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چکيده
 روش پژوهش توصيفي و.اين پژوهش با هدف تعيين ويژگيهاي روانسنجي سياهه خودنظمجويي نوجوانان در نمونهاي از جمعيت نوجوانان ايراني انجام شد
 سياهه خودنظمجويي، ابزار پژوهش. نفر انتخاب شدند522 ،جامعه آماري دانشآموزان شهر کرج استان البرز بود که با استفاده از روش نمونهبرداري چندمرحلهاي
) بر روي0551 ، احمدآبادي و حيدري،) بود که همراه مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني (زادهمحمدي5102 ،دلکاستيلو و مويالنن
 - گارسيا،نوجوانان (داياز
 مدل دوعاملي نسخه اصلي سياهه خودنظمجويي را تأييد کرد؛ با بررسي روايي مالکي همزمان نيز ضريب، نتايج تحليل عاملي تأييدي.گروه نمونه اجرا شد
، همبستگي باالي زيرمقياسها با نمره کل، عالوه بر تأييد روايي مالکي. به دست آمد1/20  تا1/51 همبستگي سياهه خودنظمجويي با مقياس خطرپذيري بين
؛ در1/52 ،1/10  نتايج ضرايب آلفاي کرونباخ و بازآزمايي بهترتيب در عامل خودنظمجويي کوتاهمدت، در بررسي اعتبار سياهه.روايي سازه سياهه را تأييد کرد
 بر اساس نتايج به دست آمده سياهه خودنظمجويي. به دست آمد که رضايتبخش بود1/52 ،1/15  و در کل سياهه1/50 ،1/55 عامل خودنظمجويي بلندمدت
.نوجوانان داراي ويژگيهاي روانسنجي مناسب است و براي هدفهاي پژوهشي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد
 ويژگيهاي روانسنجي، نوجوانان، سياهه خودنظمجويي:واژههاي كليدي

6931  تابستان/25  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

Abstract

932

T

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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واحد و چندبعدي تعريف کردند (کراکت و ديگران )5112 ،و

کنشهاي اجرايي بر استفاده منسجم از چند فرايند شناختي

برخي بين خودنظمجويي خوب و ضعيف بهعنوان سازههاي

داللت دارد و افراد به مدد آنها به حل مسئله ،برنامهريزي،

مرتبط با هم اما جدا از يکديگر ،تمايز قائل شدند (ويلز و

اقدام ،تنظيم و نظارت بر فعاليتهاي هدفمند ميپردازند (گنجي،

ديشيون5112 ،؛ ويلز ،واکر ،مندوزا و آينت5112 ،؛ ويلز ،ويندل و

0555؛ جوزاني ،موسوي ،احمدي و عسگري .)0552 ،يکي از

کليري.)0551 ،

مؤلفههاي کنش اجرايي خودنظمجويي 0است .ممانعت از رفتار

بر اساس ديدگاه دوم ،خودنظمجويي خوب ،برنامهريزي ،قابليت

پرخطر نوجوان و ايجاد رفتار مناسب و مثبت اجتماعي مسئلهاي

5

اعتماد ،توجه متمرکز ،دورانديشي ،خودنظارتي ،5کامرواسازي معوق

نگرانکننده براي والدين ،معلمان و عموم مردم است (برونسون،

و گرايش به موفقيت با حل مسئله فعال را شامل ميشود؛ در حالي

 .)5111خودنظمجويي يک عامل حمايتي است که ميتواند مانع

که خودنظمجويي ضعيف ،گرايـش به برانگيختگي ،2حواسپرتي،2

درگيرشدن نوجوان در رفتارهاي پرخطر شود يا به او کمک کند

بـيتابـي ،تمـرکـز بـر زمـان حـال ،روشهـاي مقـابلـهاي

تا از پيامدهاي مرتبط با رفتارهاي پرخطر دوري کند (کراکت،

اجتنابي/کنارهگيري ،2تحريکپذيري/عصبيبودن 5و ناتواني در به

مويالنن ،رافائلي و رندال5112 ،؛ جسور و جسور.)0555 ،

تعويق انداختن کامروايي را شامل ميشود.

پژوهشها نشان ميدهد کودکاني که داراي خودمهارگري

از ديدگاه رويآورد سرشتي ،خودنظمجويي يک متغير

باالتري هستند ،مشکالت رفتاري کمتري بروز ميدهند و کمتر

فردي است که دانستهها و تجارب گذشته فرد در زمينه

در رفتارهاي پرخطر درگير ميشوند (الدويگ و پيتمن.)0555 ،
همچنين ماگار ،فليپس و هوسي ( )2008اعتقاد دارند که

اقدامات الزم براي رسيدن به يک هدف يا انجام يک رفتار را
شامل ميشود (دايل ،سمگون و شوارزر )5112 ،که البته به اين

