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Abstract 
The aim of this study was to develop an indigenous 

instrument to measure the well-being of Iranian 
adolescents based on the five-factor model of EPOCH 

(2016). Method: this study is a basic research in terms 

of descriptive survey method. The population 
consisted of high school students in Tehran who were 

selected in two phases, a total of 579 subjects (249 

girls and 330 boys) who were randomly selected. In 
the first phase, after a literature review and selection of 

the theoretical model, 121 items were selected by 

experts from the original pool of 576 items. Then, 
Face validity was performed. In the second phase, item 

analysis and exploratory factor analysis were 

performed for a 99-item scale. The results of the item 
analysis led to the deletion of 10 items. The 

exploratory factor analysis yielded five components 
that were consistent with the theoretical model. The 

results of the parallel analysis also indicated that the 

items were not randomly ordered and confirmed the 
results of the exploratory factor analysis. The 

correlation coefficient of the perseveration 

components with Procrastination Assessment Scale 
(PASS) was -0.52, Inventory of School Motivational 

(ISM) 0.52, and with the Peer Rejection Scale (PRS) -

0.26. The internal consistency of the total score and 

subscales ranged from 0.79 to 0.94. Analyzes were 

performed with SPSS 20 software. The Adolescent 

Well-Being Scale has good psychometric properties, 
so it can be used for research purposes. 
Keywords  : Well-being, Scale Development, 

Adolescent, Instrument, Measure. 

 دهیچک

 یسر  یز کیر سرجشش    یبراا  یبوم یابزار یۀپژوهش، ته نیهدف از ا
 نیر ( برو.  ا 2016) پرو  یا یعرام   بااسرا  مردپ پرج     یاا ی وجوا ان ا

 ۀویو از  ظرا  ر   یا.یر بج یهرا  پرژوهش  ۀپژوهش از  ظا هدف .ر زما
آموزان  پژوهش را .ا ش ۀبو.  جامع یشیمایپ-یفیها توص .ا.ه یگا.آور
.ا. د که .ر .و ماح ره و .رمشمرو     لیشکهاان ت ها ت ۀم وسط ۀ.ور
 ۀویعجروان گراوه  مو ره و بره  ر      پسا( بره  330.خ ا و  249 فا ) 579
 یاوپ، پر  از بارسر   ۀو .ر.س ا  ا  خاب  رد د  .ر ماح ر   یتصا.ف

عجروان   بره  پو ی وجوا ان ا یس یز کی  یپژوهش و ا  خاب الگو ۀجیشیپ
توسر  م خصصران     میر آ 121 ه،یاول ی میآ 576از مخزن  ه،یمدپ پا

و   میر آ لی.وم تح  ۀا شام  د  .ر ماح  یصور ییا  خاب و سپ  روا
  یصرور  گافر     را    ی میآ 99 ا یمق یرو یاک شاف یعام  لیتح 
 شان از  یاک شاف یعام  لیمجشا  د  تح   میبه حذف .ه آ  میآ لیتح 

  یبرو.    را   ی ظرا  ی.ا   که .ر تطابق برا الگرو   یا وجو. پج  مؤلفه
.ر کجرار هرم و    ها  میقاارگاف ن آ یاتصا.فیخبا از غ زی  یمواز لیتح 
 یها مؤلفه یهمبس گ بی  ضا.ا. یم یاک شاف یعام  لیتح   ی  ا دییتأ

 زشیبا ا گ اقی، ا  0.52- (PASS)  یکار اهماپ ا یاس قام  با مق
بررو.   0.26- (PRS)و طررا. همسررا ن  0.52 (ISM) ی یتحصرر
برو.    94/0ترا   79/0 ۀ.ر باز اسهایهمقو خا. کل ۀ ما ی.رو  یهمگو 
 ا یر ا شرام گافر   مق   SPSS-20افرزار   با اسر فا.ه از  رام   ها لیتح 
اسر     یمجاسرب  یسرجش  روان یهرا  یژگیو ی وجوا ان، .ارا یس یز کی 
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 مقدمه
.ر فا.  .ر آن، اس  که یحال  یس یز کیاس     1یس یز کی،  مثب  ی جاس روان میمفاه نیتا یاساس از یکی

که از  ی(   وجوا ا 2000 ،یهالیکسز  مو سی نگمیکارکا. قاار .ار. )س  جۀیو .ر حال  به اس  مثب   ی اا
 ،یخو.کارآمد ،یآور تابو   دایگ می و اضطااب قاار یکم ا .ر معاض افسا.گ ،باخور.ار د ی فااوانس یز کی 

،  ی ا مک و  یاسم سولدو، ،  هوبجا2002، ، هوبجا و سولدو ی ا .ار د )مک یش ایو سالم  روان ب 2یسازگار
 جا سون،-لیاس  اتاتون،  2010، والوای  و لیه هوبجا،اسکا   ان،ی  آ  ارام2006 و هوبجا،  منی  گ2004
 ،و همکاران کو  واثاگذار اس  ) زیفا.   یجسما  الم با س یس یز کی(  بهبو.  2020 کوواک ، و ساوا و
2020 ) 

 گاوه سه .ر ار ها آن توان یم که هارائه  د یس یز کی  فیتوص یباا یم عد. و م فاوت یتاکجون الگوها
 4لذ  و ی ا. با تماکز ،فا یتوص از .س ه نیا .ر: 3ا هیگاا لذ  کا.یروبااسا   فیتوص  1 :کا. یبجد .س ه
 رو.  مار می به جایگا ۀ .  ده مدپ سه مدپ ارائه نیتا و  اخص نیتا  ده ( که  جاخ ه2004 ،)لج  اس 

 ی کوفاکا.ن اس عدا.ها یرا بامبجا یس یز کیه  ک 5ا هیگاا   یفض کا.یرو  2(  2016 کا ا، و م چا  ،وکک)
 یاز ز دگ  یو رضا اه شانیکه فق  با ه نیشیپ کا.ی  باخالف روکجد یم فیتوص جهیبالقوه و عم کا. به

 یها مدپ نی(  از مشهورتا2004)لج ،   و. یرا  امل م یاز ز دگ یش ایب یها حوزه کا.یرو نیا ،ر..ا دیتأک
  3  د امج یم 6ی جاخ  روان یس یز کی  را فی  مدپ راس ( 1995) فیمدپ ر ،کا.یرو نی ده .ر ا ارائه
 نیکه از مشهورتا کججد یوصف م ا هیگاا   یو فض ا هیگاا ذ لحوزۀ  .ورا .ر ها یس یز کیکه   ییکا.هایرو
 ( 2016  هوتا، 2014( اس  ).لفاوه، 2012) گمنی( و مدپ س 1998) زی یمدپ ک ها آن

 ییها یابیارز وتکاار کم  اب یاحساسا  مجف ،احساسا  مثب  مکار ءجز سه  امل( 1984) جایمدپ .
به  ،یمثب  و مجف یاه شانیاز ه یکیتماکز صاف با  یجا به کهاس   نیمدپ ا نیا یایاس   از مزا ی جاخ 
اصال    ده لیتحم یخارج یارهایمع یجا به یز دگ از فا. ی.رو  یها یابیبه ارز و کجد یتوجه م شانیها.و ه

 لی.ل به ،مدپ نیا.ر  نیهمچجاس    یس یز کی  یمدپ، مجحصا به بخش ذهج نی(  ا2004)لج ،  .هد یم
   و. یگاف ه م دهی ا. یما جد سالم  یجیو ع یما.  ی اا ،یس یز کی  یذهج یها با ججبهفااوان تماکز 
 یابزارها نیتا محبوب از(  1984 جا،یمؤثا هس جد ). زی  یذهج یس یز کی  زانیبا م  ی اا نیا که ی.رحال
 8یو فهاس  عواطف مثب  و مجف 7یز دگ از  یرضا ا یمق ی،ذهج یس یز کی  سجشش یباا اس فا.ه مور.
 دهیچاا که عم کا. مثب  را  ا.  .ار د یفیضع ی ظا یمبا  ها ا یمق نی( مع قد اس  ا1995) فیراس   

                                                 
1. well-being 

2. adaptation 

3. hedonic 

4. pleasure 

5. eudaimonic 

6. psychological well-being 

7. Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

8. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 
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 ی( با فهاس  عواطف مثب  و مجف2004) یو هجا کاافور.که  یبااسا  پژوهش ،نیا با عالوه  ا دیگ یم
مثب  و  یاه شانیاس قالپ کامل ه فاض شیپ ا ،یمق نیا ییایو پا ییروا مجاسب  رغم ی، ع ا د ا شام .ا.ه

 جا،ی.  1984 جا،ی. ده اس  ) یساپ طااح هشده یافاا. با  یباا ابزار نیا  اس  هما.و. اعالم  د یمجف
2009 ) 

