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 چکيده
روش پژوهش توصيفي و . اي از جمعيت نوجوانان ايراني انجام شد جويي نوجوانان در نمونه سنجي سياهه خودنظم هاي روان اين پژوهش با هدف تعيين ويژگي

جويي  ابزار پژوهش، سياهه خودنظم. نفر انتخاب شدند 522اي، چندمرحلهبرداري  آموزان شهر کرج استان البرز بود که با استفاده از روش نمونه جامعه آماري دانش
روي  بر( 0551محمدي، احمدآبادي و حيدري، زاده)بود که همراه مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني ( 5102کاستيلو و مويالنن، دل -داياز، گارسيا) اننوجوان

جويي را تأييد کرد؛ با بررسي روايي مالکي همزمان نيز ضريب  دوعاملي نسخه اصلي سياهه خودنظم نتايج تحليل عاملي تأييدي، مدل. گروه نمونه اجرا شد
، ها با نمره کلعالوه بر تأييد روايي مالکي، همبستگي باالي زيرمقياس. به دست آمد 20/1تا  51/1جويي با مقياس خطرپذيري بين  همبستگي سياهه خودنظم

؛ در 52/1، 10/1مدت  جويي کوتاه ترتيب در عامل خودنظم يب آلفاي کرونباخ و بازآزمايي بهادر بررسي اعتبار سياهه، نتايج ضر. روايي سازه سياهه را تأييد کرد
جويي  بر اساس نتايج به دست آمده سياهه خودنظم. بخش بود به دست آمد که رضايت 52/1، 15/1و در کل سياهه  50/1، 55/1جويي بلندمدت  عامل خودنظم

 .تواند مورد استفاده قرار گيردپژوهشي مي هايهدفسنجي مناسب است و براي  هاي رواننوجوانان داراي ويژگي

 سنجي هاي روان جويي، نوجوانان، ويژگي سياهه خودنظم: هاي كليدي واژه

Abstract  

he present study aimed to assess psychometric propertiesof the Adolescent Self-Regulatory Inventory (ASRI; Dias, Garcia 

del Castillo & Moilanen, 2014) among a sample of Iranian adolescents. The study was descriptive. Thirty hundred and 

fifty five students were selected from Karaj schools of Alborz province by multistage sampling method. The participants completed 

the ASRI and theIranian Adolescents Risk-taking Scale (IARS; Zademohamadi, Ahmadabadi & Haidari, 2011).The results of 

confirmatory factor analysis supported the two-factor model of the ASRI.The correlation between the ASRI and the IARS was 

between 0.30 and 0.51, which indicated the concurrent validity of the ASRI. The high correlations between the total score of the 

scale and scores of the subscales indicated construct validity of the ASRI. The reliability of the ASRI was satisfactory: The 

Cronbach's alpha coefficient and test-retest coefficient of the short term subscale were 0.81 and 0.75, respectively, the Cronbach's 

alpha coefficient and test-retest coefficient of the long term subscale were 0.77 and 0.71, respectively, and the Cronbach's alpha 

coefficient and test-retest coefficient of the ASRI were 0.87 and 0.74, respectively. The findings suggested that the ASRI had 

appropriate psychometric properties and can be used for research purposes in Iran. 

Keywords: the Self-Regulation Inventory, adolescents, psychometric properties 
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 مقدمه

