین واريانس و تحلی  عاملی،

درصد واريانس  ها سهم ناچیزی در ت یینبیشترين درصد ت یین شده نشان دادند و بقیه عام 

( نشان داده شد 1395تحقیقات )مهدی سرافراز ، که در همانطور عام  استخراج و 6بنابراين  .دارند

 ) P<0 ، df=754،3341.271 /001)  عام  بیشترين واريانس ت یین شده را شام  می شود. 6

x=  عام   تحت پوشش  6سوال در  36سوال خرده مقیاس که انجام شد ،36با تحلی  عاملی از بین

 .یرفتارار 

 (31؛23،2؛22؛21؛14؛11؛10؛5؛3؛2: )1عام 

 (27؛25؛24؛19؛17؛16؛13؛12؛9؛7؛6: )2عام  

 (35؛30؛29؛28؛18؛15: )3عام  

 (20؛8؛4؛1: )4عام  

 (34؛33؛32: )5عام  

 (36: )6عام  

ده   با خرهمگرايی پرسشنامه ی سیاهه رفتاری آي ر مربوط به اعت ار یيافته هادر نهايت، 

ه مقیاس با خرد نشان داد که بین خرده مقیاس های پرسشنامه سیاهه رفتاری آي ر  csi4مقیاس 

  با ر دو عامهمعناداری بین  بعالوه ارت اط مث ت و رابطه مث ت ومعناداری واود دارد. csi4های 

 واود دارد. csi4خرده مقیاس 

یاس از هماهنگی درونی خوبی مق به دست آمده می توان یفت کهنتايج  به تواهبنابراين، با 

هم ستگی  همینطور .از تحلی  عاملی آن اطمینان داشت دار است و می توان به نتايج حاص برخور

نشان می دهد که  افرادی  csi4 یاسمق های سیاهه رفتار کودك وعام  معنادار بین  مث ت و

( بیشتری هستند دارای اختالالت و مشكالت شدت مشك  رفتاریدارای نمره خرده مقیاس )

امكان آن اشاره کرد که از محدوديت های اين پژوهش می توان به  رفتاری  بیشتری نیز می باشند.

صوص بسط اين پژوهش پیشنهاد در خ يافته ها تحت تاایر سوییری پاسخ ها ارار یرفته باشد.د دار



 
  41     ...با آن رابطه و کودکان رفتاری سیاهه سنجی روان های ويژیی 

 

بهتر  که مورد استفاده یسترده باشد، تراامع به منظور بدست آوردن مقیاس استاندارد ومی شود 

اارا  ترسطه وسیع دراز کودکان عادی و استثنايی و..... مروی یروه های ديگر اع است پژوهش

نس ت به  ای حصول اطمینان بیشتربرهمچنین  شود، تا اابلیت تعمیم پذيری نتايج نیز افزايش يابد.

پايايی مقیای  تا از اين طريق ا ات و از روش باز آزمايی استفاده شود. اعت ار سیاهه رفتاری آي ر ،

پیشنهاد می شود تا به معلمان و والدين  ،صاح نظران تعلیم و تربیتهمچنین به  مشخص یردد. نیز

تواه های کنترل خشم و.. برای کودکان   مهارتاز ا ی یبه تأایر آموزش و لزوم تواه به دوره هاي

لزوم تواه بیشتر به مؤلفه های سالمت روان به عنوان پیش بینی کننده های اوی برای  نمايند و

ضروری  سالمت ااتماعی، موفقیت در زندیی و پیشرفت تحصیلی برای کودکان و دانش آموزان

 است. 
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