، ی، هدف .ر ز دگی، ر د فا.1یایخو.پذ ۀبا  ش مؤلف یس یزکی(  1995  ،یک و فیر) فی.ر مدپ ر
 م ماکز یذهج بخش با فق  مدپ نیا   و. یم فیتعا گاانیو رواب  مثب  با . ی، خو.مخ ار یتس   با مح

 (2006) زیفا وهازر  جگا،یکه اسپا یپژوهش یط این، وجو.   باا.یگ یم .ر ظا زی  را مثب  عم کا. و س ی 
 مس قل یها فاض وجو. مؤلفهبجابااین وجو. .ار. و  ای قوی رابطهها  مؤلفه نیا نیب مشخص  د ا شام .ا. د،

 یها مؤلفه نی.ر ب یتشاب زیتما  و.، یم ساخ ه آنسجشش  یباا یابزار که یهجگام رو نیا   از د .ار خد ه
 ی جاخ  روان یس یز کی  ا یمق  ام با یابزار( 1989) فیر که یزما  ،لی.ل نیهم به   و. ی ممشاهده  آن
 تأیید ها هاکدام از مؤلفه یباا یا هیگو سه سخۀ  یباا فق  آن یعام  ییروا ،ارائه کا.مدپ  سا را باا فیر

 با هم یا هیگو سهقبوپ  بو. د و  سخۀ  قابل ثیح نیااز  یا هیگو چهار.هو  یا هیگو  ه ۀ.و  سخ که ی.رحال  د 
 گای. یها  ی(  از محدو.2004 ا دا ک،ی. .ا. )ون  شان یجییپا ی.رو  یهمسا  ،یعام  ییروا .ا  ن وجو.

   دار. وجو.  وجوا ان یس یز کی  سجشش یباا آن از یا  سخه کهاس   نیا
 یا یشا یه زیس ی یک ده اس   جزء اوپ   یلاز سه جزء تشک زیس ی یک  یز   (2002) یزیمدپ ک .ر
(  جزء .وم 2009، یز یو ک یسچکروب) کججد یم یگذار  ام 2گاایا ه  لذ زیس ی یکاس  که آن را   یذهج
 3گاایا ه فضی   زیس ی یکرا   ها آناس  که  یاج ماع زیس ی یکو جزء سوم   ی جاخ  روان زیس ی یک 
با  یجکهاز جم ه ا ،وار.ه  ده اس  یا  قا.ات یز یک اج ماعی زیس ی  یک بخش به(  2002 یز، کی)  امجد یم
کار  ینبکجد، .ر ا زیس ی یکوار. مفهوم   یزا سان را   یز دگ یتالش کا.ه اس  بخش اج ماع یز یک یجکها
 .هد، یارائه م یاج ماع زیس ی یک  یها از مؤلفه یز یکه ک یفاتیتوص یااطور کامل موفق  بو.ه اس   ز به

و  یدیاکو وان )آرچا س یاج ماع زیس ی یک  یفا.راک فا. از خو. .ر اج ما  اس  و  ه اصال  و تعا
فام -سالم  روان یوس اربه  ام پ یابزار سازه، اینسجشش  ی( باا2002، 2009) یز ی(  ک2016 مارتیجو، ی.

 های یژگی( با و2011) یز  کی وک وس ا  تن بولمیشا، وس اهوف،  ماز،  .ر پژوهش ساز. یم 4کوتاه
از  .،.ار یمط وب ی.رو  یو همسا  5یاف ااق ییروا یجکها رغم یع  یا مق ینمشخص  د ا یا مق یسجش روان

 یبکه ضاا کجد یم یح( تصا2015) یشجوا وو ین،با ا عالوهباخور.ار اس    یم وسط ییاع بار بازآزما
 کی چیه جکهی ک ۀ مهم اهس جد   یکم یا د، مقا.ا ه.س  آمد اح ساب اع بار ابزار به یکه باا 6امگا یامقیاسیز

                                                 
1. self-acceptance 

2. hedonic 

3. eudaimonic 

4. Mental Health Continuum Short Form (MHC-SF) 

5. discriminant validity 

6. omega-subscale coefficients 
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 ز،ی ی)ک  و. یبزرگساپ را  امل م یسج فی وجوا ان  بو.ه اس  و ط یر.ۀ سج یباا ا. دهی یها ا یاز مق
1998  2002 ) 

، رواب ، معجا و یاقمثب ، ا   های یشانهاز پج  جزء  یس یزکی(  2011 گمن،ی)س  1بااسا  مدپ پاما
 شام  ده ا گمنیکه با مدپ س  ییها گف  پژوهش توان یمدپ م نیا های قو  از   ده اس  لیتشک.س اور. 

( 2015) همکاران و کان(  2015  ،یوا و آ.ار واتاز، کان،) .هجد یمدپ ارائه م نیا دأییبا ت یاس ،  واهد
 .ار.، یقابل قبول یسجش روان یها یژگیابزار و نی  اا د ساخ ه 2 ایپاوفا-با  ام پاما یابزار گمنیمدپ س  یباا
 یباا  ده نییعامل تع پج  ماۀ خو. .ر  ی.ر بازۀ با  دبای افاا. مع قد اس  یی کوفا فی.ر تعا گمنیس  اما
 شده اس   نییآمده تع .س  .ر  ماا  به یا آس ا ه چیه ، ده .ر ابزار ساخ ه که یبا جد، .رحال یس یز کی 
 شا.یا  یپژوهشگاان محدو. یابزار باا نیا از اس فا.ه .ر(  آ چه 2014 .ا کن، و  دی وف جا.ن، هون،)
 یچاا که بااسا  مدل  بزرگسا ن مجاسب اس  یس یز کیسجشش   یابزار باا نی  که ااس نیا کجد، یم

 ( 2016 ،و کان بات ا ده اس  ) یبزرگساپ طااح یر.ۀ سج یساخ ه  ده اس  که باا
 م فاو  ی ظا یها مدپ بااسا  یس یز کی  یباا ده  ساخ ه یابزارها یۀک  .رمور. که یمش اک ۀ ک 
  ساپ به با 18بزرگساپ و   یجمع امل  ده،  نیآن تدو یباا ابزارکه  یا جامعه کهاس   نیا .ار. وجو.
ا د که  ها  شان .ا.ه آ شا که پژوهش از( و 1998 ز،ی یک  2007 گمن،ی  س 1995 ف،ی  ر1985 جا،ی). اس 

تحو   .ر .ورۀ  نیمس قل با د و ا یو رف ار یشا یه ،یاز سطوح تحوپ  جاخ  توا د ی م یس یز کی 
 یباا ناز آ توان با اطمیجان  می کجد، یم اییبعد تغ یها  سب  به .وره یش ایبا ساع  ب یو  وجوا  یکو.ک
مثاپ     باای(2016 جباگ،یو اس  جباگیبجسون، اس  کان،) اس فا.ه کا. کو.ک و  وجوان یسج یها گاوه

 با. کار   وجوان به  یجمع یباا توان ی م ،اس هدف آن بزرگساپ   یکه جمعرا  3سوتا جهیم  یآزمون  خص
.ار د   یایچشمگ یها تفاو  گایکدیبا  یرف ار و ی جاخ  ،یشا یه یها یژگیجه  و ی ازسجر.ۀ  .و نیا اایز

ساخ ه  د  4سوتا جهیم ی جاس  ی سخۀ  وجوان آن تح  عجوان  سخۀ  وجوان آزمون  خص ،لی.ل نیبه هم
 درس ی ظا م به یسن ضاور نیب با امدپ م جاس نیتدو یباا ییها پژوهش تاتیب و بدین (1994 ،جگایسیگ)

 ( 2017  کا سولو، 2015و همکاران،  اای)مور
مدپ  نیا  . دارائه کا  وجوا ان یس یز کی  یباا یمفهوم یمدل( 2016کان و همکاران ) راس ا نیا .ر
 مدپ نیا یها مؤلفه از یکی اقی( اس   ا  2007) گمنیباگاف ه از مدپ س  و ده  دهی ام 5پو یا یا مؤلفه پج 
  ا شام .هد یز دگ .راس    زماس  که فا.  یی.ر کارها ا دنیتماکز و جذب و .رگ یکه به معجا اس 

 هدف به دنیرس راه .ر یداریپا و  مؤلفه .وم اس قام   امجد یم 6یگاصطالح غاق.ر را ا  یاق  یسطوح با 

                                                 
1. Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning & Accomplishment (PERMA) 

2. PERMA-Profiler 

3. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 

4. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescent (MMPI-A) 

