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 چکیده

فنرم  روان سننجیهای ويژگی»در اين پژوهش حاضر به 

 والنند نسننخه سننوم نبننام  ربننالگری هیجننانی و رفتنناری 

(-3BASC) پرداختنه « در کودکان با اخنتالل رفتناری

شده و سؤال اصلی بدين ترتیب تدوين شده است که آينا 

 ربنالگری نسنخه سنوم نبنام  روان سننجیهنای ويژگی

( در کودکنان بنا اخنتالل BASC-3)هیجانی و رفتاری 

هنای تحقیق حاضر در حیطه طنر ونه است؟ رفتاری چگ

-تمنامی داننشگیرد. جامعه شامل جای می روان سنجی

آموزان پايه پنجم و ششم ابتدايی با اختالل رفتناری کنه 

-مدارس ابتدايی شهر تهران مشغول بنه تحصنیل منی در

گینری روش نموننهدر اينن تحقینق بنا پینروی از  باشند.

قه شهر تهران )شمال، منط 5ای با تأکید بر تصادفی طبقه

جنوب، شرق،  رب و مرکز(، از هر منطقه يک مدرسنه و 

کودک با اختالل رفتاری انتخاب  30از هر مدرسه حداقل 

نفر بنه عننوان نموننه انتخناب  150شدند که در مجموع 

Abstract 
The present Research investigates the 

"Psychometric properties of the parent form 

of the third version of the Emotional and 

Behavioral Screening System (BASC-3) in 

children with behavioral disorders" and the 

main question is to determine whether the 

psychometric properties of the third version 

of the emotional screening system. And 

Behavior (BASC-3) in Children with 

Behavioral Disorders? The present study 

falls under the scope of psychometric 

designs. The community includes all fifth- 

and sixth-grade students with behavioral 

disabilities who attend elementary schools 

in Tehran. In this study, by using stratified 

random sampling method with emphasis on 

5 districts of Tehran (north, south, east, 

west and center), at least one school and at 

least 30 children with behavioral disorder 

were selected from each school district. A 
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 مقدمه 

عنوان رفتارهنای بزهااراننه و نابهنجنار يناد های رفتاری که در برخی از مواقن  از آن بنهاختالل

شود، به رفتارهايی که خارج از هنجار اجتماعی بنوده و مطنابق بنا قنوانین و مقنررات اجتمناعی می

الی، ناسنازگاری فعتوان به رفتارهای پرخاشگرانه، بیششود که از آن جمله میباشند، اطالق مینمی

هنای اختالل توان بنه تحقیقنات متفناوتی کنه پیرامنون اجتماعی و... اشاره نمود. در اين زمینه می

هنای رفتناری را ها و عوامنل اختالل(. ريشنه1390رفتاری صورت گرفته است، اشاره نمود ) المی، 

نبنام نسنخه سنوم در اينن تحقینق از فنرم والند  شدند.

ار عنوان ابنزبه (،BASC-3) ربالگری هیجانی و رفتاری 

استفاده شده است که دارای رواينی و اعتبنار مطلنوب در 

های تحقیق نشان نسخه اصلی بوده است. در نهايت، يافته

 ربنالگری هیجنانی و نبنام نسخه سنوم داد که فرم والد 

با استفاده از دو روش آلفا کرانبنا   (BASC-3)رفتاری 

بنراون  -و دو نیمه کردن آزمون با اصال  اسنییرمن 83/0

دهنده تجانس درونی مطلوب بنوده و بوده که نشان 81/0

به دسنت  80/0همچنین، ضريب ثبات در پژوهش حاضر 

-دهنده ويژگی تارارپذيری ابزار مذکور میآمده که نشان

نبنام کنه نسنخه سنوم باشد. در نهايت، مشخص گرديند 

دارای بننار ( BASC-3) ربننالگری هیجننانی و رفتنناری 

بوده کنه  40/0یش از باشد که بمی 65/0عاملی مشترک 

کند نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری بیان می

تواند بنرای تبینین در دانش آموزان با اختالل رفتاری می

اخنتالل رفتناری مننورد اسنتفاده قننرار گینرد. در نهايننت، 

-تمامی سؤاالت در يک عامل جنای منیمشخص گرديد 

 .گیرند

م ، نسخه سنوروان سنجیهای ويژگی: کلیدیهایواژه

  نبام سنجش رفتار کودکان، کودکان، اختالل رفتاری

total of 150 individuals were selected as 

sample. In this Research, the parent form of 

the third version of the Emotional and 

Behavioral Screening System (BASC-3) 

was used as a Instrument that had good 

validity and validity in the original version. 

Finally, the findings of the Research 

showed that the parent form of the third 

version of the Emotional and Behavioral 

Screening System (BASC-3) using two 

Cronbach's alpha methods was 0.83 and the 

split-half test with Spearman-Brown 

modification was 0.81. The Internal 

Consistency index was desirable, and the 

coefficient of stability in the present study 

was 0.80, indicating the reproducibility 

characteristic of the instrument. Finally, it 

was found that the third version of the 

Emotional and Behavioral Screening 

System (BASC-3) had a common factor 

load of 0.65 which was more than 0.40 

indicating that the third version of the 

Emotional and Behavioral Screening 

System in students. Behavioral disorder can 

be used to explain behavioral disorder. 

Finally, it became clear that all questions fit 

into one factor 

Keywords:    Psychometric properties, 

third Edition of the Emotional and 

Behavioral Screening System (BASC-3), 

children, behavioral disorders 
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د. علننت بننروز بايند در شننراي  و عوامننل زيسننتی و تربیتننی دوران نوجننوانی و جننوانی جسننتجو کننر

های رفتاری معموالً علت واحدی نیست بلاه همیشه چندين علت دست بنه دسنت يانديگر اختالل

 (.1392گردند )بیرجندی، دار میداده و باعث بروز رفتارهای مشال

ث بنروز شايان ذکر است، فقر مادی، احتیاج و نامساعد بودن وض  اقتصادی در اکثنر منوارد باعن

دهند کنه از نبنر سنط  های رفتاری بیشتر در طبقناتی ر  میشود. اختاللدار میرفتارهای مشال

های تحصیل کرده، نوجواننان شود خانوادهتر هستند. به عبارت ديگر، بندرت ديده میفرهنگی پايین

(. الزم به ذکر است مطنر  شنود کنه 1390های رفتاری تحويل جامعه دهند )فرجاد، دارای اختالل

گذارند کان، تأثیر منفی میاجتماعی کود -طور چشمگیری بر عملارد تحصیلیهای رفتاری باختالل

دين عندل، دهنند )فنروع النهای روانی در دوره بزرگسنالی را افنزايش منیو احتمال ابتال به بیماری

 (.1396؛ به نقل از کیايی، 1372

رينق از ط رينزی وينژه صنورت داد کنههای کودکان اسنتثنايی برنامنهتوان برای گروهزمانی می

سنازه  نگنر درسنجش استثنايی، نیمر  هوشی آزمودنی ترسیم گرديده و با استناد به رويارد کمنی

ر درو، سننجش هنوش ريزی دقیقی مبتنی بر سنجش اسنتثنايی انجنام گینرد. از ايننهوش، برنامه

ی در عناتعننوان يانی از مهمتنرين منناب  اطالهای سنجش استثنايی، اقدامی مؤثر بوده و بنهزمینه

، ناتوان گام، تیزهوش، سرآمدشناسايی نیازهای ويژه کودکان استثنايی و به خصوص کودکان آهسته

رو، در فرآينند سننجش آمنوزش و پنرورش شنود. از ايننيادگیری و اختالل رفتناری محسنوب منی

ت و از هنای هنوش، خالقینتوان به سنازههای نوين به وجود آمده که از جمله میاستثنايی، تخصص

ی از تنروسی  مه مهمتر، به اختالل رفتاری اشاره نمود. با توجه به شیوع اختالل رفتاری که دامنهه

منوثر و  عننوان اقندامیدهد، سنجش اين گروه از کودکان بههای استثنايی را تشایل میديگر گروه

ز و وکارآمد بر تبلورسازی رشته تخصصصی روانشناسی و آموزش کودکان اسنتثنايی يناد کنرد )افنر