خودنظمجويي مؤلفه مهمي در سببشناسي سوءمصرف مواد و

معنا نيست که اعمال افراد همواره يکدست است ،بلکه

پارهاي از مشکالت رفتاري کودکان و نوجوانان است .آنها به

بهعنوان يک روند نسبتاً ثابت ،پايدار و مداوم در نظر گرفته

اين نتيجه رسيدند که مهارتهاي خودنظمجويي هيجاني

ميشود (لرنر و ديگران.)5100 ،

ضعيـف ،با رفتـارهاي خطـرساز ماننـد مصرف سيگار رابطه

در چند دهه گذشته خودنظمجويي در نوجوانان بيش از

معناداري دارد و خودنظمجويي شناختي ضعيف ،به ارزيابي

پيش مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهشها نشان ميدهد

نادرست شناختي رفتارهاي خطرناک منجر ميشود (کالکينز،

يکي از عوامل مهم حمايتي که در جلوگيري از بروز رفتارهاي

هوس و فيليپات.)5112 ،

پرخطر در نوجوانان سودمند است ،عامل خودنظمجويي است

بهطور کلي خودنظمجويي يک ساختار چندبعدي است که

(مويالنن )5115 ،بهگونهاي که سطح پايين آن ،عالوه بر

يـهيجاني ،اجتماعي و فيزيولوژيکي
فرايندهاي شناختي ،انگيزش 

ارتباط با هوش کم ،با انحرافات دوران نوجواني نيز مرتبط است

دربرگيرنده کنشهاي هدفمدار را شامل ميشود و بر کنترل

(ورميرن ،ديکليپل ،شوآب-استون ،راچکين و ديبوت5115 ،؛

فعال فعاليتهاي سودمند تأکيد دارد (کالکينز و ديگران5112 ،؛

ميکائيلي .)0555 ،روانشناسان تحولي با بررسي خودنظمجويي

روتبارد ،احدي ،هرشي و فيشر .)5110 ،فرد خودنظمجو بهعنوان

در کودکان و نوجوانان دريافتند سطوح خودنظمجويي در

حلکننده فعال مسئله شناخته ميشود و هدف او بهبود تواناييها

زمانهاي مشخص و مجزايي قابل اندازهگيري است (ميلر و

و عمـلکـردهايـش است (نامـي ،عنـايتـي و عاشوري5105 ،؛

بايرنز)5110 ،؛ خودنظمجويي نوجوان نهتنها با کنترل رفتار در

زبردست ،بشارت و حقيقتگو .)5100 ،بهغم توافق نظري در

دوره کودکي مرتبط است ،بلکه بهصورت ذاتي نيز متمرکز بر

باب تعريف کلي خودنظمجويي ،اختالفنظرهاي متعددي هم به

خلق افراد است .رافائلي ،کراکت و شن ( )5112با اندازهگيري

چشم ميخورد .برخي نظريهپردازان ،خودنظمجويي را يک سازه

خودنظمجويي دريافتند که در اواسط دوره کودکي و اوايل نوجواني

7. irritability/anger proneness

4. tendency towards impulsiveness
5. distractibility
6. avoidant/withdrawn coping

1. self-regulation
2. self-monitoring
3. delay of gratification
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خودنظمجويي ثابت باقي ميماند .بنابراين خودنظمجويي يک سازه

 505و پايينتر بيانگر ظرفيت پايين خودنظمجويي است (براون

از پيش تعيينشده و ثابت 0در نظر گرفته ميشود (ريدر و ويت،

و ديگران.)0555 ،

 )5112که لزوماً از موقعيتي به موقعيت ديگر تغيير نميکند
(کليري.)5100 ،

يکي ديگر از ابزارهاي سنجش خودنظمجويي که توسط
نواک و کاليتون ( )5110بهکار گرفته شد ،مقياس  50مادّهاي