5. Engagement, Perseverance, Optimism, Connectedness, Happiness (EPOCH) 

6. flow 

../../../../../../../../len/Desktop/Akbari%20010999/Referee/SBU/Mrs%20Sadeghi/Report/Final%20Version%20of%20Thesis-Faezeh%20Sadeghi%20181098.docx#_ENREF_11
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اتفاقا   یابیو ارز وانیپا ل مۀی  دنی. جده،یبه آ جانیو اطم یدواریام ی به معجایجیب سوم خوش ۀ  مؤلفاس 
 ۀعجوان مؤلف به ارتباطاس    یاو یو مجسوب به عوامل ب  یعجوان اتفاقا  موق ، وابس ه به موقع به یمجف

 یباور .ار. باا ،.ار. را ارتباط یبا  وحکه سط یفا.  اس  بخش  ی.ا  ن رواب  رضا ایمعج به ،چهارم
  یها حما و از آن .هد یم  یاهم گاانیبه . زیخو.ش    اارزش اس و ب ی.ا  ج .وس   ،یبااهم گاانی.
 از  یخ ق مثب  و احسا  رضا -یا حظهو  ه ل-ی و ک  داریحال  پا کیعجوان  به ی ا. ۀمؤلف  کجد یم

   و. ی.ر ظا گاف ه م یز دگ
 نیاع بار ا بیا د  ضاا ساخ ه هیگو س یب با یابزار سجشش پوج،ی( بااسا  مدپ ا2016کان و همکاران )

 نیو ا اس  ایم غ 75/0تا  31/0از  ییو با روش بازآزما 95/0تا  85/0کاو باخ از  یبا روش آلفا ا یمق
 ییایاس اال-ییکایمطابق با فاهجگ آما ا یمق نیا   و د یم زی  کم ا ش ایب یزما  یها .ر فاص ه بیضاا
ابزار  شان  نیا یرواب  همگاا و واگاا ی  الگودجک یم یابیارز هیگو چهارها را با  مؤلفه پج از  کیکه ها اس 

 .ر یعموم یس یز کی  یها  د  با سجشه و سن رابطه  دار. و به  یججس یاهایم غ اابزار ب یها .ا. مؤلفه
 گای. با و م وس  ۀرابط سجشجد یاضطااب( با م ای ی)مثالً افسا.گ ها یماریب که ییابزارها با و اس  ارتباط
جم ه ا  قا.ا   از  .هد یم  شان رابطهها  سازه به بس ه و م فاو  یا گو ه به مثب  یها سازه هب مابوط یابزارها

 ممکن اس موضو   نیا د و ا  ده انیهمه با عبارا  مثب  ب ا یمق یها هیگو کهاس   نیابزار ا نیا گای.
 ها آن  ا د کا.ه فا.هاس  ییتا پج  کا یل فی( از ط2016و همکاران ) کان و.   .هجده پاسخ یایموجب سوگ

 یچااکه باخ  ام حان  و. زی  یا  قطه 11 و 6 کا یل فیط دکجج یم شجها.یپ ش ایب یبارس و به ا دن یباا
  .ار د  اماپ عیتوز ف،یط .و نیا د ا ها  شان .ا.ه پژوهش

  یقاب  ،.رمور. آن یاز سؤا   اساس یکی ،.ر فاهجگ غاب .رس   ده اس  ا یمق نیکه ا از آ شا
 نی( ا2019) همکاران و کان ،مجظور نیا ی(  باا2019و کان،   گز) اس  ی اق یها کاربا. آن .ر فاهجگ

 و ییایو اس اال ییکایآما ،یجیچ یها فاهجگ نمیاآن را .ر  یایپذ ااییتاجمه و تغ یجیرا به زبان چ ا یمق
 ،.ا  ها  فاهجگ یۀک  .ر یا ؤلفهم پج  ی ظا مدپ تأیید از  شان شهی    کا. د مطالعهآموز  .ا ش 6700 روی
 افاا. یها  ماه نیا گیمعجا اس  که م نیبد اف هی نیبو.  ا 1ساخ ار یایپذ ااییتغ فیضع یباقااراز  یحاک یول
و کان   گز یگایپژوهش . .ر.ار.   یم فاوت یاهایو تفس یس هم   با سهیمقا م فاو  قابل یها فاهجگ .ر
( 2019) و هو پجگ  گ،ز کان، ۀ د تاجمه ۀ سخ ییروا یبارس یجد ابزار بااگاوه  مو ه با چ از.هی( .ر 2019)

 گایرواب  آن با . یو الگو س یباخور.ار   ها  یجمع نیا راع بار مجاسب . بیابزار از ضاا نی شان .ا. د ا
 کها د  هکا. انیب زی  انی  .ر پا.ار. یاص  ۀ سخ .ر موجو. و  ده یجیب شیپ یالگو با یمشخص تفاو ها  سازه
 ده  شجها.یفاهجگ پ نیا یمس قل باا یآزمو  یابی. و هجشارور کار به اطیاح  ی باجیچ ۀتاجم اس   زم

تاجمه و  ی( به فارس2020) انیجیحس و یه عبدال ،یاریپور ها ،یطاهاتوس   اانی.ر ا ا یمق نیااس   
  ین .خ ا مطالعه  د    اآموزان  وجوا .ا ش از ی فا 373 گاوه کی .ر آن یسجش روان یها یژگیو

                                                 
1. structural invariance 
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از  کیها ی.رو  یهمسا  بیضابو.ن  ابزار و مجاسب یا مؤلفه پج  یعام  ساخ ارقبوپ  قابل باازش .هجدۀ  شان
  شدهارائه  یاص  ۀ سخ .ر باابا یفارس ۀ سخ ساخ ار یایپذ ااییتغ .رمور. ی واهد یول  اس  ها ا یامقیز

  2009 فا دا،) اس  فاهجگ به یس یز کی  مفهوم  یحساس گا شا  م عد. یها پژوهش که ی.رصورت  اس 
 سو،  2017 گ،یکو وفاوس  -تامپسون  2016 ،و  ور ی یهدا ن،یشیپاو  ،یاما  2013 کاپ ا ، و جویمارت
 جو ج و،  2021  ،یبامبا و .اک  الکسا در،  2020 جا،یپول  2018  دوالز،یف ی واما  2018 ،یو م و  سونیهار

 بومی یها ها و زبان .ر فاهجگ ابزارها ججدک یم دیتأک م خصصان ، ی اا نی(  .ر ا2021 جو ، و ا یوا دول
به  ازی  ،ساخ ه  ده اس  فاهجگ کی و. که .ر خارج از  اس فا.ه یمدل از اگا اایز  ساخ ه و اس فا.ه  و.

ن سازگار کا. و فاهجگ آ دیجد  یآن مدپ را با جمع دیهس  و با ها هیفااتا از تاجمۀ صاف گو یکار
 زم اس   اانیا.ر  وجوا ان  یس یز کیسجشش   یباا نیبجاباا ( 2007 آلباز، و گ وور  1994، گیسیجگا)

 شده  خ هسا اانی وجوان .ر ا یگاوه سج ی باایابزار چیتاکجون ه جکهی و.  با توجه به ا شا.یا یبوم یابزار
  ه اس گاف  ا شام نآ یسجش روان یابیارز  وحاضا با هدف ساخ   پژوهش اس ،

 روش
-یفیتوص ،اطالعا  یآور جمع یوۀ  لحاظ اس  و به یا.یبج یها پژوهش زماۀ .رهدف  از  ظاپژوهش  ینا
آموزان م وسطۀ  .ا ش  امل پژوهش ی(  جامعۀ آمار1380 ی،و حشاز بازرگان سامد،اس  ) یمقطع یمایشیپ

ا د   بو.ه تهاان  ها های یاس ان.ر .ب یلصمشغوپ به تح 1397-1398 ی یکه .ر ساپ تحص اس و .وم  اوپ
، حشم تا قی.ق( بو.  به عبار  پسا 330 و .خ ا 249) فا  579.رمشمو  به حشم  و ماح ه .و .ر یایگ  مو ه

  بو.پسا(  155.خ ا و  180) فا  335 ماح ۀ .وم پسا( و 175.خ ا و  69 فا ) 244ۀ اوپ ماح گاوه  مو ه .ر 
پ   .و مدرسه ا  خاب  د د   اق، غاب،  ماپ، ججوب و ماکز  ها تهاان از مجاطق یای، اب داگ  مو هباای 

مدرسه به پژوهشگا  از طاف مدیای  ها کال  ها .ا.هاز مااجعه به مدرسه و هماهجگی، باای گا.آوری 
 حشمکه  آ شا از(  1)جدوپ .ر.س ا  گزیجش  د د  صور  به آموزان .ا شو  ها کال معافی  د  بجابااین 