 يند شناختياستفاده منسجم از چند فرا رب يياجرا يها کنش

، يزير ها به حل مسئله، برنامه آن به مددافراد و داللت دارد 

، يگنج)پردازند  يهدفمند م يها تيم و نظارت بر فعالياقدام، تنظ

از  يکي .(0552، يو عسگر ي، احمدي، موسوي؛ جوزان0555

ممانعت از رفتار . است 0ييجو خودنظم يياجرا نشک يها مؤلفه

 يا مسئله يجاد رفتار مناسب و مثبت اجتماعيپرخطر نوجوان و ا

برونسون، )ن و عموم مردم است ان، معلميوالد يکننده برا نگران

تواند مانع  ياست که م يتيک عامل حماي ييجو خودنظم(. 5111

ا به او کمک کند يپرخطر شود  يرشدن نوجوان در رفتارهايدرگ

کراکت، )کند  يپرخطر دور يمرتبط با رفتارها يامدهايتا از پ

(. 0555؛ جسور و جسور، 5112دال، و رن يالنن، رافائليمو

 يخودمهارگر يکه دارا يدهد کودکان ينشان م هاپژوهش

دهند و کمتر  يبروز م يکمتر يهستند، مشکالت رفتار يباالتر

(. 0555تمن، يگ و پيالدو)شوند  ير ميپرخطر درگ يدر رفتارها

 که دارند اعتقاد (2008) يپس و هوسيماگار، فلن يهمچن

 و سوءمصرف مواد يشناس سبب در يمهم مؤلفه ييجو خودنظم

 به ها آن. است نوجوانان و کودکان يرفتار مشکالت از يا پاره

 يجانيه ييجو خودنظم يها که مهارت دنديرس جهينت نيا

 رابطه گاريس مصرف دـمانن رسازـخط يارهاـرفت با ف،ـيضع

 يابيارز به ف،يضع يشناخت ييجو خودنظم و دارد يمعنادار

نز، يکالک)شود  يخطرناک منجر م يرفتارها يشناخت نادرست

 .(5112پات، يليهوس و ف

است که  يساختار چندبعدک ي ييجو خودنظم يطور کل به

 يکيولوژيزيو ف ي، اجتماعيجانيهـيزشي، انگيشناخت يندهايفرا

شود و بر کنترل  يمدار را شامل م هدف يها رنده کنشيدربرگ

؛ 5112، گرانيو د نزيکالک)دارد د يسودمند تأک يها تيفعال فعال

عنوان  به جو فرد خودنظم(. 5110شر، يو ف يهرش ،يروتبارد، احد

ها  ييبهبود توانااو  شود و هدفيکننده فعال مسئله شناخته م حل

؛ 5105، يعاشور و يـتياـ، عنيـنام)ش است ـيردهاـلکـو عم

در  يغم توافق نظر به(. 5100گو،  قتيزبردست، بشارت و حق

هم به  يمتعدد ينظرها ، اختالفييجو خودنظم يف کليتعر باب

ک سازه يرا  ييجو خودنظم، پردازان هينظر يبرخ. خورد يچشم م

و ( 5112، گرانيو د کراکت)ف کردند يتعر يواحد و چندبعد

 يها سازه عنوان ف بهيخوب و ضع ييجو ن خودنظميب يبرخ

لز و يو)شدند ز قائل يگر، تمايکديمرتبط با هم اما جدا از 

 ندل ويلز، وي؛ و5112نت، يلز، واکر، مندوزا و آيو ؛5112ون، يشيد

 .(0551، يريکل

ت ي، قابليزير برنامه ،خوب ييجو دگاه دوم، خودنظميبر اساس د

 5معوق ي، کامرواساز5ي، خودنظارتيشياعتماد، توجه متمرکز، دوراند

 يدر حال شود؛ يت با حل مسئله فعال را شامل ميش به موفقيو گرا

، 2يپرت ، حواس2يختگيبرانگش به ـيگرا ،فيضع ييجو که خودنظم

 يا هـابلـمق ياـه روش ال،ـان حـزم رـز بـرکـ، تميـتاب يـب

در به  يو ناتوان 5بودن يعصب /يريپذ کي، تحر2يريگ کناره/ياجتناب

 .شود يرا شامل م ييانداختن کامروا قيعوت

ر يک متغي ييجو ، خودنظميآورد سرشت يدگاه روياز د

نه يها و تجارب گذشته فرد در زم دانستهکه است  يفرد

را ک رفتار يا انجام يک هدف يدن به يرس ياقدامات الزم برا

ن يابه البته که  (5112ل، سمگون و شوارزر، يدا)شود  يمشامل 

دست است، بلکه  کيست که اعمال افراد همواره يمعنا ن

دار و مداوم در نظر گرفته يک روند نسبتاً ثابت، پايعنوان  به

 (.5100گران، يلرنر و د) شود يم

ش از يبدر نوجوانان  ييجو گذشته خودنظم در چند دهه 

 دهد يمنشان  هاپژوهش .مورد مطالعه قرار گرفته است شيپ

 ياز بروز رفتارها يريکه در جلوگ يتيحما مهم از عوامل يکي

است  ييجو است، عامل خودنظم سودمندنوجوانان  پرخطر در

عالوه بر ، آن نييسطح پا که يا گونه به( 5115النن، يمو)

است  مرتبطز ين يبا انحرافات دوران نوجوان کم،ارتباط با هوش 

؛ 5115بوت، ين و دياستون، راچک- پل، شوآبيکل يرن، ديورم)

 ييجو خودنظم يبا بررس يتحولشناسان  روان .(0555، يليکائيم

در  ييجو سطوح خودنظم افتنديدردر کودکان و نوجوانان 

و  لريم) است يريگ اندازهقابل  ييمشخص و مجزا يها زمان

با کنترل رفتار در  تنها نهنوجوان  ييجو ؛ خودنظم(5110 رنز،يبا

متمرکز بر ز ين يصورت ذات بلکه به ،است مرتبط يکودک هدور

 يريگ با اندازه( 5112)، کراکت و شن يرافائل. خلق افراد است

 يل نوجوانيو اوا يکودکدوره افتند که در اواسط يدر ييجو خودنظم

1. self-regulation 4. tendency towards impulsiveness 7. irritability/anger proneness  

2. self-monitoring 5. distractibility   

3. delay of gratification 6. avoidant/withdrawn coping   
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ک سازه ي ييجو خودنظمن يبنابرا .ماند يم يثابت باق ييجو خودنظم

ت، يدر و وير)شود  يدر نظر گرفته م 0و ثابت شده نييش تعياز پ

کند  ير نمييگر تغيت ديبه موقع يتيلزوماً از موقع که( 5112

 (.5100 ،يريکل)

که نيا بر يمبن ژوهشگرانـرده پـر گستـنظ  اقـاتف مـرغ به

، است يدر نوجوان موفق يدر سازگار يعامل مهم ييجو خودنظم

 ييجو ن دوره خودنظمين است که چگونه در اياختالف بر سر ا

ن ياشتر يک نقص بزرگ که در بي. شود يريگ و اندازه يساز مفهوم

سنجش  يشده براکار گرفته به ، فنونشود يده ميمطالعات د

 برن مطالعات پژوهشگران عمدتاً يدر ا. است ييجو خودنظم

 يها مؤلفه يکمتر به بررس و تمرکز دارند مدت کوتاه ييجو خودنظم

 شکل ينوجوان يها که در سال ياتيبلندمدت و ح ييجو خودنظم

  5ييجو پرسشنامه خودنظم. (5111و، يدمتر) پردازند يرد، ميگ يم

است که توسط کانفر  ييجو سنجش خودنظم ياز ابزارها يکي

 يا مرحله صورت مدل هفت به( 0550)لر و براون ي، م(بالف،0551)

 افتيدرن هفت مرحله شامل يا .شد يبند فرمول ييجو از خودنظم

، 2هنجارها با آن سهيمقا و اطالعات يابي، ارز5مناسب اطالعات

 ، اجراي5زيير ، طرح2ها نهيگز ، جستجوي2راتييتغ کردن تيهدا

ن يکه در ا يطور به. شود يم 5برنامه ياثربخش يابيو ارز 1برنامه

ا يخاطر شکست  ، بهيرفتار ييجو مدل ممکن است خودنظم

ن هفت مرحله دستخوش تزلزل شود يک از ايهر  يکمبودها

 دامنه و دارد مادّه 25 پرسشنامه نيا(. 0550لر و براون، يم)