 (.1390کامااری، 

ترين ابزارهای روانشناختی کنه در  ربنالگری اخنتالالت هیجنانی و يای از مهمترين و کاربردی

 1رود، نسنخه سنوم نبنام  ربنالگری هیجنانی و رفتناریرفتاری کودکان با اختالل رفتاری به کار می

فتناری در کودکنان و های عاطفی يا هیجانی و راست. اين ابزار به سنجش نقاط ضعف و قوت زمینه

شنود. از دبسنتانی تنا دبیرسنتان را شنامل منینوجوانان معطوف است که دامننه سننی آن از پنیش

هنای مهمترين نقاط قوت نسخه سوم نبام  ربنالگری هیجنانی و رفتناری اينن اسنت کنه شناخص

ن آمنوزادهد که در حنداقل زمنان توسن  معلمنان، والندين و داننش ربالگری مختصری را ارائه می

                                                           
1- Behavioral and Emotional Screening System (BASC-3 BESS) 
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های هیجانی توان  ربالگری سري  و کارآمدی را از زمینهشود. با استفاده از ابزار مزبور میتامیل می

 (.2015، 1های آموزشگاهی به دست آورد )رينولدز و کامیهاوسيا رفتاری آزمودنی در محی 

هنای از سويی ديگنر، فراينند اعتباربخشنی و رواسنازی ابزارهنای سننجش ينا شناسنايی ويژگی

عنوان فرايندی سناده و سنطحی توان آن را بهسنجی، از پیچیدگی بااليی برخوردار است و نمیوانر

تنوان از باشنند و نمیدر نبر گرفت. برخی ابزارهای سنجش، از روايی و اعتبار ضعیفی برخوردار می

ولی داشنته و در عنوان ابزارهای سنجش ياد نمود. در مقابل، برخی ابزارها، روايی و اعتبار مقبآنها به

سنجش و تشخیص، از منزلت و جايگاه بااليی برخوردار هسنتند. جهنت ارزينابی اخنتالل رفتناری، 

مطلنوبی بنوده و از  2روان سننجیهنای ابزارهای متنوعی در اختیار متخصصان است که واجد ويژگی

اخنتالل رفتناری،  اعتبار و روايی مناسبی برخوردارند. از جمله ابزارهای مورد استفاده، جهت ارزيابی

 (. 1397اشاره نمود )خانی، ( BASC-3نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )توان به می

گیری از ابزارهای پیشرفته نوين در رشته روانشناسی آموزش و پنرورش اسنتثنايی در پرتنو بهره

وزش و شناختی باعث شده اسنت تنا تحنولی عبنیم در روانشناسنی آمناصول و فنون سنجش روان

پرورش استثنايی به وجود آيد و تخصص سنجش استثنايی يا سنجش آموزش و پنرورش اسنتثنايی 

-آزمنايی بنهو روان روان سنجیشال بگیرد. در تخصص مزبور از يک سو به اصول و فنون پیشرفته 

سازی و توسعه عنوان دستاوردهايی از سنجش روانشناختی پرداخته شده و از سويی ديگر، به مفهوم

 (.2014، و همااران 3گردد )تامیسونموزش و پرورش استثنايی تأکید میآ

با توجه به ابهامات گوناگونی که در زمینه  ربالگری کودکان با اختالل رفتاری وجود دارد؛ تاکید 

نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری در کودکنان مطنر   روان سنجیهای بر بررسی ويژگی

 روان سننجیهای در راستای ارزيابی ويژگی روان سنجیضعف در اطالعات گرديده است. همچنین، 

محسنوب  روان سننجیهنای ترين منب  مسأله در پژوهشابزارهای مرتب  با سنجش استثنايی رايج

توان منب  مسأله پنژوهش حاضنر ( و با توجه به خالء نبری ايجاد شده می2008، 4شود )وينبریمی

سنجی اين ابنزار در نبنر گرفنت کنه های رواندر زمینه شناسايی ويژگیهای تجربی را فقدان يافته

هنای عنوان منب  مسأله پژوهش حاضر مطر  شنود. بنه بینانی ديگنر، در بررسنی ويژگیتواند بهمی

سنجی ابزارهای سنجش استثنايی برای کودکان، تحقیقات فراوانی انجام شنده کنه بنه راحتنی روان

 روان سننجیهنای ای دانش، پاسخ داد. با تأکید بر روند بررسی ويژگنیهتوان به اينگونه شاافنمی

                                                           
1- Reynolds & Kamphaus  

2- Concequentional Validity 

3- Thompson 

4-- Weinbery 
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های تجربی در زمینه اختالل ابزارها، اينگونه خالءهای نبری در زمینه اختالل رفتاری و فقدان يافته

 رفتاری کودکان از سويی ديگر، باعث شده تا مسأله تحقیق از پیچیدگی بااليی برخوردار شود.

آمنوزان بنرای پژوهشنگران حنائز شناسايی و تشخیص اخنتالل رفتناری داننشبا توجه به ايناه 

باشند، اهمیت بوده است و همچنین، استفاده از ابزارهنای معتبنر و دقینق در اينن زمیننه الزم منی

ابزارهای  روان سنجیهای تحقیقات متعددی در زمینه  ربالگری کودکان با اختالل رفتاری و ويژگی

رواينی »( پیرامنون 2010) 1توان به پژوهش ماتسنونت گرفته است که میمعتبر در اين زمینه صور

هنا در اشناره نمنود. يافتنه« همگرا نسخه دوم نبام سنجش رفتار کودکان در کودکان طیف اوتیسم

انگینز نشنان پژوهش مذکور نشان داد بسیاری از کودکان مبتال به اختالل اوتیسم رفتارهای چنالش

بتنی بر آگاهی استفاده شده که در اين تحقینق رواينی همگنرا و اعتبنار دهند که از پرسشنامه ممی

 متقابل را در مورد کودکان و نوجوانان مبتال به اوتیسم نشان میدهد.

ارزيابی فرم والدين بررسنی رفتنار »عنوان ( تحت2011) 2در تحقیق چینا جنیفر و ويفردا بريجت

نبارت بر رفتار و هیجان کودکنان بنا اسنتفاده از و هیجان کودکان با استفاده از نسخه دوم سیستم 

-مشخص گرديد کنه بنا بررسنی خنرده(« BASC-2نسخه دوم سیستم نبارت بر رفتار کودکان )

هنای کودکنان توان از ابزار مذکور برای ارزيابی رفتار و هیجانهای فرم والدين نسخه دوم میمقیاس

منند بنه ی برای روانشناسان مدرسه کنه عالقنهاز طريق والدين استفاده نمود. همچنین مفاهیم عمل

 گیرد.دهی به تحقیقات آينده هستند مورد استفاده قرار میشناسايی زودهنگام و جهت

نسنخه سنوم نبنام سننجش  روان سننجیهای ويژگی»( در تحقیق خود پیرامون 1397ثنايی )

کنه ابنزار منذکور در  مطنر  نمنود« موزان با اختالالت يادگیریآرفتاری کودکان در دانش-هیجانی

از  ا اسنتفادهآموزان با اختالالت يادگیری دارای روايی و اعتبار مطلوب بوده است. همچنین، بندانش

سنخه رو، نشنوند. از ايننبندی منیعامل دسته 4تحلیل عامل مشخص گرديد که تمامی سؤاالت در 

 رای تبینینتوانند بندگیری میآموزان با اختالالت ياسوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری در دانش

 اختالل ناتوانی يادگیری مورد استفاده قرار گیرد.

سنیاهه رفتناری کودکنان  روان سننجیهنای ويژگنی»( در پژوهش خود با عنوان 1397خانی )

ودکنان مطر  نمود کنه سنیاهه رفتناری ک« دبستانی با اختالل رفتاریآموزان پیشآيبرگ در دانش

ری مطلوب بوده و بنرای شناسنايی و شندت اخنتالل رفتنا روان سنجی هایآيبرگ دارای    ويژگی

برگ بنا گیرد. همچنین، مشخص گرديد که سیاهه رفتاری کودکان آيکودکان مورد استفاده قرار می

-نوع مالکنی منی ( و پرسشنامه آخنبا  دارای روايی همزمان ازCSI-4پرسشنامه اختالل سلوک )

 باشد.   