 ،(2008 اسون،یاس  )پ یعال سطح .ر عامل سه از شیب ی.ارا یعام  لیتح  یباا  فا 300 ۀ بیش ا از مو 
  کافی اس  پژوهش نیا .ر مو ه  حشم

 ابزار
 (CADS) 1کودک و نوجوان یافسردگ یاسمق

 12ا ت 1 های یهگو ی.ه پاسخ یوۀ   اس  گویه 13 و  امل( ساخ ه  ده 1378) یبزرگ توس  جان مقیا  این
 معجای به 19 با ی  ماا  واس   یاصور  ب ه و خ به  یز آخا گویۀ  اس  یا  قطهچهار لیکا ، طیف .ر

تا  7 ی.ر بازۀ سج یاا ی فا کو.ک و  وجوان ا 1546ابزار  ینمطالعه .ر ساخ  ا گاوه  اس   دید افسا.گی

                                                 
1. Children and Adolescent Depression Scale (CADS) 
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 ییمح وا ییاس   روا 86/0معا.پ  کاو باخ یبا روش آلفا یا مق یناع بار ا ضایبساپ بو.ه اس    18
  اس   ده سجشیده وجوان  و کو.ک یجیم خصص بال .هتوس   یا مق های یهگو یبارس یقآزمون از طا

 (CHSC) 1کودکان ناامیدی مقیاس
 ده که  یلتشک یهگو 17از  یا   مقاس  ه د یه( ته1986) کولبا  و راجاز کاز.ین، توس  یا مق این

 ضایباس    یش اب یدی اام یبه آن پاسخ .هد و  ماا  با  به معجا یاخ یاور  ب ه ص به یدجده باکج مشارک 
گزارش  ده و .رمور.  49/0 ،هف ه 10 ۀ.ر فاص  ی.رمور. کو.کان بدون اخ الپ روا  ییبا روش بازآزما اع بار

روش از  ی،.رو  یگزارش  ده اس   همسا  57/0هف ه  6.ر فاص ۀ  یکو.کان مب ال به اخ الپ روا 
( 1988)  و هار اس ارک وی یامز، یای و،( و اسپ1986) کولبا  و راجاز ین،توس  کاز. یز  کا.ن یمه.و 
  اس   دهگزارش  91/0 97/0 یبتات به

 (PRI) 2طرد همساالن ۀپرسشنام
توس   یش ا.هجدۀ طا. ب با   شان  ماا .ار.   گویه 15 د که  یه( ته1384) غالماضایی و یانتوس  طهماس

 ی.رو  یبو. د  اع بار توس  ساز ده با روش همسا  یاس انسا ن اس   گاوه هدف  وجوا ان .ر مقطع .بهم
 .س  آمد  به 93/0 اییمزروش بازآ و 94/0آن  یفتصج یبضا ،91/0کاو باخ  یآلفا یببااسا  ضا

 (ISM) 3تحصیلی انگیزش سیاهۀ
 لیکا بااسا   ای یهگو 49 مقیا  یک   د ساخ ه( 1991) ک یا ینو س ایجا ی مکابزار توس   ینا

 ،با تا  ماا    د تأیید یام فاو  .ر اس اال یسه گاوه فاهجگ یو اع بار آزمون باا ییروا که اس  یا  قطه پج 
 یبو.ه اس   بحاا  76/0 یا مق ینکاو باخ ا یآلفا یب  ضاکجد یرا گزارش م تا یینپا ی یتحص یزشا گ
  کا.گزارش  87/0و  75/0، 73/0 یبتات به آن را ه وکاو باخ را محاسب ی( آلفا1372)

 (PASS) 4کاری اهمال ارزیابی مقیاس
 یفبااسا  ط یه اس ،گو 27 ی د که .ارا یه( ته1984و روسب وم ) سولومون توس  آموز .ا ش  سخۀ

 ضایب( 1387) یو .هقا  چاری ین  حساس   ده گزارش 84/0 آن ی.رو  یهمسا  وساخ ه  ده  یکا ل
 گزارش کا.  78/0را  آن( 1388) مد. یو ع گزارش کا. د  79/0کاو باخ را  یبه روش آلفا آنار اع ب

                                                 
1. Children’s Hopelessness Scale for Children (CHSC) 

2. Peer Rejection Inventory (PRI) 

3. Inventory of School Motivational (ISM) 

4. Procrastination Assessment Scale-Student (PASS) 
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 اجرا روش
 ( 1397زر.خا ه و همکاران،  ی د )اکبا اجاا یو اس ا دار.ساز ساخ  فاز .و طی پژوهش

 ابزارساخت 
 ینظر یالگو تعیینو  یپژوهش یمبان یبررس

 یالگو ی،که پ  از بارس بو. زیس ی  یکحوزۀ  .ر موجو. ظای  یالگوها بارسی مطالعه، این از هدف
 و( 2007) س یگمن الگوی ر. اصالح با الگو این( ا  خاب  د  2016 ،)کان و همکاران یپو ا زیس ی یک 

  اس   ده ایشا.آن  .ر ی وجوا  ۀ.ور یتحول های یژگیو وار.کا.ن

 یاسمق یو نسخۀ مقدمات ها یهبانک گو ینتدو

   و. می پا.اخ ه ا.امه .ر ها آن توضیح به که اس  هایی زیاماح ه امل  ماح ه این
و  کان) یپو مدپ ا یباا  ده یگا.آور های گویه ماح ه، این .ر: یهگو ساختو  تدوین( الف

 به مابوط های یهگو یآور جمع یقبا ک از طا ایناس فا.ه  د   ها یهگو اولیۀ با کعجوان  ( به2016 ،همکاران
 ارتباط طایق از با ک این  اس  ده  تهیهتوس  کان  یهگو  گارش ینو همچج یگا. یز ابزارهاا زیس ی یک 

 ا  خاب یۀ مجاسبگو 121و  ماور (یهگو 576) ها یهگو تمامی .ریاف ، از پ    د .ریاف  ایشان از  خصی
 .ر ی .ر ها که با د اییه گویه تعدا. باابا 5/2 باید اب دایی های گویه تعدا. که بو. ینا تعدا. این .لیل   د

 زیا.ی از تعدا. ها، گویه یسجش روان های ویژگیبااسا   و آماری های تح یل طی زیاا گیا.  می ابزار قاار
 یها حوزه م خصص .ومش مل با  اولیه های ی مآ ا  خاب گاوه(  2016 ی ،).ول  و د می حذف ها آن

.و  ینهمچج واما ساخ  آزمون  .رساپ  15 یا ب ۀبا تشاب یایگ ا دازه و سجشش و تابی ی ی جاس روان
  بو. سجشش مور.  ظای حوزۀ .ر مجاسب  ظای پیشیجۀ با ار د کار جاسیعضو 

تاجمه به  ک ی صور  گاف     د د تاجمه ها گویه ا  خاب، از پ : ها هیگو پاالیشو  ترجمه( ب

، ابزار یۀاول یساز (  پ  از آما.ه2007 ،ز)گ وور و آلبا با د زبان فارسی و فاهجگ که ساخ ار جمال  مطابق با
 یۀبا.ا   اول سازی یکسان یل.ل کار به ین د  ا یبارس یگاوه یها صور  بحث با  وجوا ان به یصور ییروا

و  یباز گا یسیم خصص زبان ا گ  یک ده توس   تاجمه های یهگوا شام  د   گویه ی وجوا ان با هدف اص 
با  یچهار فا یاآن توس  گاوه سه  از و بعد  دمعکو   د ۀوزبا ه تاجمفا. . یکسپ  توس     د داصالح 
  ها باطاف  د د و تفاو یاف   یقتطب یم ن اص 

 تابی ی روا شجاسیو  یسجش روان انم شکل از م خصص یگاوه پژوهش: محتوایی روایی بررسی( ج

به مفهوم الگو وار.  یبیآس که یرطو  د د به ها یهمشد. زبان گو یو بارس ها یهگو ییمح وا ییروا یبه بارس
فا. و همکاران  یاریخدا یجداری. یا از مق گویهرا اعماپ کا. د  .و  ییاا تغ یاسا  باخ ین شو. و با ا

 یهاضافه  د د  سه گو ها یهگو یس  باه  .ا  جد به ل یپو ا یالگو یها مؤلفه یم( که به جه  مفاه1388)
 اضافه  د د  گجشید، یم زیس ی یک  یها مؤلفه یمهتح  مفا یاع قا. یکه به جه  مبا  یز 
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مدرسه و پ  از اخذ مشوز از  ایمد یبا هماهجگ :نوجوانان توسط یصور ییروا بررسی( چ

ساله )م وسطه اوپ و  18تا  12با  وجوا ان  یصور ییروا یمجظور بارس به ،ل  ها تهاانپاورش ک و آموزش
 تا 12گاوه مس قل  بیس  قالبپسا .ر  175.خ ا و  69ل که  ک نیا شام  د  به ا 1یگاوه یها .وم( بحث