 در ن پرسشنامهيا هاي مادّه. ر استيمتغ 502 تا 25 از آن يها نمره

و  (موافق کامالً) 2 تا (مخالف کامالً) 0 از اي درجه پنج اسيمق کي

 براون، .شوند يم گذاري صورت معکوس نمره ها به مادّه از يبرخ

 ييبازآزما وهيش به را پرسشنامه اعتبار (0555) يالوندوسک و لريم

به ترتيب  الکل کننده مصرف 15نيب کرونباخ محاسبه آلفاي و

آن  همزمان اعتبار نيهمچن آنها .آوردند دست به 50/1و  52/1

 نيب که افتنديدر و آوردند دست به الکل هاي مصرف اندازه بارا 

همبستگي  ت،يموقع کي در الکل مصرف و ييجو خودنظم

و باالتر در اين  555کسـب نمره . منفـي معنـادار وجـود دارد

جـويي باال، کسـب نمره پرسشنامه نشان دهنده خودنظـم

 ب نمرهـجويي متوسط و کسدهنده خودنظمنشان 551-502

براون )است  ييجو خودنظم نييت پايظرف انگريب تر نييپا و 505

  (.0555، گرانيو د

که توسط  ييجو سنجش خودنظم يگر از ابزارهايد يکي

 يا مادّه 50 اسيکار گرفته شد، مق به( 5110)تون ينواک و کال

 يو رفتار ي، شناختياستخراج اطالعات عاطف يبود که برا

رستان يو دب ييآموزان مدارس راهنما در دانش ييجو خودنظم

وجه  چيبه ه) 0هر مادّه از  يگذار ف نمرهيط. شده است يطراح

در مورد من صحت  کامالً) 2تا ( کند يدر مورد من صدق نم

 يها ن پاسخيانگيسبه منمره کل با محا. ر استيمتغ( دارد

د ين و نوجوانان بايوالد. ديآ يدست م مادّه به 50کننده به  شرکت

مادّه پاسخ دهند تا بتوان نمره کل را محاسبه  52کم به  دست

در هر سه  يکاف يدرون يدهنده سازگار اس نشانين مقيا. کرد

 ي، خودگزارش11/1کرونباخ  يآلفا= نوجوانان يخودگزارش)نوع 

ن درباره يزارش والدـو گ 50/1اخ ـرونبـک ياـآلف =نـيدـوال

 يها گر پرسشنامهياز د. بود( 52/1رونباخ ـک ياـآلف= دـرزنـف

( 5101)است که توسط هافمن و کاشدان  يا مطرح، پرسشنامه

ها بر  به آن ييگو که پاسخمادّه است  51شامل  و ساخته شد

درست  ت در مورد منينها ياز ب يا درجه 2کرت يف لياساس ط

ن يا. رديگ يم ست را دربرياست تا اصالً در مورد من درست ن

و  يارگ، سازياس پنهانکاريمقريزا يسه مؤلفه  يپرسشنامه دارا

 يها يژگيو .مادّه دارند 2و  5، 1ب يتحمل است که به ترت

معطوف به  يگر راهبردهايو د يشامل بازدار يسبک پنهانکار

. هاست بعد از بروز آنها  جانيا اجتناب از هيکردن  يمخف

است که قادرند در حل مسائل  يمعرف افراد يسبک سازگار

ن قادرند تا ينرند و همچيکارگ را به يجاني، اطالعات هيسازش

را  يجانيط، تجربه و ابراز هيمطابق با الزامات بافت و مح

 يژگيو( تحمل)ن سبک يباالخره سوم. م کننديل و تنظيتعد

 يها از تجربه يناش يختگيبرانگ است که در پاسخ به يافراد

ن افراد يا. دهند يواکنش نشان م يردفاعي، راحت و غيجانيه

ن ييتع يبرا. دارند يي، تحمل بااليدر مقابل فشار و آشفتگ

 يها ل مؤلفهي، تحلييمحتوا يين پرسشنامه از روايا ييروا

 ييمحتوا ييروا. استفاده شد يل عامليسازه تحل ييو روا ياصل

هافمن و )است  د شدهيين پرسشنامه با سه عامل تأيو سازه ا
1. predetermined and fixed quantities 5. triggering change 9. assessingtheplan’seffectiveness 

2. Self-Regulation Questionnaire (SRQ) 6. searching for options  

3. receiving relevant information 7. formulating a plan  

4. evaluating the information and comparing it to norms 8. implementing the plan  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 جويي نوجوانان تحليل عاملي تأييدي و اعتباريابي سياهه خودنظم

 

D
ev

elo
p

m
en

ta
l P

sch
o
lo

g
y
: Ira

n
ia

n
 P

sy
ch

o
lo

g
ists -V

o
l. 1

3
/ Issu

e 5
2
/ S

u
m

m
er  2

0
1
7
 

933 

 يب آلفاياضرز ين اعتبارسنجش  ين براينچهم. (5101کاشدان،

و  يگار، سازپنهانکاري يها اسيمقريزکرونباخ کل پرسشنامه و 

 (.0555، يکارشک)بخش گزارش شده است  تيتحمل رضا

ر از يل زياز سه دل يکيموجود معموالً به  يها پرسشنامه

 بر صرفاً ها که مادّه نينخست ا. محدود هستند يتحولنظر 

 ياند؛ در حال مدت متمرکز شده ط کوتاهيدر شرا ييجو خودنظم

ک آماده يا نزديدور  ندهيآاتفاقات  يکه نوجوانان قادرند برا

را مشخص  يها محدوده زمان مادّه يکه گاه شوند؛ دوم آن

 يها که مادّه آنآخر  و نه مبهم هستندين زميا در ايکنند  ينم

 يها رمجموعهيبه ز يبند ت زمانيبدون توجه به ماه يشخص

ها  پرسشنامهن يا ،ن مطالبيعالوه بر ا. شوند يم ميتر تقس کوچک

ن يبنابرا .ندکن ينم يريگ اندازه را نوجوان ييجو خودنظم منحصراً

را در نوجوانان  بلندمدت ييجو که بتواند خودنظم يابزار يطراح

 اههيسدر واقع . رسد يبه نظر م يضرور ،کند يريگ اندازه

که هدف را  پژوهشي ن خأليالنن ايمو 0نوجوان ييجو خودنظم

 ييجو خودنظم ديک روش سنجش جديصحت  يآن بررس ياصل

، الننين مونانوجوا ييجو خودنظم اههيس. کند يپر م، است

است که با در نظر گرفتن بافت  يده شاخص خودگزارش

در مدت  کوتاه ييجو خودنظم ييز توانايق تماي، از طر(نهيزم)