                                                           
1- Matson  

2  - China Jennifer   &  wyforda Bridget 
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 کودکنانری اختالالت عاطفی و رفتناان ابزارهای مناسبی برای شناسايی با توجه به ايناه در اير

ان هنای قنديمی بنرای شناسنايی اخنتالالت عناطفی و رفتناری کودکنوجود ندارد و از برخی آزمون

جی هنای روانسننشود، ضروری است از فناوری نوين استفاده شود و بتنوان بنه شناخصاستفاده می

ت تنا و رفتاری در گروه کودکان بنا اخنتالل رفتناری دسنت يافننسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی 

نهضت سنجش اسنتثنايی توسنعه يافتنه و بتنوان چنارچوب علمنی و تحقیقناتی مناسنبی را بنرای 

زی بدسنت رينی کودکان با اختالل رفتاری، پس از آن نیازسنجی و برنامه ربالگری هیجانی و رفتار

یجنانی و نسخه سوم نبام  ربنالگری ه روان سنجیهای رو، در پژوهش حاضر به ويژگیآورد. از اين

 شود. ( در کودکان با اختالل رفتاری پرداخته میBASC-3رفتاری )

 و نوجنوان تنرين اخنتالالت در کودکناناز سويی ديگر، با توجه به ايناه اختالل رفتاری از شاي 

رحله قبنل من مدرسه، و در دبستانی يا اوايل سدرصد در کودکان پیش 16تا  2باشد که با شیوع می

 (، وجود ابزاری دقیق و معتبر برای سننجش اينن اخنتالل در1396کند )کیايی، از نوجوانی بروز می

های يژگیورو، در پژوهش حاضر به باشد. از اينشناسی امری ضروری و حائز اهمیت میجوام  روان

بنا اخنتالل  در کودکنان( BASC-3)نسخه سوم نبام  ربنالگری هیجنانی و رفتناری  روان سنجی

 ومطلنوب بنرای تشنخیص  روان سننجیهنای شود تا بتوان ابنزاری بنا ويژگنیرفتاری پرداخته می

 شناسايی اختالل رفتاری در کودکان ارائه نمود.

شنناختی در سننجش، نیازسننجی، در نهايت، اهمیت پژوهش حاضنر در توسنعه مرزهنای روش

 جیروان سننهنای ايی جنای دارد. از طرينق ويژگنیريزی و آموزش و پرورش کودکان اسنتثنبرنامه

بنه  ل رفتناریدر کودکنان بنا اخنتال( BASC-3) نسخه سوم نبام  ربنالگری هیجنانی و رفتناری

 -موزشیآآموزان مقط  ابتدايی پرداخت و اطالعات  نی بالینی را در زمینه مداخالت خصوص دانش

گینری، هو مداوم در حیطن  سننجش و اننداز رو، اجرای تحقیقات منبمبالینی به دست آورد. از اين

گیری بنرای کودکنان فنراهم تواند مدارک معتبری را برای افزايش اعتبار و روايی ابزارهای انندازهمی

ر ای برخورداسازد. اينگونه اقدامات در راستای سنجش مشاالت رفتاری از اولويت و ضرورت فزاينده

ای کنه هننوز های بنیادی محسوب شود. در جامعهفعالیت عنوان يای از مهمترينتواند بهبوده و می

شنود، تندوين گیری سنجش مشاالت رفتاری کودکان باار برده نمیابزاری معتبر در راستای اندازه

ش مقیاسی برای سنجش مشاالت رفتاری کودکان و پس از آن توسعه و معرفی آزمونی برای سننج

عننوان تنوان آن را بنهای برخوردار بنوده و میندهسنجش مشاالت رفتاری کودکان، از ضرورت فزاي

های آموزش و پنرورش های نامعتبر در حیطهاولويت اصلی سنجش در نبر گرفت. استفاده از آزمون

های  یردقیق صورت گینرد و منوج عبیمنی از نارضنايتی را بنه کودکان باعث شده است تا سنجش

 وجود آورد.
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 قیقات اندکی که در زمیننه نسنخه سنوم نبنام سننجششود با توجه به تحدر نهايت مطر  می

ابنزار  روان سننجیهنای فتاری انجام شده است، هنوز اطالعات جامعی در زمیننه ويژگنیر-هیجانی

مسنأله  عنوان منبن مذکور به خصوص در ايران وجود ندارد که عدم اطالعات کافی در اين حیطه به

نبنام  فرم والند نسنخه سنوم روان سنجیهای یرو، در پژوهش حاضر به ويژگشود. از اينمطر  می

شود. بننابراين، ته میدر کودکان با اختالل رفتاری پرداخ( BASC-3) ربالگری هیجانی و رفتاری 

 شود که:سؤال اصلی پژوهش حاضر به اين ترتیب مطر  می

غرباالگری هیجاانی و رفتااری فرم والد نسخه سوم نظاام   روان سنجیهای ویژگی 

(BASC-3 ) کودکان با اختالل رفتاری چگونه است؟ در 

 شوند: فرعی به شر  زير مطر  میبا تاکید بر سوال اصلی تحقیق، سواالت 

با اخنتالل  ( در کودکانBASC-3م نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )آيا فرم والد نسخه سو -

 باشد؟رفتاری دارای تجانس درونی می

با اخنتالل  ( در کودکانBASC-3انی و رفتاری )ی هیجآيا فرم والد نسخه سوم نبام  ربالگر -

 باشد؟رفتاری دارای ضريب ثبات می

با اخنتالل  ( در کودکانBASC-3م نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )آيا فرم والد نسخه سو -

 باشد؟رفتاری دارای روايی سازه می

با اخنتالل  ( در کودکانBASC-3م نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )آيا فرم والد نسخه سو -

 باشد؟رفتاری دارای روايی مالکی از نوع همزمان می

با اخنتالل  ( در کودکانBASC-3م نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )آيا فرم والد نسخه سو -

 ؟باشدرفتاری دارای روايی تشخیصی می

 

 روش 

هنای طر  ه درگینرد؛ همنوارشناختی جای میهای پژوهش روشپژوهش حاضر در حیطه روش

های پژوهش گیری با رعايت مفروضهسنجی ابزارهای اندازههای روانشناختی به بررسی ويژگیروش

-عنوان مطالعنات روانسننجی و تحنتشود. از اين رو، روش پژوهش حاضر بهيابی پرداخته میزمینه

-س از جمن شناختی است. در پژوهش حاضر نیز پهای پژوهش روشای از روشعنوان زيرمجموعه

فنرم والند  یروان سننجهای ها، به بررسی ويژگیها، انجام مراحل میدانی و استخراج دادهآوری داده

رداختنه ( در کودکان با اختالل رفتناری پ3BASC-نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )

 گیرد. جای می روان سنجیهای رو، پژوهش حاضر در حیطه طر شده است. از اين

و به ويژه سنجش اسنتثنايی بنا تاکیند بنر اينانه بنا جامعنه  روان سنجیتحقیقات مرتب  با در 

عنوان جامعن  آمناری يناد وسیعی از کودکان استثنايی سر و کار داشته و از اصطال  جامع  هدف به
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آمنوزان پاينه پننجم و ششنم رو، در پژوهش حاضر نیز جامعه آماری را تمامی داننششود، از اينمی

مدارس ابتدايی شهر تهنران مشنغول بنه تحصنیل  دهند که دريی با اختالل رفتاری تشایل میابتدا

رو، با توجه به ايناه آمار و ارقام دقیقی برای اين افراد وجود داشته و تنها دسترسی باشند. از اينمی

عنه آمناری باشند، بننابراين، جامبه اين افراد مراجعه حضوری آنها به مدارس ابتدايی شهر تهران می

 گیرد. تحقیق حاضر در حیطه جوام  محدود جای می

شنناختی و بنه وينژه های روشگیری جام  در پژوهشبا توجه به پژوهش حاضر و اهمیت نمونه

( و با تأکید بر حساسیت تعیین حجم نمونه در اينگوننه از تحقیقنات، 2007پورات، )بن روان سنجی

 2از طرينق آمناره 1م نمونه مافی بوده و توان برآورد پارامتربايد در نبر داشت که ضروری است تا حج