 یصور ییکه روا کجد یم یداما تأک ینبا ا یز(  2010) هولدن  اک  کا. د  یگاوه ج سا .ر   فای 15
 اس   اهمی  حائز، سازه یک صحیح سجشش یباا

 زیس ی یکۀ  ساز ۀمؤلف پج صور  م جاوب از  به ها یهگو :مقیاس مقدماتینسخۀ  سازی آماده( ح

 یزان.هجده م که پاسخ گو ه ینبد  بو. یکا ل ییتا  ش یا بااسا  مق ها یهبه گو ی.ه  د د و پاسخ یدهچ
  کا. یکامالً تا اصالً اعالم م ۀ.ر باز یدبا ها یهاز گو یکموافق  خو. را با ها یامخالف  

 یاستانداردساز
 ا شام  د: یامبجا اقداما  ز ینبا هم و. ابزار بو سازی یی ها ،بخش از پژوهش ینا ا شام هدف از

مجطقۀ  ماپ، ججوب،  پج مجاطق  ها تهاان به  بجدی یمبا تقس: هدف جامعۀ از نمونه گروه انتخاب

آن مدار   یاانبا مد یبا هماهجگ یایگ  مو ه ینو ا  دا  خاب  د ی اق، غاب و ماکز  ها تهاان مدارس
  صور  گاف 

 ی.ه پاسخ کیفی  بارسی از پ  که  د توزیع  وجوا ان از گاوهی میان .ر ها پاسشجامهابزار:  اجرای

  گاف ه  د د کار بهها  .ا.ه تح یل باایپسا  155.خ ا و  180 یها .ا.ه ابزارها، به
 یکه  امل صفا  آمار یهها گو یسجش روان های ویژگی: ها یهگو یسنج روان های یژگیو بررسی

با  یهمبس گ یبضا یزانم ینچج اس ا دار. و هم یدگیو کش یچولگ یبا حااف اس ا دار.، ضا یا گین،مثل م
از  یتعدا. ی ،و بااسا    ا یکاو باخ اس ، بارس یچجدگا ه و آلفا یهمبس گ یب ماۀ کل، مشذور ضا

 حذف  د د  ها یهگو

 صور  عام ی تح یل اج ماعی، ع وم افزار  ام از اس فا.ه با :اکتشافی عاملی الگوی به دستیابی

 یعام  یلتح  ای از    یجاناطم یباا ی و .ر ها  د د یگذار  ام عوامل تعدا.، کا.ن مشخص از پ  ف  گا
 ( اس فا.ه  د 1965 ،)هورن 2یمواز یلاز روش تح  ی،اک شاف

توجه به  با: یاسمق ییبه نسخۀ نها یابیو دست یاصالحات الزم در نسخۀ مقدمات انجام

   د آما.ه  هایی سخۀ  و عماپا تغییااتی یی، .ر  سخۀ اب دای   ا

 مقیا به  ییپ  از پاسخگو یمکججدگان خواس  از  اک  هایک ازاما  این باایابزار:  ییروا بررسی

 تکمیل هکججد  اک  کدامکدام ابزار همااه توس   یجکه  ا.هجدپاسخ   یز .یگا همااه ابزار یک به  ده، یطااح
ها و  .ا.ه گا.آوریاز  پ    د ا  خاب روایی ابزار پج  بین از وهشگاصور  تصا.ف و توس  پژ به  و.،

                                                 
1. group discussion 

2. Parallel Analysis (PA) 
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 ابزار هم و  ده یطااح یا هم مق مجاسب  یوۀ بهکججده   اک  335 که  د معین ی.ه پاسخ کیفی  بارسی
 کو.کان،  اامیدی فا  60  وجوان، و کو.ک افسا.گی یا  فا مق 72 ،تعدا. ینا د  از ا کا.ه تکمیل را همااه
   درا پاسخ .ا.ه بو. کاری اهماپ ارزیابی مقیا  فا  61 و تحصی ی ا گیزش فا  62 ن،همسا  طا. فا  80

 ها یافته
  اس   مو ه گاوه یفیتوص یها اف هی ۀا دی.رباگ 1 جدوپ

 نمونه گروه شناختی یتجمع های یژگیو. 1 جدول

 (ی)فراوان درصد ریمتغ طبقات ریمتغ

  یججس
 (180) 7/53 .خ ا

 (155) 3/46 پسا

 ی یتحص قطعم

 (128) 2/38 هف م

 (74) 1/22 هش م

 (34)10/ 1  هم

 (22) 6/6 .هم

 (77) 23 از.همی

 مدرسه ۀمجطق

 (105) 3/31 سه

 (48) 3/14 چهار

 (69) 6/20 هف 

 (56) 7/16 .واز.ه

 (57) 17 چهار.ه

 مدرسه  و 
 (287) 7/85 ی.ول 

 (48) 3/14 یا.ول یغ

 مقطعاز  ظا  عیتوز یول ،اس  بو.ه باابا باًیتقا پسا و .خ ا یها ی سب  آزمو.  .هد یم  شان 1 جدوپ
غالب  یآموزان مدار  .ول  اس   .ر ضمن حضور .ا ش لی)هف م و هش م( م ما تا نییپا مقاطع به ی یتحص

غاباپ و آما.ه  ایمااحل ز یها ط .ا.ه دیاب دا با ،ها .ا.ه یاک شاف لیتح  ا شاممجظور  بو.ه اس   .ر ا.امه به
عجوان  ، بهبو.را پاسخ  دا.ه  ها یهگو.رصد  5از  ش ایب یفا. که ی: .رصورتگمشده یها .ا.ه لیتح   1 و د  
که  بو. صور  نیبد یا  هی ده با اس فا.ه از  مو.ار م ارائه یها صح  پاسخ یبارس  2گمشده حذف  د   ۀ.ا.
  ده هیتعب یۀگو 99از  هیگو 10 .ا.  شان هیگو لیتح   ی ا.ا. د حذف  د د  .ر ا.امه   بیکه پاسخ ار یافاا.
کاو باخ پ  از حذف  یآلفا بیضا   در دا را  زم  یکفا یآمار یها یژگیوبااسا   یس یز کی  ا ی.ر مق
 89 ۀمجاسب پاسشجام ی.رو  یهمگو  ا گای.س  آمد که ب به 97/0 کا. و  دایپ یاییتغ.ار  مشکل یۀگو 10
 اس   یا هیگو

ا شام  د و  چاخشمخ  ف و  یها به روش ،یع وم اج ماع یآمار ۀافزار بس   ام .ر یاک شاف لیتح 
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 ساخ ار، 2 مقدار یرو ژهیارزش و یسازبا محدو. 2میمس ق نیمیاب  چاخش با 1یاص  ۀمؤلف روش شهی.ر  
با حداقل بار مؤلفه  پج  یاک شاف لیتح  یاجاا پ   بو.پژوهش  یبا مدپ  ظا مطابق که آمد .س  به سا.ه
 و کجد یم نییتب را ا یمق کل ا  ی.رصد از وار 5/51 زانی.ر ظا گاف ه  د که به م ها هیگو یباا 3/0 یعام 

ماتبه چاخش  19الگو پ  از  نیاس  که ا ذکا انیها اس    ا .ا.ه یساخ ار باا نیتا و سا.ه نیتا مجاسب
  اس   ده شگزار 2.ر جدوپ  یایگ  مو ه  یکفا  ی  احاصل  ده اس   

 ها مؤلفه یانسوار یینو درصد تب یژهو مقدار گویه، نمونۀ. 2 جدول

 ژهیو مقدار هیگو مؤلفه
 نییتب درصد

 انسیوار

 نییتب درصد

 یتجمع انسیوار

 128/19 128/19 860/11  اس  خوب احوالم و حاپ ی ا.

 329/29 201/10 324/6  اس  ا  ظارم .ر جدهیآ .ر یخوب اتفاقا  یجیب خوش

 661/37 332/8 166/5  رسا م یم اتمام به کجم  او  که را یکار ها اس قام 

 238/45 577/7 698/4  مجدم عالقه .ا م یکه  م ییزهای سب  به .ا س ن چ اقیا  

 585/51 347/6 935/3  کجم یم  یاز روابطم با .وس ا م احسا  رضا رواب 

  یکاو آزمون اخص  و 9/0 ااباب 3نیالک-ایام-سایک یبا.ار  مو ه  ی اخص کفا آمدن .س  به با
ها  .ا.ه  یماتا یشه.ر  معجا.ار  ده اس  و  01/0 یسطح خطا .ر 2556 یآزا. ۀبا .رج 59/9976 4بارت  
 .ار د، 3/0 از کم ا ا  ااکی یبار عام  هایی که گویه  .ار. یاک شاف یعام  لیا شام تح  ی زم را باا  یکفا

    د د حذف

 تصادفی وشده  مشاهده یها داده یاکتشاف یعامل یلحاصل از تحل یژۀو یرد. مقا3جدول 

 مؤلفه شده مشاهده انتظار مورد

36/2  86/11 ی ا.   