ساخته شده  نوجوانان يرده سناستفاده در  يبرا مدتمقابل بلند

از، يه پژوهش حاضر، توسط دااهيس. (5115النن، يمو)است 

النن، يمو)نسخه  براساس (5102) الننيلو و مويکاست دل

  با جامعه افتهي که انطباق اههيسن يا. شده است يطراح( 5115

مدت و بلندمدت  مادّه و دو عامل کوتاه 25شامل  ال است،غپرت

سازه  يان را براـه به زمـدگاه وابستـي، داههـيسن يا .تـاس

 اههيسن يا يها مادّهن يهمچن. رديگ ينظر مدر ييجو خودنظم

، ي، حفظ و بازدارينيختن، بازبينوجوان را در برانگ يزان توانمنديم

 و دهد يقرار م يابيافکار، توجه و رفتار مورد ارز، ها جانيم هيتنظ

من صدق مورد اصالً در ) 0کرت از يل يا درجه اس پنجيدر مق

 يگذار نمره (من صادق استمورد کامالً در ) 2تا ( کند ينم

ن ابزار يا اعتبارو  ييروا ،يالغدر نمونه نوجوانان پرت. شود يم

دت و بلندمدت م بخش گزارش شده است و دو عامل کوتاه تيرضا

 .است قرار گرفته دييتأمورد  يدييتأ يل عامليز با تحلين

 يهاپژوهشن ابزار در يبا در نظر گرفتن ضرورت استفاده از ا

که  نيکشور و با توجه به ا يبه جامعه علم آن يو معرف يداخل

نشده  يابينوجوان اعتبار ييجو ران ابزار خودنظميتا به حال در ا

 يبررس يل عامليق تحليآن از طر يريگ اندازه يريپذنارييو تغ

 يپژوهش با هدف شناخت ساختار عاملن يانشده است، 

 .انجام شدن نانوجوا ييجو خودنظم اههيس يابيو اعتبار يدييتأ

 

 روش

 يسنج روان يها يژگـيو نـييتعش ـژوهـن پـيدف اـه

 روشجه ينت در .بود يرانينوجوانان ا از يانمونه در ييجو خودنظم

 .بود يهمبستگ از نوع يفيتوص پژوهشن يا

 گروهبا  آموزان متوسطه دانش يتمام شامل يآمار جامعه

 55 -52 يليتحص سالبود که در  شهر کرج سال 02-01 يسن

 مناطق يدولت از مدارس آموزان دانش .بودند ليتحص مشغول

 يها رستانيدب و ها هنرستان نظر ازصرف کرج شهر مختلف

 .انتخاب شدند 5يا هچندمرحل يربردا نمونه روش به يردولتيغ

 پرورش و آموزشچهارگانه  مناطق تمام ب که ابتداين ترتيبه ا

 دو ،يتصادف شکل به هر منطقه از سپسو  ييشناسا شهر کرج

ز ين مدرسه هر درو  دش انتخاب( دخترانه و پسرانه)رستان يدب

پژوهش  يشناخت تيجمع يرهايمتغ. انتخاب شدند نفر 51تا 51نيب

 يدختر که در رده سن درصد2/25پسر و  درصد2/22عبارت بود از 

. سال قرار داشتند25/02 ين سنيانگيسال و م 01تا  02

در  درصد21ه دوم و يدر پا درصد5/20ه اول، يدر پا درصد05/01

 درصد0/02در ضمن . ل بودنديه سوم متوسطه مشغول تحصيپا

پلم، يد درصد5/22 پلم،ير ديالت زيمادران نمونه پژوهش تحص

سانس داشتند؛ در گروه يل فوق درصد2/2سانس و يل درصد5/05

 درصد5/05پلم، يد درصد5/21پلم، ير ديز درصد1/02ز يپدران ن

 .سانس بودنديل فوق درصد5/5سانس و يل

ک متخصص يشناس و  توسط دو روان اههيسن يا نخست

 توسط ها ترجمه شد و سپس ترجمه يبه فارس ياجتماع يپزشک

پژوهشکده خانواده دانشگاه  يت علمأيه يهشت نفر اعضا

 تيدر نها. قرار گرفت دييو مورد تأشد ح يتصح يد بهشتيشه

ک متخصص زبان يشده، توسط دييتأ يترجمه فارس زين

 يم مورد بررسيتا مفاه برگردانده شد يسيبه انگل يسيانگل

 يصورت مقدمات اهه بهيدر مرحله بعد، س .افته باشندير نييتغ

1. Adolescent Self-Regulatory Inventory (ASRI)  2. multistage random sampling  
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ها، رفع اشکاالت  مادّهقابل فهم بودن  يبرا آموز دانش 51 يرو

ب اعتبار اجرا و پس از آن، اصالحات يو محاسبه ضرا ياحتمال

 يبرا تينها درها انجام شد و قابل درک بودن مادّه يالزم برا

 يصور ييب رواين ترتيبد. آماده شد يگروه اصل ياجرا رو

ن پژوهش از يدر ا. د قرار گرفتييتأشده مورد  اهه ترجمهيس

 .ر استفاده شديز يابزارها

(. 5102گران، ياز و ديدا) نوجوانان ييجو خودنظماهه يس

نسخه نوجوانان براساس  ييجو خودنظم يابيارز ياهه براين سيا

با  افتهي اهه که انطباقين سيا. شد يطراح( 2007)النن يمو

 مدت اس کوتاهيمق ريمادّه و دو ز 43 پرتغال است، شامل  جامعه

اهه ين سيا يها مادّه. است( مادّه 52)و بلندمدت ( مادّه 05)