هنای بنالینی از بنا تأکیند بنر گنروه وان سننجیروجود داشته باشد. اين اقدام در زمیننه مطالعنات 

نفنر در مطالعنات منرتب  بنا گنروه  30ای برخوردار است و حداقل حجنم نموننه های ويژهمفروضه

-در پژوهش حاضر، با استفاده از روش نمونه(. 1389کامااری، شود )استثنايی پیشنهاد می -بالینی

منطقه شهر تهران )شمال، جنوب، شرق،  رب و مرکز(، از هنر  5ای با تأکید بر گیری تصادفی طبقه

کودک با اختالل رفتاری انتخاب شدند که در مجموع  30منطقه يک مدرسه و از هر مدرسه حداقل 

 رار گرفتند.نفر به عنوان نمونه مدنبر ق 150

( BASC-3گیری در تحقیق حاضر نسخه سوم نبام  ربنالگری هیجنانی و رفتناری )ابزار اندازه

 شود:دارای پنج فرم است که به ترتیب موارد زير را شامل می

 دبستانفرم معلم يا مربی پیش -1

 از کالس اول تا دوازدهم فرم معلم -2

 بستاندفرم والد برای کودک پیش -3

 لد برای کودک و نوجوان از کالس اول تا دوازدهمفرم وا -4

 آموز از کالس سوم تا دوازدهمفرم دانش -5

آمنوز، ننشسؤال و فرم دا 28سؤال داشته در حالیاه فرم والدين،  20همواره فرم معلم و مربی، 

رم فن توانمی رود، به راحتیسؤال دارد و از آنجايی که فرم مذکور در حیطه  ربالگری به کار می 28

اين، مربنی در دقیقه است. بننابر 20دقیقه تامیل کرد. زمان تامیل فرم والد  5مزبور را در کمتر از 

سنال  6ان، دبستسال در پیش 5تا  3دبستان، معلم در دبستان و دبیرستان، والدين با فرزندان پیش

ه سننی ن و دامننآموزان با حداقل تحصیالت سوم دبسنتاسال در دبستان و دبیرستان و دانش 18تا 

 ابی اختالالتهای تجربی را در راستای ارزيشوند که دادهگذارانی محسوب میعنوان رتبهسال به 10

 کنند.هیجانی و رفتاری برای آزمودنی مشاوک به اختالالت، ارائه می

                                                           
1- Parameter  

2- Statistics  
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فنرم دقنت  شود که معلم، مربی يا والد در هنگنام تامینل ايننبا تأکید بر فرم والد پیشنهاد می

نات و هی به بیادهنده يا والد، مشال چندانی را در پاسخدته باشند تا از اين طريق دريابند پاسخداش

وسن  تامیل فرم نداشته باشد. ارائه آموزش برای تامیل فنرم از جملنه منواردی اسنت کنه بايند ت

د، والنفنرم  گیرد. تامینلکارشناس انجام گیرد و اين اقدام پس از برقراری ارتباط مطلوب، انجام می

دهند. در آموز، به خود اختصناص منیعلم و دانشم -زمان کمتری را در مقايسه با تامیل فرم مربی

، و بنه ننور آموز بايد رواينی اکولویينک را در نبنر داشنتانجام هر سه فرم مربی معلم، والد و دانش

 ساوت، تهويه، دما، صندلی و میز مناسب تأکید نمود.

ن تمنايز های سازنده فرم والد وجود دارد و اينتوجهی بین شاخصالزم به ذکر است تفاوت قابل 

آموز انشدباشد. در فرم والد نیز همانند فرم در ارائه دو شاخص خودتنبیمی و سازگاری شخصی می

 سازی، خودتنبیمی و سنازگاری شخصنی تأکیند داشنت. درهمواره بايد به سه شاخص خطر دورنی

عی، از قبیل  یرعادی بنودن، فقندان کنتنرل، فشنار اجتمنا سازی به رفتارهايیشاخص خطر درونی

در  شود. در شاخص خودتنبیمی با مشناالتیکفايتی پرداخته میاضطراب، افسردگی و احساس بی

ای های خويش را ندارد و زمینه را برص کنترل تاانهرو بوده که شختاانشی روبه -فعالیزمینه بیش

ای عنوان معرفهدهد. ضعف در توجه استمراری بهمی نشان فعالی/ تاانشیبیش -اختالل نقص توجه

آمنوز بنا شود. در شاخص خطر سازگاری شخصنی بنه روابن  داننشدقیق از خودتنبیمی مطر  می

عتمناد بنه افردی، احسناس شود. عالوه بر آن، به رواب  بینوالدين در محی  خانوادگی پرداخته می

ی شنود. هنگنامی کنه سنطو  عندم نارسنايی رفتنارمی نفس و ثبات در تعامالت اجتماعی پرداخته

ار کنند و توان دريافت که شخص نتوانسته است رواب  خوبی را بنا ديگنران برقنريابد میافزايش می

جتمناعی ادهد. در اين مواق  احتمال بنروز ناسنازگاری ديدگاه سودمندی را به خويشتن نشان  نمی

 يابد.نیز افزايش می

 28شنود کنه دارای های نبام سنجش رفتار محسوب میی از مهمترين فرمعنوان يافرم والد به

-18-16-13-11-9-8-5-4-3سنؤال )سنواالت 14سازی با باشد. در شاخص خطر درونیسؤال می

( 17-15-14-12-10-7-6-2سؤال )سنواالت  8سازی با ( و در شاخص برونی19-20-21-24-26

( سر و کنار داشنته کنه 28-27-25-23-22-1االت سؤال )سو 6و در شاخص مهارتهای انطباقی با 

 عالوه بر نمره کل سه نمره تفایک شده در سط  دوم به دست آورد. 

آمنوزان بنا اخنتالل رفتناری از پرسشننامه عالئنم مرضنی از آنجا که در راستای  ربالگری دانش

منذکور نینز  ابنزار روان سننجیهنا رو، به ذکر ويژگنی( استفاده شده است، از اينCSI-4کودکان )

های روانیزشای است که بر اين پرسشنامه از ابزارهای  ربالگری رايج برای اختالل شود.پرداخته می

های رواننی سناخته شنده اسنت. نسنخه اولینه های راهنمای تشخیص و آماری اختاللاساس مالک

النی، يونیتنات و  ( را اسیر افاین،Slugپرسشنامه با نام فهرست اسیرافاین، النی، يونیتات و گادو )
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هنای بندی سومین ويرايش راهنمای تشخیص و آماری اخنتاللبر اساس طبقه 1984گادو در سال 

( تهیه کردند و بعد به دنبال تجديد نبر در سومین ويرايش راهنمای تشخیص و DSM-IIIروانی )

تنا  آننالیز سناخته شند CSI-3Rنسخه  1987( در سال DSM-III-Rهای روانی )آماری اختالل

با انتشار چاپ چهارم راهنمنای تشنخیص آمناری اخنتالل رواننی بنا  1994در سال  CSI-4ايناه 

های قبلی توس  گادو و اسیرافاین تجديد نبر شد. اينن پرسشننامه تغییرات اندکی نسبت به نسخه

 دارای دو چک لیست والد و معلم است.

 13سنوال،  77لیست معلم با  سنجد و چکاختالل را می 17سوال دارد و  97چک لیست والد 

در  سوال آن مربوط بنه ارزينابی اخنتالل سنلوک اسنت. 8دهد که اختالل را مورد سنجش قرار می

 CSI-4پرسشنامه  27 – 41پژوهش حاضر از فرم والدين و معلمان استفاده شده است که سواالت 

انشنگاه اينايی آن در دباشند در ارزينابی اخنتالل سنلوک، اعتبنار و پمربوط به چک لیست والد  می

 استونی بروک به تايید رسیده است.