27/2  32/6 یجیب خوش   

20/2  16/5  اس قام  

14/2  70/4  ا  یاق 

07/2  93/3  رواب  

 52 باًیها تقا مؤلفه ین د  ا.ار 2تا از  بزرگ یژۀو یا ده مقا. اس خااج یها مؤلفه .هد یم  شان 3جدوپ 
 یها مؤلفه یژۀو ارزش یاآ جکهیا یبارس یا.امه باا .ر  کججد می تبیین را ها یهگو کل واریا   از .رصد

                                                 
1. component analysis 

2. direct oblimin 

3. adequacy sampling 

4. Bartlett’s test of Sphericity 
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 ایمقا. 3 جدوپ .ر   د اس فا.ه 1موازی تح یل از  ه، یا اس  معجا.ار آماری لحاظ بهها  .ا.ه از ده  اس خااج
  اس  ده  .ا.ه  شان ا  ظار مور. ژۀیو ایمقا. کجار .رآمده  .س  به یک شافا عامل لیتح  ازآمده  .س  به ژۀیو
 یتمام .هد می شان  3 جدوپ   ای   اس  تکاار 20 و یآزمو.  310 ا،یم غ 99 با یمواز لیتح   ی  ا

حاصل از  یژۀو یها  ده( از ارزش مشاهده یژۀو یا)مقا. یاک شاف یعام  یلحاصل از تح  یژۀو یها ارزش
حاصل  یها س  که مؤلفها موضو  بدان معجا یناس  و ا یش امور. ا  ظار( ب یژۀو یا)مقا. یمواز لیتح 

 نیا توان یم ا د  بجابااین  گاف ه قاار یکدیگا کجار تصا.فیصور   به ها گویهو  یامده.س    باحسب تصا.ف به
  گاف  .ر ظا معجا.ار ی ظا آمار ازحاصل را  ۀژیو یها ارزش

 نوجوانان زیستی یکن یاسمقزیر یدرون یهمگون یبو ضرا یرمقیاسزیه از هر گوسه  یفیتوص جینتا .4 جدول

 کلنمرۀ  همبستگی آلفا حذف با آلفا ضریب استاندارد انحراف میانگین گویه عامل

  ا.ی
10 33/4 569/1 93/0 

94/0 
77/0 

45 32/4 488/1 94/0 60/0 
93 95/4 329/1 94/0 59/0 

 بیجی خوش
3 06/5 1/1 87/0 

88/0 
64/0 

58 06/5 275/1 88/0 40/0 
87 64/4 338/1 86/0 63/0 

 اس قام 

7 36/4 259/1 78/0 

82/0 

57/0 

57 75/3 676/1 82/0 37/0 

95 76/4 57/1 81/0 38/0 

 ا  یاق

11 26/4 448/1 85/0 

85/0 

40/0 

41 77/4 29/1 82/0 68/0 

86 81/4 371/1 83/0 60/0 

 رواب 

24 6/4 455/1 75/0 

79/0 

55/0 

64 69/3 705/1 80/0 29/0 

88 23/4 792/1 75/0 52/0 

 یبکاو باخ ها عامل و ضاا یآلفا یاو مقا. یفیتوص یآمار های ضاایب اع بار، ویژگی .ا.ن  شانباای 
 ها، گویه اع بار ر بارسی.  ده اس    شان .ا.ه 4مابوط .ر جدوپ  ا یامقیبا ز ها هاکدام از گویه یهمبس گ

  اس  م غیا 94/0 تا 79/0 عد. بین که باخور.ار د با یی همگو ی از ها ا یامقیز .ا.  شان مدپ ا یامقیز
 بازۀ .ر  یز اعدا. این که  د مشخص ا یامقیز ها کل ماۀ  با ها گویه ماۀ  همبس گی ضاایب همچجین

 یها ا یامقیو ز ی ابزار حاصلها ا یامقیز یبس گهم  یماتا ( 4کجد )جدوپ  می تغییا 86/0 تا 29/0
  اس   ده گزارش 6و  5جدوپ  .رمالک  یها آزمون

                                                 
1. Parallel Analysis (PA)  
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 مالک یابزارها زیستی با یکنمقیاس  یاستخراج یها مؤلفه یهمبستگ ضرایب ماتریس .5 جدول

 یدیناام یکار اهمال یلیتحص زشیانگ همساالن طرد یافسردگ مؤلفه

 -02/0 -29/0* 48/0** -09/0 -06/0 ی ا.

 -05/0 -44/0** 56/0** -31/0* -01/0 یجیب خوش

 -02/0 -52/0** 51/0** -20/0 22/0 اس قام 

 -05/0 -33/0** 52/0** -16/0 08/0 اقیا  

 04/0 -30/0* 27/0** -26/0* 20/0 رواب 

 -04/0 -46/0** 59/0** -21/0 06/0 کل
 01/0در سطح کمتر از ی معنادار **و  01/0معناداری در سطح کمتر از  *

 و تحصی ی ا گیزش همسا ن، طا. مالک ابزارهای و زیس ی  یک عوامل بین .هد می  شان 5 جدوپ
ضایب همبس گی بین اس قام  و  مثاپ و.  باای  می مشاهده معجا.اری ضایب همبس گی یکار اهماپ
 اس   این -26/0ا. همسا ن و رواب  و ط 52/0 ، ا  یاق و ا گیزش تحصی ی-52/0کاری و اس قام   اهماپ
عوامل  ینکه ب یحال.ر  و اس قام  اس  یاق.ر سه عامل رواب ، ا   ابزار مالکی روایی.هجدۀ   شان

   و. یمشاهده  م یمعجا.ار یهمبس گ یدیو  اام یو .و ابزار مالک افسا.گ زیس ی یک 

 یلیتحص زشیانگ های یاسزیرمقبا  یعوامل استخراج یهمبستگ یبضرا ماتریس .6 جدول

ف مؤلفه
هد

 
دار

 ی

ت
قاب

ر
 

ی
وی

ج
 

ش
رای

گ
 

 به
 و 

ار
ک ف

کلی
ت

 

ش
رای

گ
 

ت به
رف

ش
پی

ی 
تگ

س
واب

 

ی
ار

می
ه

 

ت
هر

ش
 

طلب
 ی

ش
ادا

پ
 

 ها

ت
در

ق
 

طلب
 ی

ت
عز

 
س

نف
 

به
کا

ات
 

س
نف

 

 24/0 **49/0 *31/0 01/0 **40/0 **39/0 *31/0 *31/0 08/0 23/0 **38/0 ی ا.

**48/0 یجیب خوش  27/0* 12/0 37/0** 22/0 22/0 52/0** 02/0- 29/0* 62/0** 48/0** 

 **37/0 **41/0 *32/0 06/0 **39/0 *25/0 25/0 **46/0 17/0 *26/0 **47/0 اس قام 

 17/0 *30/0 **51/0 24/0 **38/0 24/0 21/0 **49/0 *26/0 *33/0 **36/0 اقیا  

 23/0 21/0 09/0 -18/0 25/0 **39/0 17/0 22/0 15/0 11/0 16/0 رواب 

*29/0 **47/0 کل  15/0 43/0** 29/0* 37/0** 50/0** 02/0 36/0** 57/0** 36/0** 

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

ضایب  ی یتحص یزشآزمون مالک ا گ های یامقیا ز و یعوامل اس خااج ینب .هد ی شان م 6 جدوپ
، 62/0  ف  عز بیجی و   مو ه ضایب همبس گی بین خوش .ار.  باای وجو. مثب ی و معجا.ار همبس گی

 محاسبه  د  47/0ی .ار هدفو اس قام  و  49/0ا  یاق و گاایش به پیشاف  

 یریگ جهینت و بحث
و همکاران  کان الگوی ا  خاب .لیل   د ا شام زیس ی  یک سجشش ابزار ساخ  هدف با حاضا پژوهش
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 همکاری س یگمن با کان یش از آن،  پبو.( 2007) س یگمن  ظای الگوی با الگو این ییراس ا ( هم2016)
 از را الگویش  ظای مفاهیم کان(  2016)بات ا،  ساخ  کان خو.  یز را پاما مدپ سجشش ابزار و .ا  

مؤثا  س یگمن زیس ی  یک یها مؤلفه بااو  مدپ زیس ی  یک های مؤلفه که اس  مدعی و کا.ه اتخاذ س یگمن
 .ر چون که اس  این .ار. وجو. الگو این ا  خاب .ر که مثب ی  کا  از یکی(  2016، رانو همکا )کان اس 

 اس فا.ه طولی های پژوهش .ر توا د می اس ، .یگا سجیر.ۀ  .ر( 2007) س یگمن ما جد مقبولی الگوی راس ای
.ورۀ  یک طوپ .ر فا. زیس ی  یک رو د.هجدۀ   شان که اس  اهمی  حائز  ظا این از موضو  این   و.