، حفظ و ينيختن، بازبينوجوانان را در برانگ يتوانمندن زايم

 يابيو رفتار مورد ارزها، افکار، توجه  جانيه جويينظم، يبازدار

اصالً در  (1کرت از يل يا درجه اس پنجيدهد و در مق يقرار م

( کامالً در مورد من صادق است) 5تا  )کند يمورد من صدق نم

 502 تا 25 اهه ازين سيها در ا دامنه نمره .شود يم يگذار نمره

ر است و هرچه نمره باالتر باشد، نشانگر سطح باالتر يمتغ

سنجي اين سياهه در نتايج روان .در فرد است ييجو خودنظم

 يب آلفايضر. نوجوانان پرتغالي متغير و قابل اطمينان بود

 12/1مدت  و در کوتاه 55/1اس بلندمدت يمق ريکرونباخ در ز

 ييجو اهه خودنظميس يباال يدرون يهمسان  دهنده بود که نشان

گران ياز و ديدر پژوهش دا(. 5102گران، ياز و ديدا) است

و  يدييتأ يل عامليق تحلياهه از طريسازه س ييروا( 5102)

شوارزر، ) 0ييجو خودنظم اسيمق پرسشنامه همزمان ياجرا

 .د قرار گرفتييمورد تأ( 0555

، يمحمد زاده) 5رانينوجوانان ا يريخطرپذاس يمق

سنجش  ياس براين مقيا(. 0551، يدريو ح ياحمدآباد

پرخطر و با استفاده  ينوجوانان در مقابل رفتارها يريپذ بيآس

معتبر و مطرح در حوزه نوجوانان مانند پرسشنامه  يابزارهااز 

 و( 2000 د،يگالون، مور، موس و بو) 5نوجوانان يريخطرپذ

گران، يبرنر و د) 2نظام کنترل رفتار پرخطر جوانان يابزمينه

 يها تيو محدود يط فرهنگيو با در نظر گرفتن شرا( 5112

( 0551)گران يد و يمحمد ، توسط زادهيرانيجامعه ا ياجتماع

و  يريپذ بيمادّه است و آس 22 اس شاملين مقيا .ساخته شد

پرخطر  يدسته از رفتارها 5نوجوانان را در مقابل  يها شيگرا

دن، مصرف موادمخدر، يگار کشيخطرناک، خشونت، س يرانندگ)

 يابيارز( يمخالف و روابط جنسش به جنس يمصرف الکل، گرا

دهندگان موافقت و مخالفت خود را  که پاسخ يکند؛ به نحو يم

تا ( 2)از کامالً موافق  يا نهيگز پنج اسيک مقيها در  ن مادّهيبا ا

 46ن پژوهش از نسخه يدر ا. کنند يمشخص م( 0) کامالً مخالف

افزوده ان به عوامل آن ين ابزار که عامل مصرف قليا يا مادّه

شده،   افزوده يها مادّه يمحتوا ييروا. شده بود، استفاده شد

 يد بهشتيدانشگاه شه يشناس مشاوره و روان استادان توسط

ن عامل در يا يآلفاب يضر. د قرار گرفتييتهران مورد تأ

 ،71/1، خشونت55/1خطرناک  يرانندگ يپژوهش حاضر برا

، 51/1الکل ، مصرف55/1، مصرف موادمخدر52/1 دنيگار کشيس

و کل  12/1 يروابط جنس ،12/1 ش به جنس مخالفيگرا

 .به دست آمد 52/1اس يمق

 

 ها افتهي

 يريرناپذييسازه و تغ ييروا يبررس يدر مرحله اول برا

 يل عاملينوجوانان از روش تحل ييجو خودنظماهه يس

اهه از يس يريگ مدل اندازه يبرازش آمار يو برا 2يدييتأ

حداقل  روش. استفاده شد 2يقطر يروش حداقل مربعات وزن

مورد  يدييتأ يل عامليدر تحل يزمان يقطر يمربعات وزن

ا مفروضه يباشند  يا ها رتبه رد که دادهيگ ياستفاده قرار م

؛ 5102، يل)ت نشده باشد يرها رعايع متغينرمال بودن توز

ن يا يها داده(. 0552، يـبيـو حب يدـمحم ا، زادهـيارنـمخت

 يدر مرحله بعد، برا .بود يژگيون يز واجد چنيپژوهش ن

معادالت  يابي پژوهش از روش مدل يمدل نظر يابيارز

 يدارا يمعادالت ساختار يابي مدل. استفاده شد يساختار

 کم دستا يد صادق بوده يکه با هاست مفروضهاز  يشمار

نان يج آن اطميبرقرار باشد تا نسبت به نتا يبيتقر يا گونه به

ن در پژوهش حاضر، يبنابرا(. 0551هومن، )حاصل شود 

دن ـها بررسي شد که با توجه به رد ش روضهـام مفـتم

 ا، از روشـهادّهـدادي از مـودن در تعـال بـه نرمـفرضي

1. Self-Regulation Scale (SRS)  4. Youth Risk Behavior Survey  

2. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (IARS)  5. Confirmatory Factor Analysis (CFA)  

3. Adolescents Risk-Taking Questionnaire  6. diagonally weighted least squares  
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 جويي نوجوانان تحليل عاملي تأييدي و اعتباريابي سياهه خودنظم
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ن قبل يبنابرا. برابر نقض نرمال بودن استفاده شد در 0برآورد مقاوم

انس يس کووارياز محاسبه برازش مدل، روش برآورد مقاوم در ماتر

 يها ن نکته که دادهيگرفتن ا در نظربا . انتخاب شد يمجانب

س يماتر دـواننـت يم 5ادهـدورافت ياـه دادهو  هـرفت تـازدس

 يمعادله ساختار يساز ل مدليرها و تحليانس متغيکووارـ  انسيوار

ها از  ن دادهين پژوهش در مورد ايقرار دهند، در ا ريتأثرا تحت 

برازش به دست  يها شاخص .استفاده شد 5يستيروش حذف ل

 .گزارش شده است 0در جدول  يدييتأ يل عامليآمده از تحل
 

 0جدول 
 ها برازش مدل يجازيو ا يمطلق، نسب يها شاخص

S-B مدل
2χ df 

2χ/ df GFI AGFI NNFI CFI RMSEA SRMR 

 02/0 062/0 19/0 59/0 21/0 19/0 59/1 202 77/9651 (يمدل اصل) يدوعامل مدل

 020/0 065/0 12/0 51/0 21/0 10/0 11/1 202 61/9792 (بيمدل رق) يعامل مدل تک
 91/0 065/0 -- 00/0 95/0 91/0 11/1 109 15/92005 مدل صفر