و در  96/0لیست والد در ايران ضريب پايايی ابزار با روش آزمون مجدد محاسبه شد که در چک

 های تشخیصگزارش شده است. اعتبار صوری پرسشنامه که بر اساس مالک 93/0لیست معلم چک

DSM-IV ای تهنران تايیند شناسنی انسنتیتو روان پزشنوانباشد توس  اساتید روانیزشای و رمی

ت. بدسنت آورده اسن 89/0 – 96/0شده است. ابراهیمی پايايی اينن آزمنون را بنر اخنتالل سنلوک 

 و 89/0حساسیت و ويژگی اين آزمون در ايران برای اختالل سنلوک بررسنی شنده کنه بنه ترتینب 

 بدست آمده است. 93/0لمان است. پايايی فرم مع 4باشد و بهترين نقطه برش آن می 97/0

گنذاری یوه نمرهکننده و شگذاری شامل نمره برش  ربالدو روش نمره CSI-4برای پرسشنامه 

در  بر حسب شدت نشانه های مرضی طراحی شده است. پاسخ ارائه شده به هر يک از منواد آزمنون

-نمره اوقات = يک( ای )هرگز = صفر، بعضی اوقات = صفر، ا لب = يک و بیشتردرجه 4يک مقیاس 

-ربنالکننده استفاده شده است. نمره بنرش  شود. در پژوهش حاضر از روش برش  ربالگذاری می

وقنات پاسنخ اعنوان ا لب يا بیشنتر هايی که بهها از حاصل جم  تعداد سوالکننده در اکثر اختالل

ن منورد عنددی در اينراآيد. پرسشنامه عالئم مرضی کودکان در مطالعنات متاند بدست میداده شده

رش شنده گزا 92/0و میزان همبستگی درونی  90/0و  85/0استفاده قرار گرفته است که پايايی آن 

 ( گزارش کرده است. 67/0است. اعتبار بازآزمايی اختالل سلوک را ) 

هنای مرضنی های مثبت متخصصان در مورد همگونی و مناسبت محتنوای سنیاهه نشنانهداوری

ورد سنجش روايی محتوايی سیاهه را به مثابه ابنزار شناسنايی و  ربنال اخنتالل کودکان با حیطه م

رفتاری و هیجانی در کودکان مورد تايید قرار داده است. روايی وابسته به مالک نمره های مقوله هنا 

با تشخیص های مبتنی بر روانیزشای مورد ارزيابی قرار گرفته اسنت و حساسنیت و ويژگنی بناالی 
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ها موجود در سیاهه حاکی ازروايی مالکی اين ابزار است. تفاوت معنی دارنمنره هنای  بیشتر اختالل

 گروههای عادی و بالینی در همه اختالل ها مبین روايی تفایای مناسب اين سیاهه است.

ربالگری فرم والد نسخه سوم نبام   روان سنجیهای ويژگی»با توجه به ايناه پژوهش حاضر به 

-اخصپردازد، پنس از بررسنی شنمی« ( در کودکان با اختالل رفتاری3BASC-هیجانی و رفتاری)

 وهنای پراکنندگی )مینانگین های گرايش مرکنزی و شناخصهای آمار توصیفی با تاکید بر شاخص

لفنا دو روش آ تعیین ضريب اعتبار ابزار با تأکید بنر تجنانس دروننی ازانحراف استاندارد(، به منبور 

 نبور تعیین ضنريب ثبنات از روشمبراون و به  -کرانبا  و دو نیمه کردن آزمون با اصال  اسییرمن

تفاده شده که با مدل آماری ضريب همبستگی گشتاوری پیرسون به همبستگی بازآزمون اس -آزمون

وع الکی از ننبازآزمون( پرداخته گرديد. همچنین، به منبور بررسی روايی مدو مرحله اجرا )آزمون و 

ری ضريب همبستگی نیز از مدل آما (CSI-4همزمان با تاکید بر پرسشنامه عالئم مرضی کودکان )

ور گشتاوری پیرسون استفاده و به همبستگی دو مقیاس پرداخته شنده اسنت. در نهاينت، بنه منبن

 .ی از تحلیل عامل تايیدی استفاده شده استبررسی روايی سازه يا عامل

 

 یافته ها

 ا اختالل رفتااریبدر کودکان نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری آیا فرم والد  -

 باشد؟دارای تجانس درونی می

« دو نیمه کردن آزمون»و « آلفا کرانباخ» : بررسی تجانس درونی با تأکید بر روش1جدول شماره 

  اختالل رفتاری در کودکان با

راونب -اسپیرمن دو نیمه کردن آزمون آلفا کرانباخ شماره سؤال  

سازیشاخص خطر درونی  86/0  75/0  85/0  

سازیشاخص خطر برونی  88/0  72/0  83/0  

های انطباقیشاخص مهارت  85/0  70/0  82/0  

85/0 کل  71/0  83/0  

امی ضرايب اعتبنار فنرم والند نسنخه شود، تمبا توجه به جدول فوق و همانگونه که مشاهده می

آلفنا »سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری در راستای بررسی تجانس درونی بنا اسنتفاده از روش 

به دست آمده است که  81/0باالتر از « دو نیمه کردن»و با استفاده از روش  83/0باالتر از « کرانبا 
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د که ابنزار منذکور، ضنريب تجنانس دروننی توان عنوان نمومعرف ويژگی تجانس درونی است و می

 دهد.را نشان می« مطلوب»

یا فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری در کودکان با اختالل رفتااری آ -

 باشد؟دارای ضریب ثبات می

ر کودکان با د« بازآزمون -آزمون»بر روش  : بررسی ثبات آزمون با تأکید2جدول شماره 

 یاختالل رفتار

 آلفا شماره سؤال

سازیشاخص خطر درونی  83/0  

سازیشاخص خطر برونی  81/0  

های انطباقیشاخص مهارت  84/0  

82/0 کل  

 هنای فنرم والند نسنخه سنوم نبنامتوان عنوان نمود تمامی شناخصبا توجه به جدول فوق می

 80/0 بناالتر ازآمنوزان بنا اخنتالل رفتناری از ضنريب ثبنات  ربالگری هیجانی و رفتاری در داننش

کنه نسنخه  توان مطر  نمنودرو، میدهد. از اينرا نشان می« مطلوب»برخوردار بوده و ضريب ثبات 

-پذيری منیسوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری در کودکان با اختالل رفتاری دارای ويژگی تارار

 باشد. 

کان با اختالل رفتااری سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری در کود آیا فرم والد نسخه -

 دارای روایی سازه می باشد؟

شنود، مقابلنه بنا اولین اقدام در فرايند تحلیل عامل، کنه اولنین مفروضنه آن نینز محسنوب می

 شنود،هنای از دسنت رفتنه نینز اطنالق میها، که بنه آنهنا دادهاست. اين داده Missingهای داده

ترين فنن . بايد در نبر گرفت، تحلینل عامنل حسناسدار کندتواند فرايند تحلیل عامل را خدشهمی

ها افزايش يابنند، اهمیت قائل شده و در مواقعی که اين داده Missingهای آماری است که به داده

عننوان رو، اولنین مفروضنه، تحنتايننهای حاصله از آن اطمینان حاصل کنرد. از توان به يافتهنمی

 شود. می (، عنوان05/0)کمتر از  Missingحداقل 

مند نبنر قنرار  02/0، از دو روش بهرمنند شنده و رقنم Missingهای در فرايند مقابله با داده

از سنؤاالت را بندون پاسنخ گذاشنته  02/0گرفت. بدين ترتیب که چنانچه آزمودنی خاصی، بیش از 

از تحلینل آمناری حنذف  بود، از فرايند تحقیق کنار گذاشنته شند. در اينن بخنش، هنیو آزمنودنی
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( در هنر 02/0) Missingعننوان حنداقل نگرديدند و از اين طرينق مفروضنه تحلینل عامنل تحنت

تک سؤاالت نیز اعمال گرديده و ضريب ابهام آنها بنا رجنوع آزمودنی رعايت شد. اين اقدام برای تک

دهی تعیین گرديد و مشخص شد که تمامی سؤاالت از ضريب صراحت بااليی برخوردار به عدم پاسخ

 بود. 02/0شند؛ بطورياه ضريب ابهام همه سؤاالت، کمتر از بامی

 دومین مفروضه تحلیل عامل، به حجم نمونه مافی عنايت دارد. بدين ترتیب که در اين مرحلنه،

گیری در نبر گرفت. اکثريت خبرگان در حیطه عنوان شاخص کفايت نمونهرا به KMOبايد میزان 

کنند که توس  سه فرد برجسته برداری ياد میکفايت نمونه عنوان اندازهبه KMOتحلیل عامل، از 