 فااوا ی کاربا. رف ارو   جاخ  هیشا ا ، های  وسان و تغییاا  بارسی .ر طولی های پژوهش  اس  طو  ی
مابوط هاکدام سه بعد  زیس ی یک( و چون عوامل  2009 ین،.و اهو و مارت ی ا،ه ، م ،)کارلسون .ار.
امکان را  ینو ا .هد ی.س ا  قاار مرا .ر  یا.یاطالعا  ز یپژوهش ین جاخ  و رف ار را .ار د، چج یشان،ه

کا.  عالوه با  یرا .ر کجار عوامل مخاب بارس زیس ی یککه عوامل اثاگذار و بهبو..هجدۀ   کجد یفااهم م
 یاطالعا  خوب توان ی ده، م ا شام زیس ی یککه .ر جه  بهبو.   یاقدامات یارو د، از تأث ینبا .ا س ن ا ینا

 به .س  آور. 
که  یحاپ حاضا تجها اقدام .ر  (2016کان و همکاران، اس  ) یسیاران به زبان ا گ کان و همک مقیا 

 که ی  .رحالها اس  گویهتاجمۀ   و.، یابزار با زبان م فاو  ا شام م یک ازاس فا.ه  یباا ی صور  را به
که قاار اس   یهدف ی ابزار با جمع یاس  و سازگار یام  اکافاقد ینا یح دن سجشش صح مجظور محقق به

مهم .ر مور. سجشش  ینا ( 2007 ،و آلباز گ وور  1994، گیسیجگا) اس  ی.ر آن اس فا.ه  و. الزام
و همکاران  کانکه  یشجها.یاسا  پبا بجابااین وجوا ان .ر کشورمان محقق  شده بو. و  زیس ی یک 
 یپژوهش ضاور ینا ا شام ، د.ا.ه بو. یگا. یها ابزار .ر کشورها و فاهجگ ینبا ساخ  ا یمبج یز(  2016)
  رسید ی ظا م به

 با یهاز ابزار اول هایی یهگو که  د .ا.ه  شان گویه ها آماری های ویژگی بارسی و ها گویه تح یل با
 وا مو. و سوگیای بااح ما ً  ینو بجاباا یس جدمجاسب   یسجش روان های یژگیو ی.ارا خا وا.ه، مح وای
 از اس فا.ه و خا وا.ه .ر مجفی  کا  .یدن به  دا  ن تمایل یل.ل به اتفاق این   و د می .ا.ه پاسخ 1اج ماعی
 .لبس گیچهاۀ  یمجف  کا   دار. تمایلچاا که فا.   .ر ارتباط با خا وا.ه اس  2سازی آرما ی .فاعی واکجش
ها حذف  د د   تماکز پاسخ ها .رجه  یهسبک گو ینا تاتیب بدین(  1988 ،و کوباک یدی)کاس ببیجد را خو.
 .ا.  شان   ای اس فا.ه  د   یز  یمواز یلاز تح  ی،اک شاف یعام  یلتح  ی از   ا یجاناطم یباا ی .ر ها
 اس  بیش ا موازی تح یل از حاصل یژۀو های ارزش از اک شافی عام ی تح یل از حاصل یژۀو های ارزش تمامی

 .س  بهتصا.ف  باحسب اک شافی عام ی تح یل از حاصل عامل پج  که معجا اس  بدان موضو  این و
  ا د  گاف ه قاار یکدیگا کجار تصا.فیصور   به ها گویه و ا د یامده 

 زیا.ی یاربس ی.رو  یاز همسا   ده ی شان .ا. آزمون طااح  هایی ابزار کل ی.رو  یاع بار همسا    ای 

                                                 
1. social desirability 

2. idealization 



 319                                  دهمزسی ، سال1پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 یهمسا  یابزار اس   اگا ابزار های یهگو یبا  ی.رو  ی.هجدۀ همگو  موضو   شان ینباخور.ار اس  و ا
ابزار  ینا یاجزا یتمام ،باخور.ار اس  ییبا  یاربس ی.رو  یاز همسا  یعجی ،با د 9/0 یبا  اش ی.رو 

 ( 2016 ی ،.ار د ).ول یارتباط .رو  یکدیگاا با و اجز کجد یم یابیرا ارز واحدیمفهوم 
 از ده  اس خااج عوامل کاو باخ آلفای ضاایب.امجۀ  .ا.  شان  هایی مقیا  اع بار ضاایب بارسی

 بیا گا و کججد می ارزیابی عالی را آن( 2003) یمو گ  گ یم که اس  ای محدو.ه .ر اک شافی عام ی تح یل
   ای  این با عالوه(  1986 ی،) ا ال اس  عامل ها های گویه بین رواب  و ملعوا با ی بسیار .رو ی ا سشام
 که اس   ایان ذکا  اس  خوب مابوط یامقیا ز با ها گویه همبس گی ضاایب  هایی، ابزار .ر .ا.  شان

 اخص .رواقع  ین( که ا1386 یف،)س اس  ها گویه ازهاکدام  تمایز  اخص بیا گا ضاایب این ازهاکدام 
 یک ایجکه باای همبس گی میزان حداقل  آید یحساب م افاا.، به ینتفاو  ب یص.ر تشخ یهها گو ی سحسا
مقدار را .ار د  یناز ا یش اب یهمبس گ یبضاا های یهگو یتمام یباًتقا اس   3/0  و. محسوب حسا  گویه
  باخور.ار هس جد  ی از حساس ها یهگو بجابااینو 

 بین   د بارسی همگاا یها سازه با زیس ی  یک عامل پج  رابطۀ ،ابزار همگاای روایی سجشش باای
 با تطابق .ر یاف ه این  د  مشاهده مس قیم رابطۀ زیس ی  یک و ا  یاق عامل و تحصی ی ا گیزش
 ارتباط .ر آموزان .ا ش ا  یاق با( یو .رو  یاو ی)ب تحصی ی یزۀا گ .ا. د  شان که اس  .یگای های پژوهش
 رابطۀ یذهج زیس ی یکبا   یلتحص یباا ی.رو  یزۀ(  ا گ2012 یجگیا،و زا ید)سع گذار. می ااث آن با و اس 

 کاکا ا ،)ااس   مس قیمرابطۀ   ا.ی .ارای با .رو ی یزۀا گ همچجین(  2016 ی یپ ،و ف ی ی.ار. )با مس قیم
(  شان 2006) او و ک هیاش که اس  حالی .ر این  شد  مشاهده رابطه بیجی خوش و  اامیدی بین(  2020
 ینپژوهش ا ین  .ر ایابد یکاهش م ها یدی آن اام یابد، یم یشها افزا .ر آن یجیب که خوش یافاا. ا د .ا.ه

 ،مابوط با د  گاپ روایی های یا مو هز گاوه اعضایتعدا. کم  .لیل به توا د یم که معجا.ار  شد یهمبس گ
 ید ا ینمعجا.ار  و.  بجاباا توا د یم یبضا ینا ،.  مو هتعدا یشبا افزا کججد ی( اذعان م1996) گاپ و بورگ

 زیس ی  یک عوامل و کاری اهماپ بین همچجینماتب  با د   ۀحشم  مو  ی،همبس گ ینمعجا.ار شدن ا یل.ل
( 2002و اس امن )  ا  بو. مابوط اس قام  عامل به هم رابطه بیش این و  د .ا.ه  شان قوی معکو  رابطۀ
اس ،  ی عامل بزرگ  خصپج  از  یکیکه را  1پذیای ی و مسئول یکار اهماپ ینب یقو معکو  و ای هرابط
و  سیاوی (  2016اس  )کان و همکاران،  اس قام  به  ز.یک یاربس یمفهوم پذیای ی   مسئولکا. د یانب

 وجو. .ار.  معکو  رابطۀ زیس ی یکو   یکار اهماپ ینب  د شان .ا. یز(  2012) یتوس 
 .وس  را او کججد، می مااقب  فا. از که .ا د می افاا.ی .ا  ن را رواب  موفق( 2016ان )و همکار کان
 چجین ها آن با م قابالً  یز وی  .هجد میارز مجدبو.ن  احسا  او به و هس جد قائل اهمی  او باای و .ار د
و طا. همسا ن   جد.ا یم یا. ده ی را  قطۀ مقابل  اا ی( طا. اج ماع1987مور ) و جا ز مقابل .ر  اس 
 .ار. یم یانآ چه را که کان ب یفی ،ک یاتعدا.  .لیل که به یکس بجاباایناس    یاز ا وا  طا. اج ماع یکی