 

2بنتلر ـ ساتورا 5χاز شاخص 0جدول در 
ن يا. استفاده شد 

عنوان  به ،دار است ع خدشهيتوز يها هيکه فرض يشاخص زمان

رود و مقدار آن در مدل  يبه کار م 5χ ح آمارهيشاخص تصح

با توجه به  .(P<1110/1)به دست آمد  55/0225افته ي برازش

ار حساس است و در ينسبت به حجم نمونه بس 5χ که نيا

د با يد، بايآ ينفر معنادار به دست م 011 يبا حجم باال يها نمونه

ن شاخص در يمقدار ان يبنابرا .ر شوديتفس يدرجه آزاد توجه به

 5ن مقدار کمتر از يبه دست آمد که ا 52/0اول  افتهي برازش مدل

ريشه مقدار شاخص . از برازش مناسب مدل است ياست و حاک

کمتر از به دست آمد که  125/1 2دوم واريانس خطاي تقريب

 .و مناسب مدل است قابل قبولدهنده برازش  نشان است و 11/1

 يهمبستگ/انسين کوواريب يها مانده ين شاخص متوسط باقيا

ن يهمچن. دهد يجامعه را نشان م ينمونه و مدل برآورد شده برا

مانده استانداردشده هرچقدر  ين مجذورات باقيانگيشه دوم ميمقدار ر

 اما دارد يبه همان مقدار مدل برازش بهتر ،ک باشديبه صفر نزد

 .رنديگ يقبول در نظر م عنوان برازش قابل  را به 11/1مقدار کمتر از 

مقدار . به دست آمد 11/1ن شاخص يپژوهش مقدار ان يادر 

 يبرازندگشاخص مقدار . گزارش شد 50/1مدل  2يبرازندگشاخص 

قبول  دهنده برازش قابل  است که نشان 51/1باالتر از  5افتهي ليتعد

 .(5112/0550 ،01نويو گار 5گامست ،1رزيم)هاست ن مدل و دادهيب

دهنده  نشان ،مدل 00هنجارنشده يندگشاخص براز 55/1مقدار 

ن شاخص يا مقدارن يبنابرا (.0555هومن، ) مطلوب بودن مدل است

. از به اصالح ندارد و قابل قبول استيدهد که مدل ن ينشان م

دهنده  برازش نشان يها که اکثر شاخص نيبا توجه به ا يطور کل به

 05ييجو خودنظم يعاملدون مدل يبنابرا .قابل قبول بودن مدل است

 .رديگ يد قرار مييمورد تأ (5102)النن يمو

با مدل  يمدل دو عامل ياسهيآزمون مقا ين برايهمچن

داشتند، از  يو مستقل يعامل ب و مدل صفر که ساختار تکيرق

5نمره 
x دهد که  ينشان م 0ج جدول ينتا. استفاده شد ياانهيآش

5نمره 
x از  يعامل و تک يسه مدل دوعامليمقا يبرا يا انهيآش

 (.  x، 110/1∆5=2/1، =  15/021)معنادار است  ينظر آمار

5که مقدار  يدوعامل يط مدل اصلين شراين در ايبنابرا
x ينييپا 

5نمره ن يهمچن. شود يتر مطرح م عنوان مدل مناسب دارد، به
x 

ز از نظر يو مدل صفر ن يعاملسه مدل دويمقا يبرا يا انهيآش

 =05/01255)معنادار بود  يآمار
5

x ∆، 015df= ،110/1P< .)

ان کرد يتوان بيها م ر شاخصيو با درنظر گرفتن سا يبه طور کل

به دست آمده  يهاداده يک مدل مناسب براي يکه مدل دوعامل

ز براساس مدل ين پژوهش نيدر ا يل عامليج تحلينتا. است

 .ارائه شد يدوعامل

 يها شاخصهمراه با  يدييتأ يل عامليج تحلينتا

گزارش  5در جدول  ييجو اهه خودنظميس يها مادّه يفيتوص

 .شده است

1. robust maximum likelihood 7. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

2. outliers 8. Meyers, L. S. 

3. listwise 9. Gamst, G. 

4. Satorra–Bentler chi-square (S–Bχ2) 10. Guarino, A. J. 

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 11. Non-Normed Fit Index (NNFI) 

6. Goodness of Fit Index (GFI) 12. two-factor model of self-regulation 
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 5جدول 
 جويي خودنظمهاي سياهه نتايج تحليل عاملي مادّه

 M SD t SE ماّده
 ها در هر عامل ماّده يبارعامل
 بلندمدت مدت کوتاه

1 21/9 10/1 09/9 00/0  92/0 
1 29/9 90/1 39/9 03/0 92/0  
9 91/9 13/1 09/9 00/0  11/0 
2 95/9 95/1 00/1 03/0 15/0  
9 09/1 90/1 91/0 03/0  22/0 
0 21/9 15/1 93/5 00/0  99/0 
0 19/1 90/1 03/9 03/0 10/0  
3 25/9 29/1 39/0 03/0 20/0  
5 12/9 92/1 09/5 00/0 92/0  