 برداری را نشان دهد.توانند اندازه کفايت نمونه( محاسبه شده و می1اولاین -میر -)کیسر

های حاصل از تحلینل توان به يافتهباشد، نمی 70/0کمتر از رقم  KMOدر مواقعی که شاخص 

توان عنوان نمود باشد، می 90/0تا  80/0بین  KMOیاه عامل استناد کرد. به عبارتی ديگر، هنگام

شود،  90/0بیش از  KMOمعرف حجم نمونه مافی مناسب است. در ضمن، زمانی که  KMOکه 

کننند. در تحقینق حاضنر، جندول زينر از آن به عنوان ويژگی کامالً مطلوب در حجم نمونه يناد می

 مونه است: و تفسیر آن در زمینه کفايت حجم ن KMOمعرف میزان 

 

: شاخص کفایت حجم نمونه3جدول شماره   

 تفسیر KMOمیزان 

805/0 آل استحجم نمونه مافی، مناسب و ايده   

شنود. در عنوان نرمال بنودن توزين  چنندمتغیری شنناخته میسومین مفروضه تحلیل عامل، به

 2و از اصنطال  کروينت ای ديگر عننوان گرديندههای چندمتغیری، ويژگی نرمال بودن، به گونهتوزي 

هنای شود. کرويت، که بنه آن نرمنال بنودن توزين  چنندمتغیری و ينا نرمنال بنودن ماتريسياد می

گويند، به خودی خود مفهومی ندارد و در شناسايی کرويت، بايد به توزي  رياضنی کوواريانس نیز می

 تقريب مجذور خی تأکید نمود. 

تنوان عننوان نمنود کنه دار شنود، میور خی معننیدر مواقعی که میزان کرويت در تقريب مجذ

از درجن  آزادی  دار شده است. برای شناسايی نقط  متننارر در تقرينب مجنذور خنی،کرويت معنی

هنای استفاده گرديده که مقدار آن با حجم نمونه ارتباط نزديای دارد؛ ولنی در محاسنبه آن، فرمول

رو مطنر  اتر از موضوع بحث حاضنر اسنت. از ايننشود که ذکر آن فرای استفاده میرياضی پیچیده

های خاصی برای کرويت وجود داشته و به عبارتی ديگر، تفسیر میزان کرويت، در شود که آزمونمی

دهنده کرويت است. آزمنون بارتلنت، دار بودن آن، نشانپذيرد و معنیتقريب مجذور خی صورت می

                                                           
1-  Kaiser- Meyer- Olkin 

2- Sphericity 
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برای شناسايی و بررسی کرويت کاربرد دارد؛ ولی آزمون آزمون هارتلی و در موارد نادر، آزمون لیون، 

هايی است که در شناسايی کرويت، با تأکید بر تقرينب مجنذور خنی در ترين آزمونبارتلت از معتبر

شنود. جندول زينر نشنان دهننده وضنعیت نرمنال بنودن توزين  فرايند تحلیل عامل بانار بنرده می

 است:  چندمتغیری
 

میزان کرویت : بررسی 4جدول شماره   

میزان تقریب  آزمون کرویت

 مجذور خی

 درجة

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

 تفسیر

 کرويت کامل )توزي  نرمال چندمتغیری بدست آمده است( 001/0 378 944/668 آزمون بارتلت

ترتیب که باشد. بدينها میچهارمین مفروضه اجرای تحلیل عامل، شناسايی مقادير اشترک

معنا که هر سؤال با ا کل تست، بايد معرف تجانس درونی سؤاالت باشد؛ بدينهمبستگی هر سؤال ب

برخوردار  2/0از میزان اشتراک کمتر از  کل تست، اشتراک داشته باشد. در مواقعی که هر سؤال،

باشد، ضروری است آن  سؤال از کل تحلیل عامل خارج گرديده و از کل مقیاس نیز حذف شود. 

ترتیب که از سمت چپ، ستون اول معرف هاست؛ بدينمقادير اشتراک جدول زير معرف میزان

 دهد: ( را نشان می1شماره سؤاالت و ستون دوم میزان استخراج )میزان اشتراک يا بار مقیاس

                                                           
1- Loading Scale 
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رو، با توجه به ايناه تمامی بارهای مقیاس يا ضرايب اشتراک سؤاالت با مقیناس، بنیش از اينز ا

تحلیل عامل را با تأکید بر تمامی سؤاالت صورت داد. بننابراين، مفروضنه اول  توانباشد، میمی 2/0

در هنر آزمنودنی و در هنر متغینر(، مفروضنه دوم )حجنم نموننه  02/0کمتر از  Missing)حداقل 

مافی(، مفروضه سوم )حاصل شدن توزي  نرمال چندمتغیری يا کرويت( و مفروضه چهنارم )مینزان 
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( بدست آمنده و تمنامی اينن مفروضنات، معنرف انجنام 2/0مون بیش از اشتراک هر سؤال با کل آز

 فرايند تحلیل عامل است.

رو، در فراينند ايننباشد. ازمی 40/0پنجمین مفروضه تحلیل عامل، واريانس تبیین شده باالتر از 

کنه منواقعی  باشد. در 40/0سؤال، حداقل واريانس تبیین شده بايد  28استخراج عوامل، با تأکید بر 

سننجی در حیطنه اسنتخراج عوامنل، باشد، شراي  مطلنوب روان 60/0واريانس تبیین شده بیش از 

 باشد که با استناد بنه مجمنوع بارهنایانجام گرفته است. جدول زير، معرف واريانس تبیین شده می

گردد کنه بنه سنهم هنر عامنل در وارينانس عاملی مجذور شده مرتب  با استخراج عوامل، عنوان می

یین شدة کل مقیاس معطوف است. الزم بذکر است که از سمت چنپ، سنتون اول معنرف تعنداد تب

تون عوامل، ستون دوم معرف ارزش ويژه، ستون سوم معرف میزان واريانس يا سهم هنر عامنل و سن

 باشد:چهارم معرف واريانس مشترک تبیین شده می
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؛ 1997کننند )ناننالی، شده تعرينف می مجذور 2را مجموع بارهای عاملی 1جائیاه ارزش ويژهاز آن

(، بايد به شناسايی عوامل اصلی پرداخت. الزم به ذکر اسنت کنه ارزش 1393؛ مینايی، 1998کتل، 

 هنای شخصنیت، همنواره ارزش وينژهاست؛ ولی در آزمون 3، معرف عامل بنیادی1ويژه باالتر از رقم 

باشند. منالک می 5/1شده، ارزش ويژة بیش از های هنجار مدنبر قرار گرفته و در آزمون 2باالتر از 

و مبتنی بنر  های پژوهشگرساخته، مبانی نبری چندان دقیقی نداشتهدر برخی موارد که پرسشنامه

معنرف عامنل  1اند، ارزش وينژة بناالتر از ( تندوين نشنده4IRTسنجی )همانند اصول پیشرفته روان

تأکید شده، جدول زير عنوان  1ش ويژة بیش از است. در فرايند شناسايی و استخراج عوامل، که ارز

 گردد:می

 

های ارزش وينژه ، جدول واريانس تبینین شنده و رجنوع بنه سنتون5با رجوع به نمودار سنگريزه

)سنه سنتون وسن (،  7)سه ستون سمت چپ( و مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شنده 6اصلی

عامنل، عامنل اول از  12اج گردينده کنه از اينن عامنل اسنتخر 12توان عنوان نمود که حداکثر، می

                                                           
1- Eigenvalue 

2- Facrors Loading  

3- Basic 

4- Item Response Theory 

5- Scree Plot 

6- Initial Eigenvalues 

7- Extraction Sums Of Squared Loadings 
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تر قابنل ای دقینق، بنه گوننهScreeواريانس تبیینی بااليی برخوردار بوده و اينن مقندار در نمنودار 

شود که مقیاس مزبور را به عنوان يک عامل در نبر گرفت. با اينن رو، توصیه میمشاهده است. ازاين

عننوان گردينده و بنا  1ایمؤلفنه ؤاالت در ينک مناترياسوجود، در صورت تمايل به تحلیل عامل، س