                                                 
1. conscientiousness 
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عامل رواب   ینب یمجف یکه همبس گبا آن اس  توقع  تاتیب بدینمطاو. اس    یاج ماع از  ظا دا  ه با د، 
 حاصل  د  ای یشه   ینچج زیو طا. همسا ن مشاهده  و. که .ر پژوهش حاضا  

و  یعامل  ا. ینببا آن اس  که ( ا  ظار 2016 و همکاران، یی)رضا یشینپ های پژوهش با مطابق
 بورگ و گاپ ،گف ۀ گاپ همالحظه  شد که بجا ب پژوهش ین.ر ا اما مشاهده  و.، معکو  ای رابطه یافسا.گ

 از  .ار. وجو. رابطهمشاهدۀ  اح ماپ  مو ه زایشاف صور  .ر که با د  مو ه حشم یل.ل به توا د می( 1996)
 جمال  با های گزیجه با گویه تعدا.ی  امل افسا.گی مالکآزمون  که اس  این اح مالی . یل .یگا

 آکامن و کا فا  ظا با بجا  کا. میا  خاب  را خو.ش به حال  تاین  ز.یک بایس  می فا. که بو. طو  ی
موضو  .ر سجشش  ینو ا  و. یم 1ی جاخ  یموجب خس گ  و.، یم یطو   یا مق که ی( هجگام2009)

 .هد، یرا  شان م یآزمون مالک افسا.گ رابطۀکه عدم  یشیبا توجه به   ا ین  بجابااکجد یم یشا.اخ الپ ا
 یا یش اب ۀبا تعدا.  مو  یدب که با یس ، ده .ر پژوهش حاضا روا   ساخ ه یا گاف  که مق یشه   توان ی م

 ا شام  و.  یبارس، تا الک مجاسبآزمون م
 خاص های ویژگی یل.ل   به.ار. کاربا. خاصی سجی.امجۀ  .ر که اس  این طاح این های محدو.ی  از
 کو.کان باای توا د  می اس ،  ده ساخ ه  وجوا ی زمانبجا با  چون طاح این سجی،.ورۀ  ها .ر  جاخ ی روان
ابزار .ر تهاان ساخ ه  ده و با  وجوا ان  یناس  که ا ینا ها ی محدو. یگا  از . و. اس فا.ه بزرگسا ن و
 یها .ر ججبه یا.یز یها که تفاو  ییبا خص  هاها یگا. یابزار .ر  هاها ین ها سازگار اس   اگا ا ینا

و  یبارس یدها را با تفاو  یناز آن، ا یشبا تهاان .ار د، اس فا.ه  و.، پ یاج ماع ی وفاهجگ ی،م فاو  اق صا.
 . شو  یشا..ر سجشش ا یا کال تااظ کا. لح

 محاسبۀ صور  .ر مقیا  ایناس  که  ینپژوهش ا ینا یبامبجا یو پژوهش یکاربا. پیشجها.های
 وجوا ان  زیس ی یک  یغابالگا .راس فا.ه  یباا توا د یم بو.ن یاخ صاص و حساسی  باش،  ماۀ یها  اخص
از  هایی یجهکا.ن زمیداو پ زیس ی یکسجشش   یباا یزمدار    یعجی یگا و.  .ر بخش مهم . اس فا.ه

 های یآموز به اقداما  و مهار  یاجو اح  یس جدباخور.ار   یکه  وجوا ان .ر آن از سطح مط وب زیس ی یک 
ساخ ار  یبا هدف بارس یا شام پژوهش ین،ا کججده اس   عالوه با .ار د، کمک یجه.ر آن زم یش ایب

 یشجها.هاپ یگا و.  از . ابزار .رمور.تا  مجاسب .ا ش و به ا فهمموجب  دتوا  یم ییدیتأ یعام  یلتح 
 و فاایجدها از مجاسبی بیجش که کا. ا اره.ر  وجوا ان .خ ا و پسا  2ها یهگو کارکا.تفاو   یلبه تح  توان یم

 با احاض پژوهش یها .ا.ه یلتح  ین  همچجکجد می ایشا. گاوه .و این .ر بهزیس ی به مابوط  شا گاهای
 به بیجش گس اش موجب توا د یم 5یزیو ب 4کامل اطالعا  ،3.وعام ی هما جد عام ی تح یل جدید رویکا.های
 تعامل   و. آتی ابزارهای ساخ  باای جدید یها مهار  ایشا. همچجین و حاضا ابزار یسجش روان فاایجدهای

                                                 
1. cognitive fatigue 

2. Diffrential Item Functioning (DIF) 

3. bifactor 

4. full information 

5. bayesian 
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به آن پا.اخ    یجده.ر آ توان یاس  که م یموضوعات یگااز . یز  یکدیگابا  زیس ی یک  های یامقیا ز
اثاگذار د و اگا اثا .ار د  یکدیگابا  زیس ی یک  یها مؤلفه یاموضو  که آ ینکا. با ا یطااح یپژوهش توان یم

 یاایاا یمج   از فاهجگ غ یابزار بااسا  مدل ینا ،طور که ذکا  د چگو ه اس   همان یکدیگاها با  رابطۀ آن
 پژوهش این اساسی پیشجها. کیفی، رویکا. با ایاا ی فاهجگ .ر زیس ی یک  یبجد مفهوم رو ینا ساخ ه  د  از

  اس 

 منابع
 و  ا    طیمروری، ،  .ا رش، م  ، جاللر   م بویره،  آپ،  م مهردوی، ،  ن، یاییمجصورک ، م    ز گا ه، ،   ،زر.خا ه یاکبا

 یرابی کو.کان: سراخ  و ارز  یخ  جا روان مشکال  یمقدمات یا مق مع م ۀ سخ(  1397  )  ی،گام ا  یطهماسب
  1-13 ،(1)6  کو.ک سالم  روان ۀفص جام  یسجش روان
 ۀ ام انیپا  اازی  ۀآموزان م وسط از .ا ش یگاوه ۀو عا.ا  مطالع ی یتحص زشیا گ ۀرابط یبارس(  1372  )م بحاا ی،

  اازی.ا شگاه    یا سا  ع وم ۀ.ا شکد  ی جاس روان ار د یکار جاس
 ۀمشراور  ماکز: تهاان  (CADS)  وجوا ان و کو.کان یافسا.گ آزمون اع بار سجشش و ساخ (  1378) م  ،یبزرگ جان

  عهیط 
  یایا.گیر  .ر یمیخرو.تجظ  یراهبا.هرا  بااسا  یکار اهماپ زانیم یجیب شیپ ( 1387)  ی ی،.هقا  و ، م ،یچار نیحس

  21-30 ،(4)2  یآموز  یها  ظام .ر پژوهش
 ،بهاامری  ها.ی و ،     آذربایشا ی، م    ن ، ،فقیهی  ،م ،یک ا  کوهی  ،ب ،بجاب غباری  ،   ژا.، رحیمی  ،م فا.، خدایاری
 ،یپژوهشر  گرزارش  ،ایراان  جامعۀ مخ  ف اقشار .یجداری سطوح ارزیابی و .یجداری مقیا  یساز آما.ه(  1388)  ا

 ع روم  و  جاسری  روان .ا شرکدۀ  و یورافج و تحقیقا  ع وم، وزار  اسالمی، تب یغا  سازمان جوا ان، م ی سازمان
  تهاان .ا شگاه تابی ی

  آگاه: تهاان  یرف ار ع وم .ر پژوهش یها روش(  1380  )ا ،یحشاز و    بازرگان، ، ز سامد،

  .وران: تهاان  (هف م چاپ) یآموز  یابیارز  و یایگ ا دازه یها روش(  1386ا  )    ف،یس
  جوا ان ۀو طا. همسا ن .ر ر. یخو.اثامجد یها طهیح نیب ۀرابط یبارس  (1384  )م ،ییغالماضا و ، ک ان،یطهماس

  18-7 ،(14) 4  (زی.ا شگاه تبا ی جاس روان) ی جاخ  روان نی و یها پژوهش
  اازی  انی.ا ششو ی یتحص یکار و اهماپ یفاز دپاور ابعا. نیب ۀ.ر رابط یجیی قش خو.تع یبارس ( 1388  )ز ،مد. یع 

  اازی.ا شگاه   ی ع وم ا سا  ۀ.ا شکد  ی جاس روان ار د یکار جاس ۀ ام انیپا
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