10 90/1 90/9 29/5 00/0 99/0  
11 99/9 21/1 90/11 03/0 93/0  
11 90/1 91/1 91/10 00/0 03/0  
19 15/1 90/1 00/9 03/0 11/0  
19 92/9 90/1 11/9 00/0 92/0  
10 90/9 92/1 90/0 03/0 25/0  
10 10/1 10/1 90/1 00/0 13/0  
13 05/1 21/1 59/0 03/0 20/0  
15 20/9 90/1 01/2 05/0 91/0  
10 02/9 20/1 00/0 00/0  29/0 
11 11/2 00/1 10/0 00/0  95/0 
11 02/9 19/1 09/19 00/0  00/0 
19 01/9 90/1 93/9 03/0  10/0 
12 01/9 93/1 02/2 03/0  91/0 
19 01/2 10/1 12/9 00/0 99/0  
10 50/9 11/1 09/9 00/0  92/0 
10 21/9 90/1 91/1 03/0  10/0 
13 01/9 11/1 90/0 00/0  29/0 
15 21/1 12/1 39/0 00/0 29/0  
90 92/9 90/1 19/0 00/0  95/0 
91 22/9 10/1 10/2 00/0 90/0  
91 23/9 91/1 05/3 00/0  25/0 
99 21/9 10/1 09/0 00/0  20/0 
92 05/9 13/1 99/19 00/0  03/0 
99 95/9 10/1 01/19 00/0  01/0 
90 30/1 21/1 20/10 03/0 01/0  
90 99/9 19/1 19/9 00/0  99/0 
93 30/1 21/1 50/5 00/0  90/0 
95 23/9 20/1 90/0 03/0  21/0 
20 55/1 91/1 00/10 00/0  95/0 
21 30/9 92/1 95/9 00/0  90/0 
21 92/9 09/1 10/3 00/0  25 
29 50/1 91/1 02/0 03/0 21/0  
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النن يبر اساس مدل مو ها مادّهتمام  5با توجه به جدول 

که با  02مادّه  جز بههمان عامل مشخص شدند  در( 5102)

جه يدر نت. از عامل اول حذف شد يتوجه به عدم معنادار

نوجوانان در پژوهش حاضر به  ييجو خودنظماهه يس يهامادّه

 .دا کرديل پيتقل مادّه 25

ب ياهه از ضرايس 0سازه ييروا يبررس يدر مرحله بعد برا

اهه يبا نمره کل س ييجو اهه خودنظميس يهان عامليب يهمبستگ

 ياز همبستگ ييجو اهه خودنظميس 5يمالک ييروا يبررس يو برا

نوجوان استفاده  يرياس خطرپذياهه با مقين سيا يهان عامليب

 .درج شده است 5در جدول  يب همبستگيج ضراينتا. شد

 5 جدول
 پرخطر يش به رفتارهايو گرا ييجو خودنظماهه يس يهان عامليب يهمبستگ

 90 1 2 7 5 6 0 9 2 9 ريمتغ

          - بلندمدت. 9

         - 59/0 مدت کوتاه.2
        - 22/0 12/0 ييجو ودنظمکل پرسشنامه خ.9
       - -90/0 -97/0 -91/0 پرخطر يش به رانندگيگرا. 0
      - 60/0 -69/0 -60/0 -09/0 ش به خشونتيگرا. 6
     - 69/0 99/0 -02/0 -91/0 -97/0 گاريش به مصرف سيگرا. 5
    - 79/0 09/0 27/0 -92/0 -92/0 -27/0 مصرف مواد مخدرش به يگرا. 7
   - 56/0 57/0 69/0 99/0 -97/0 -90/0 -97/0 ش به مصرف الکليگرا. 2
  - 22/0 01/0 62/0 01/0 92/0 -91/0 -96/0 -95/0 ش به جنس مخالفيگرا. 1

 - 22/0 22/0 00/0 69/0 02/0 99/0 -91/0 -90/0 -97/0 يش به رفتار جنسيگرا. 90
 05/0 00/0 69/0 09/0 06/0 02/0 27/0 -96/0 -99/0 -99/0 انيش به مصرف قليگرا. 99


P< 110/1  

ب يشود، تمام ضرا يمشاهده م 5طور که در جدول  همان

 110/1در سطح  ييجو اهه خودنظميس يها ن عامليب يهمبستگ

ن يب يب همبستگيج حاصل از ضراين نتايهمچن. معنادار است

پرخطر  يش به رفتارهايبا گرا ييجو اهه خودنظميس يهاعامل

 .و معنادار است ين رابطه منفيدهد که جهت ا ينشان م

 ياز روش همسان ييجو اهه خودنظميسنجش اعتبار س يبرا

آن  يها اهه و عامليکل س يکرونباخ برا يب آلفايبا ضر يدرون

اهه، عامل يکل س يکرونباخ برا يب آلفايضر. استفاده شد

مدت به  کوتاه ييجو بلندمدت و عامل خودنظم ييجو خودنظم

ب يز به ترتيها ن آن ييب بازآزمايو ضر 10/1و  55/1، 15/1ب يترت

 .به دست آمد 52/1و  50/1، 55/1

 

 بحث 

اهه يس ين ساختار عامليين پژوهش تعيا يها از هدف يکي

 يک مدل دوعاملينوجوانان بود که سازندگانش  ييجو خودنظم

پژوهش حاضر ن در يبنابرا. قرار داده بودند دييتأرا مورد 

به دست آمده از مدل  يهاساختار عامل يمنظور بررس به

 يل عاملياز تحل يساختار يريرناپذييتغ يو بررس يدوعامل

نشان داد که مدل  يل عامليج تحلينتا. استفاده شد يدييتأ

هاست،  با داده يبرازش مطلوب يها شاخص يدارا يدوعامل

 يبار عامل يدارا 02جز مادّه  اهه بهيس يها هن همه مادّيهمچن

 يدارطور معنا نظر به مورد يهاعامل يبودند و رو يقابل قبول

ن يدر ب .اهه حذف شديک ماده از سيجه تنها يدر نت. دشدن يبارگذار

 ييجو کننده عامل خودنظم نيين تبيشتريب 05اهه، مادّه يس يها مادّه

ز يبلندمدت ن ييجو عامل خودنظم يها ن مادّهيدر ب. مدت بود کوتاه

براساس . کرد ين مييانس عامل خود را تبين واريشتريب 52مادّه 

 يل عامليبه دست آمده از تحل يهاج پژوهش حاضر، عاملينتا

ت ياز جمع يا سازندگانش در نمونه اهه که توسطيس يدييتأ

از  يا د قرار گرفته بود، در نمونهييتأ مورد ينوجوانان پرتغال

اهه ين سيهمچن. شد دييتأز ـين يرانـيان اـوانـت نوجيعـجم

دو عامل  يدارا يرانيت نوجوانان ايجمع در نمونه ييجو خودنظم

 يهااز روش يکيکه  نيبا توجه به ا. مدت بودبلندمدت و  کوتاه

جه ياست، در نت يل عامليسازه، استفاده از تحل ييروا يبررس

 اههيس يهاعامل دييتأان کرد که با توجه به يتوان ب يم

 .سازه است يين ابزار واجد رواينوجوانان، ا ييجو خودنظم

رود، برآورد يسازه به کار م ييکه در روا يگريروش د

1. construct validity  2. criterion validity  
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ها و نمره اسيمق ريز ياز راه محاسبه همبستگ يدرون يهمسان