 شود: ، جدول زير مطر  می2تأکید به روش استخراج عناصر اصلی

 

 

                                                           
1-  Component Matrix  

2- Principal Component (PC) 
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بشر  زير ترسیم گردينده  1ای در فضای چرخش يافته )فضای سه بعدی(در نهايت، نمودار مؤلفه

میلنی را در تفسنیر عوامنل تواند نقنش تاای، میکه اطالعات مرتب  با ماترياس تغییر يافت  مؤلفه

 داشته باشد:

                                                           
1- Component Plot In Rotated Space 
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اشنته و در نهايت، مشخص گرديد با توجه به ايناه تمامی سؤاالت با ياديگر همیوشی بنااليی د

سنؤال  28می شود که تماباشد، بنابراين، توصیه میها نمیبندی گويهتعداد عوامل متناسب با دسته

-راين منیرفتاری يک عامل در نبر گرفته شود. بننابفرم والد نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و 

انی و توان مطر  نمود که تمامی سؤاالت در برگیرنده فرم والد نسنخه سنوم نبنام  ربنالگری هیجن

 است. رفتاری

 

 با اختالل رفتاری کانکودنسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری در آیا فرم والد  -

 ی باشد؟دارای روایی مالکی از نوع همزمان م
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)از نوع همزمان( با  :ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی روایی مالکی5جدول شماره 

 کودکان با اختالل رفتاری( در CSI-4پرسشنامه عالیم مرضی کودکان )

 داریسطح معنی میزان همبستگی ابزار مالک

 001/0 62/0** اینافرمانی مقابله

 001/0 60/0** سلوک

 061/0 40/0 الیفعکاستی توجه و بیش

تنوان عننوان نمنود کنه دست آمده، میبا توجه به جدول فوق و با تاکید بر میزان همبستگی به

« سنلوک»و « ایقابلنهنافرمنانی م»هنای بنین شناخص α=01/0داری در سط  ارتباط مثبت  معنی

و رفتاری ی هیجانی با فرم والد نسخه سوم نبام  ربالگر (CSI-4عاليم مرضی کودکان )پرسشنامه 

 60/0التر از کودکان با اختالل رفتاری وجود دارد. بنابراين، با توجه به اينانه مینزان همبسنتگی بنا

 شود که فرم والد نسخه سوم نبام  ربنالگری هیجنانی و رفتناری بنا پرسشننامهباشد، عنوان میمی

 باشد.، دارای روايی مالکی از نوع همزمان می(CSI-4عاليم مرضی کودکان )

 

 تااریبا اختالل رف کودکاننسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری در یا فرم والد آ -

 باشد؟دارای روایی تشخیصی می

 

« سازیخطر درونیشاخص »تك گروهی جهت بررسی روایی تشخیصی  t: 6جدول شماره 

 در کودکان با اختالل رفتاری«  شیوه تحلیل پراکنش آزمون»با تأکید بر 

میانگین 

 نظری

میانگین 

 تجربی

 میزان
t 

درجة 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

15 54/16  03/5  149 001/0  

تنوان مطنر  نمنود کنه تفناوت دسنت آمنده، میبه tبا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان 

-شناخص خطنر دروننی»در  بین میانگین نبری با میانگین تجربنی α=  01/0داری در سط  معنی

جربی باالتر میانگین ت« سازیشاخص خطر درونی»اين، با توجه به ايناه در وجود دارد. بنابر« سازی

سازی در کودکان با اخنتالل رفتناری شود شاخص خطر درونیباشد، عنوان میاز میانگین نبری می

سخه نه فرم والد کتوان مطر  نمود رو، میباشند. از اينباالتر از حد متوس  )میزان مورد انتبار( می

اخنتالل  سازی در کودکان بنا ربالگری هیجانی و رفتاری با تاکید بر شاخص خطر درونی سوم نبام

 باشد.رفتاری دارای روايی تشخیصی می
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« سازیخطر برونی شاخص»تك گروهی جهت بررسی روایی تشخیصی  t: 7جدول شماره 

 در کودکان با اختالل رفتاری« شیوه تحلیل پراکنش آزمون»با تأکید بر 

ن میانگی

 نظری

میانگین 

 تجربی

 میزان
t 

درجة 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

9 23/10  37/5  149 001/0  

تنوان مطنر  نمنود کنه تفناوت دسنت آمنده، میبه tبا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان 

شنناخص خطننر »در  بننین میننانگین نبننری بننا میننانگین تجربننی α=  01/0داری در سننط  معنننی

ین مینانگ« شناخص خطنر خنودتنبیمی»بنابراين، با توجه بنه اينانه در وجود دارد. « خودتنبیمی

شود شاخص خطنر خنودتنبیمی در کودکنان بنا باشد، عنوان میتجربی باالتر از میانگین نبری می

ود که ان مطر  نمتورو، میباشند. از ايناختالل رفتاری باالتر از حد متوس  )میزان مورد انتبار( می

در  سنازیبام  ربالگری هیجانی و رفتاری با تاکیند بنر شناخص خطنر بروننیفرم والد نسخه سوم ن

 باشد.کودکان با اختالل رفتاری دارای روايی تشخیصی می

 

های مهارت شاخص»تك گروهی جهت بررسی روایی تشخیصی t: 10جدول شماره 

 در کودکان با اختالل رفتاری« شیوه تحلیل پراکنش آزمون»با تأکید بر « انطباقی

یانگین م

 نظری

میانگین 

 تجربی

 میزان
t 

درجة 

 آزادی

سطح 

داریمعنی  

12 82/8  70/12-  149 001/0  

تنوان مطنر  نمنود کنه تفناوت دسنت آمنده، میبه tبا توجه به جدول فوق و با تأکید بر میزان 

شناخص سنازگاری »در  بین مینانگین نبنری بنا مینانگین تجربنی α=  01/0داری در سط  معنی

بنی مینانگین تجر« شاخص سنازگاری شخصنی»دارد. بنابراين، با توجه به ايناه در وجود « شخصی

شود شاخص سازگاری شخصی در کودکان بنا اخنتالل باشد، عنوان میتر از میانگین نبری میپايین

رم فنر  نمود که توان مطرو، میباشند. از اينتر از حد متوس  )میزان مورد انتبار( میرفتاری پايین

ر دهنای انطبناقی خه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتناری بنا تاکیند بنر شناخص مهنارتوالد نس

  .باشدکودکان با اختالل رفتاری دارای روايی تشخیصی می

 

 و نتیجه گیریبحث 

شناختی با تأکید بر سازه هوش کاربردهای فراواننی را در حیطنه سننجش همواره سنجش روان
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توان به سنجش اختالل رفتناری تأکیند . از جمله اين کاربردها میآورداستثنايی بالینی به وجود می

شود تا اخنتالل رفتناری را در فراينند  ربنالگری، های انفرادی تالش میداشت. با استفاده از مقیاس

بنالینی  –تشخیص و شناسايی مدنبر قرار داد و اقدامات کاربردی را در راستای مداخالت آموزشنی 

دامات از طريق ابزارهای دقیق و جام  بايد انجام شود. اين اقدام کاربردی در طراحی کرد. اينگونه اق

عنوان گام بنیادی و نوپا محسوب شنده و تحقیقنات معتبنری پیرامنون تشنخیص اخنتالل ايران  به

( انجنام BASC-3رفتاری از طريق نسخه سوم نسخه سنوم نبنام  ربنالگری هیجنانی و رفتناری )

نسخه سوم نسنخه سنوم نبنام  روان سنجیهای ر پژوهش حاضر به ويژگیرو، دنگرفته است. از اين

 آمنوزان بنا اخنتالل رفتناری پرداختنه شنده و ( در داننشBASC-3 ربالگری هیجانی و رفتناری )

 اند:های پژوهش به شر  زير مطر  شدههای پژوهش با توجه به سؤاليافته

با  ( در کودکانBASC-3اری )م غربالگری هیجانی و رفتآیا فرم والد نسخه سوم نظا -

ه از در راستای بررسی تجانس درونی بنا اسنتفاد باشد؟اختالل رفتاری دارای تجانس درونی می

دو »روش  و بنا اسنتفاده از 83/0روش آلفا کرانبا  مشخص گرديد، تمامی ضنرايب اعتبنار بناالتر از 

ان تنوس دروننی اسنت و منیبه دست آمده است که معرف ويژگی تجان 81/0باالتر از « نیمه کردن

 دهد.را نشان می« مطلوب»عنوان نمود که ابزار مذکور، ضريب تجانس درونی 

با  ( در کودکانBASC-3م نظام غربالگری هیجانی و رفتاری )آیا فرم والد نسخه سو -

در راسنتای بررسنی ثبنات بنا اسنتفاده از روش باشاد؟ اختالل رفتاری دارای ضریب ثبات می

ام  ربالگری هیجانی و رفتناری های نسخه سوم نبمون مشخص گرديد، تمامی شاخصبازآز -آزمون

يب ثبنات برخنوردار بنوده و ضنر 80/0آموزان با اختالل رفتاری از ضنريب ثبنات بناالتر از در دانش

ودکنان بنا رو، نسخه سوم نبام  ربالگری هیجنانی و رفتناری در کدهد. از اينرا نشان می« مطلوب»

 باشد.دارای ويژگی تارارپذيری می اختالل رفتاری

( در کودکان با BASC-3آیا فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری ) -

با توجه به تحلیل عامل مشخص گرديد کنه اولنین  باشد؟اختالل رفتاری دارای روایی سازه می

اخص کفاينت حجنم دهد شنبوده که نشان می 80/0باشد برابر با می KMOمفروضه تحلیل عامل 

دار بنوده و نمونه مافی مناسب است. همچنین، کرويت يا نرمال بنودن توزين  چنندمتغیری معننی

 65/0باشد. بار عاملی مشترک در پژوهش حاضنر دهنده کرويت کامل يا نرمال بودن توزي  مینشان

رفتناری در  کند نسخه سوم نبنام  ربنالگری هیجنانی وبوده که بیان می 40/0باشد که بیش از می

تواند برای تبیین اختالل رفتاری مورد استفاده قرار گینرد. در نهاينت، کودکان با اختالل رفتاری می

مشخص گرديد با توجه به ايناه تمامی سؤاالت با ياديگر همیوشی بنااليی داشنته و تعنداد عوامنل 

سنؤال فنرم والند  28ی شود کنه تمنامباشد، بنابراين، توصیه میها نمیبندی گويهمتناسب با دسته

( يک عامل در نبر گرفته شنود. بننابراين BASC-3نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )
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توان مطر  نمود که تمامی سؤاالت در برگیرنده نسخه سوم نبام  ربنالگری هیجنانی و رفتناری می

(BASC-3.است ) 

با  ( در کودکانBASC-3م نظام غربالگری هیجانی و رفتاری )آیا فرم والد نسخه سو -

تگی با استفاده از ضنريب همبسنباشد؟ اختالل رفتاری دارای روایی مالکی از نوع همزمان می

-نافرمنانی مقابلنه» هایبین شاخص α=01/0داری در سط  مشخص گرديد که ارتباط مثبت معنی

هیجانی و  الگری( با نسخه سوم نبام  ربCSI-4پرسشنامه عاليم مرضی کودکان )« سلوک»و « ای

تر از سنتگی بناالرفتاری کودکان با اختالل رفتاری وجود دارد. بنابراين، با توجه به ايناه میزان همب

شود که نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری با پرسشننامه عالينم باشد، عنوان میمی 60/0

 باشد.(، دارای روايی مالکی از نوع همزمان میCSI-4مرضی کودکان )

در کودکان با  (BASC-3ا فرم والد نسخه سوم نظام غربالگری هیجانی و رفتاری )آی -

اده در راستای بررسی روايی تشخیصی با استفباشد؟ اختالل رفتاری دارای روایی تشخیصی می

بین  α=  01/0داری در سط  از روش شیوه تحلیل پراکنش آزمون مشخص گرديد که تفاوت معنی

-ارتسازی و مهسازی، خطر برونیین تجربی در هر سه شاخص خطر درونیمیانگین نبری با میانگ

ی، خطنر سازتوان مطر  نمود که هر سه شاخص خطر درونیرو، میهای انطباقی وجود دارد. از اين

 باشد.یهای انطباقی در کودکان با اختالل رفتاری دارای روايی تشخیصی مسازی و مهارتبرونی

 روان سنجیهای ويژگی»( پیرامون 1397قیق حاضر با تحقیقات ثنايی )های تحدر نهايت، يافته

، قاسنمی و خناکی «نسخه سوم نبام سنجش رفتار کودکان در دانش آموزان با اختالالت ينادگیری

هیجنانی در  -شناسنی مشناالت رفتناریمقیاس نشنانه روان سنجیهای ويژگی»( پیرامون 1395)

( بنه 1391درضی، ازخوش، طهماسیان، بینات و بیگلرينان )، حاجی سی«آموزان مقط  ابتدايیدانش

های فرزنندپروری منادران و مشناالت معناداری اثربخشی آموزش والدين کودکان نافرمان بر روش»

 و عناملی سناختار بررسنی»( پیرامنون 1391پور )پور و حاجی، واحدی، اسماعیل«رفتاری کودکان

، «کنالس در انطبناقی رفتنار از معلم مشاهده یاسشده مق تجديدنبر نسخه سنجیروان هایويژگی

هنجاريابی سه نسخه کودک، پدر/ مادر و معلم سیاهه »( تحت عنوان 1390يزدخواستی و عريضی )

 روان سننجیهای ويژگی»( پیرامون 1388وفايی ) -با ی، آگیالر، قره«رفتار کودک در شهر اصفهان

، کاکنابرايی، حبیبنی عسنگرآباد و فندايی «ن ايراننیها و مشاالت در نمونه کودکاپرسشنامه توانايی

-18(: فرم خودگزارشنگری YSRهنجاريابی مقیاس مشاالت رفتاری ايشنبا  )»( پیرامون 1386)

، شهیم، يوسنفی و قنبنری مزيندی «آموزان مقط  متوسطهسال کودکان و نوجوانان روی دانش 11

بر شنده مشناالت رفتناری کنوای و لیست تجديدنچک روان سنجیهای ويژگی»( پیرامون 1386)

انطبنناق و هنجاريننابی سننیاهه رفتنناری کننودک آخنبننا ، »( پیرامننون 1385و مینننايی )« پترسننون

باشد. الزم بنه ذکنر اسنت مطنر  هماهنگ و همسو می« پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم
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نجش و ابزارهنای منرتب  بنا سن روان سننجیهنای شود که در تمامی تحقیقات به بررسنی ويژگنی

ها مطنر  شنده اسنت کنه  ربالگری کودکان با اختالل رفتاری پرداخته شده است که در تمامی آن

لیست تجديندنبر شنده مشناالت توان از ابزارهايی همچون سیاهه رفتاری کودک آخنبا ، چکمی

هیجنانی و ... بنرای سننجش و  -شناسنی مشناالت رفتناریرفتاری کوای و پترسون، مقیاس نشانه

اختالل رفتاری کودکان استفاده نمود. با توجه به ايناه نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی تشخیص 

روان هنای ( در ايران به ويژگنی1397باشد و  فق  ثنايی )( ابزاری جديد میBASC-3و رفتاری )

آموزان با اختالالت يادگیری پرداخته اسنت کنه در تحقینق وی مشنخص اين ابزار در دانش سنجی

توانند بنرای  ربنالگری هیجنانی و که نسخه سوم نبام  ربالگری هیجانی و رفتناری منیشده است 

تنوان مطنر  نمنود کنه رو، میآموزان با اختالالت يادگیری ابزاری مناسب باشد. از اينرفتاری دانش

( هماهنگ و همسو است؛ زيرا در هنر دو تحقینق از 1397های تحقیق حاضر با تحقیق ثنايی )يافته

( استفاده شده است و مشخص گرديد که BASC-3م نبام  ربالگری هیجانی و رفتاری )نسخه سو

ابزار مذکور برای  ربالگری هیجانی و رفتاری کودکان با اختالالت يادگیری و اختالل رفتناری دارای 

توان از اين ابزار برای  ربالگری هیجنانی و رفتناری اينن مطلوب است و می روان سنجیهای ويژگی

 .ز کودکان استفاده نمودگروه ا
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