ن پژوهش رابطه يدر ا(. 5115مارنات، ـ  گروث)کل آزمون است 

ک ي چيباعث شد ه ييجو اهه خودنظميس يهان عامليب يباال

 يها برااسيمق رير زييبه تغ يازيها حذف نشد و ناسيمق رياز ز

 .نبود يش همبستگيافزا

 يآورد اصل ين رويمحتوا دوم ييبعد از روا يمالک ييروا

 يآزمون با نوع يها سه نمرهيق مقاياست که از طر ييروا

مارنات، ـ گروث) شود يمن ييتع ياس خارجيک مقيعملکرد در 

همزمان  ييروا يبررس ين در پژوهش حاضر برايبنابرا (.5115

. استفاده شد يرانينوجوانان ا يرياس خطرپذياز مق يمالک

که  يکه نوجواناندهند  يج حاصل از مطالعات نشان مينتا

با  يدارند، به ناچار به رفتارها و اعمال يجانيم هيمشکالت تنظ

ل يها را تعدجان آنيشوند تا ه ينامطلوب متوسل م يامدهايپ

 يبه سمت رفتارها يگر، افراديبه عبارت د .ر دهدييکند و تغ

گران دست به واکنش يش از ديش دارند که بيپرخطر گرا

ج يتواند نتا يزنند که م يم ينگر ندهيآع، بدون تفکر و يسر

(. 0555، يليکائيم)باشد دنبال داشته  آنان به يبرا ينديناخوشا

 ييروا ياعتقاد دارند که در بررس( 0550) يفيشرو  يفيشر

 يقاعده قطع يب همبستگيضرا ين معنادارييتع يبرا يمالک

باالتر  21/1ک آزمون از ي ييندرت روا درواقع، به. وجود ندارد

 نسبتاًب ي، ضرا21/1و  51/1ن يب ييب رواين ضرايبنابرا .است

 ييجو در پژوهش حاضر رابطه خودنظم. روند يمشمار  به ييباال

به  20/1و  55/1ن يپرخطر ب يش به رفتارهاينوجوانان با گرا

 ييروا يدارا ييجو اهه خودنظميس دهد يمدست آمد که نشان 

 .نوجوانان است يعملکرد فرد يدر بررس ييباال نسبتاًهمزمان 

کرونباخ و  يب آلفاياهه پژوهش از ضرياعتبار س يبررس يبرا

مقدار  ،(5115)قاعده جورج  بر اساس. استفاده شد ييبازآزما

از  و باالترقابل قبول  51/1کرونباخ باالتر از  يب آلفايضر

 نيبنابرا .شودير ميخوب تفس يب آلفايعنوان ضر به 11/1

اهه يس يدرون ياز همسان يکرونباخ حاک يب آلفايضر

اس در يمق ييب بازآزمايضر. نوجوانان است ييجو خودنظم

دهنده ثبات آن  آزمون اول نشان يبعد از اجرا دو هفتهخالل 

در کل نسبتاً خوب برآورد  ييضريب بازآزما. در طول زمان بود

( 5102)گران يو د ازيداپژوهش  يها افتهيج با ين نتايا .شد

 .همسو بود

که  يابزار يطراحات پژوهش، يبا توجه به ادب يکلطور  به

 ،کند يريگ را در نوجوانان اندازه بلندمدت ييجو بتواند خودنظم

که را  پژوهشي خألن يالنن ايمو. رسد يبه نظر م يضرور

 يد برايک روش سنجش جديصحت  يآن بررس يهدف اصل

دگاه يز از دين پژوهش نيج ايکرد و نتااست پر  ييجو خودنظم

مدت و  براساس کوتاه ييجو خودنظم يالنن در بررسيمو

 .ت کرديبلندمدت حما

ضرورت پژوهش در سنجش  دست آخر با توجه به 

و  يابين ابزار با هدف اعتباريدر گروه نوجوانان، ا ييجو خودنظم

ج نشان داد که ينتا. قرار گرفت يمورد بررس يد ساختار عاملييتأ

 يسنج روان يها يژگيو يدارانوجوانان  ييجو خودنظماهه يس

توان به  يشنهاد ميبه عنوان پ. است يپژوهش يکاربردها يبرا

ک ابزار ياست و  يا مادّه 25ن ابزار ين نکات اشاره کرد که ايا

سنجش دو عامل، تعداد  يد اما برايآ يبلند به حساب نم

شود که فرم کوتاه  يشنهاد مين پيبنابرا. اد استيآن ز يها مادّه

 يسنج روان يها يژگين ويهمچن. ن کننديرا تدواهه ين سيا

 نشده است و پژوهشگران يبررس ينيبال يها طين ابزار در محيا

کنند و  يابيز اعتبارين ينيبال يها طيتوانند آن را در مح يم

ت يتواند در اولو يز مين ابزار نيا يجنس يريرناپذييتغ يبررس

 .رديپژوهشگران قرار گ

و اعتبار  ييپژوهش نشان داد که روا يها افتهيکه  نيبا ا

. ز وجود داردين ييها تيبخش است اما محدود تياهه رضايس

نشده است،  يابياعتبار ينين ابزار در گروه باليکه ا نخست آن

دوم . ت دارديمحدود ينيبال يها طين کاربرد آن در محيبنابرا

 ين ابزار در گروه سنيا يسنج روان يها يژگيکه و نيا

01 ن نکته يها ا ر گروهيسا يشده است و برا يال بررسس02ـ

 .د در نظر گرفته شوديبا
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. يرانينوجوانان ا يريخطرپذ اسيمق يسنج روان يها يژگيو

 .501-552 ،22 ،رانيا ينيبال يشناس و روان يپزشک ن روا
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