خودنظمجويي عامل مهمي در سازگاري موفق در نوجواني است،

خودنظمجويي در دانشآموزان مدارس راهنمايي و دبيرستان

اختالف بر سر اين است که چگونه در اين دوره خودنظمجويي

طراحي شده است .طيف نمرهگذاري هر مادّه از ( 0به هيچوجه

مفهومسازي و اندازهگيري شود .يک نقص بزرگ که در بيشتر اين

در مورد من صدق نميکند) تا ( 2کامالً در مورد من صحت

مطالعات ديده ميشود ،فنون بهکار گرفتهشده براي سنجش

دارد) متغير است .نمره کل با محاسبه ميانگين پاسخهاي

خودنظمجويي است .در اين مطالعات پژوهشگران عمدتاً بر

شرکتکننده به  50مادّه بهدست ميآيد .والدين و نوجوانان بايد

خودنظمجويي کوتاهمدت تمرکز دارند و کمتر به بررسي مؤلفههاي

دستکم به  52مادّه پاسخ دهند تا بتوان نمره کل را محاسبه

خودنظمجويي بلندمدت و حياتي که در سالهاي نوجواني شکل

کرد .اين مقياس نشاندهنده سازگاري دروني کافي در هر سه

5

نوع (خودگزارشي نوجوانان= آلفاي کرونباخ  ،1/11خودگزارشي

يکي از ابزارهاي سنجش خودنظمجويي است که توسط کانفر

والـديـن= آلفـاي کـرونبـاخ  1/50و گـزارش والدين درباره

(0551الف،ب) ،ميلر و براون ( )0550بهصورت مدل هفتمرحلهاي

فـرزنـد= آلفـاي کـرونباخ  )1/52بود .از ديگر پرسشنامههاي

از خودنظمجويي فرمولبندي شد .اين هفت مرحله شامل دريافت

مطرح ،پرسشنامهاي است که توسط هافمن و کاشدان ()5101

اطالعات مناسب ،5ارزيابي اطالعات و مقايسه آن با هنجارها،2

ساخته شد و شامل  51مادّه است که پاسخگويي به آنها بر

هدايتکردن تغييرات ،2جستجوي گزينهها ،2طرحريزي ،5اجراي

اساس طيف ليکرت  2درجهاي از بينهايت در مورد من درست

برنامه 1و ارزيابي اثربخشي برنامه 5ميشود .بهطوري که در اين

است تا اصالً در مورد من درست نيست را دربر ميگيرد .اين

مدل ممکن است خودنظمجويي رفتاري ،بهخاطر شکست يا

پرسشنامه داراي سه مؤلفه يا زيرمقياس پنهانکاري ،سازگاري و

کمبودهاي هر يک از اين هفت مرحله دستخوش تزلزل شود

تحمل است که به ترتيب  5 ،1و  2مادّه دارند .ويژگيهاي

(ميلر و براون .)0550 ،اين پرسشنامه  25مادّه دارد و دامنه

سبک پنهانکاري شامل بازداري و ديگر راهبردهاي معطوف به

نمرههاي آن از  25تا  502متغير است .مادّههاي اين پرسشنامه در

مخفي کردن يا اجتناب از هيجانها بعد از بروز آنهاست.

يک مقياس پنجدرجهاي از ( 0کامالً مخالف) تا ( 2کامالً موافق) و

سبک سازگاري معرف افرادي است که قادرند در حل مسائل

برخي از مادّهها بهصورت معکوس نمرهگذاري ميشوند .براون،

سازشي ،اطالعات هيجاني را بهکارگيرند و همچنين قادرند تا

ميلر و الوندوسکي ( )0555اعتبار پرسشنامه را به شيوه بازآزمايي

مطابق با الزامات بافت و محيط ،تجربه و ابراز هيجاني را

و محاسبه آلفاي کرونباخ بين 15مصرفکننده الکل به ترتيب
 1/52و  1/50به دست آوردند .آنها همچنين اعتبار همزمان آن

تعديل و تنظيم کنند .باالخره سومين سبک (تحمل) ويژگي
افرادي است که در پاسخ به برانگيختگي ناشي از تجربههاي

را با اندازههاي مصرف الکل به دست آوردند و دريافتند که بين

هيجاني ،راحت و غيردفاعي واکنش نشان ميدهند .اين افراد

خودنظمجويي و مصرف الکل در يک موقعيت ،همبستگي

در مقابل فشار و آشفتگي ،تحمل بااليي دارند .براي تعيين

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

روايي اين پرسشنامه از روايي محتوايي ،تحليل مؤلفههاي

پرسشنامه نشان دهنده خودنظـمجـويي باال ،کسـب نمره

اصلي و روايي سازه تحليل عاملي استفاده شد .روايي محتوايي

 502-551نشاندهنده خودنظمجويي متوسط و کسـب نمره

و سازه اين پرسشنامه با سه عامل تأييد شده است (هافمن و

ميگيرد ،ميپردازند (دمتريو .)5111 ،پرسشنامه خودنظمجويي

9. assessingtheplan’seffectiveness

5. triggering change
6. searching for options
7. formulating a plan
8. implementing the plan

1. predetermined and fixed quantities
)2. Self-Regulation Questionnaire (SRQ
3. receiving relevant information
4. evaluating the information and comparing it to norms
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بهرغـم اتفـاق نظـر گستـرده پـژوهشگران مبني بر اينکه

بود که براي استخراج اطالعات عاطفي ،شناختي و رفتاري
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تحليل عاملي تأييدي و اعتباريابي سياهه خودنظمجويي نوجوانان

کاشدان .)5101،همچنين براي سنجش اعتبار نيز ضرايب آلفاي

داخلي و معرفي آن به جامعه علمي کشور و با توجه به اينکه

کرونباخ کل پرسشنامه و زيرمقياسهاي پنهانکاري ،سازگاري و

تا به حال در ايران ابزار خودنظمجويي نوجوان اعتباريابي نشده

تحمل رضايتبخش گزارش شده است (کارشکي.)0555 ،

و تغييرناپذيري اندازهگيري آن از طريق تحليل عاملي بررسي

پرسشنامههاي موجود معموالً به يکي از سه دليل زير از
نظر تحولي محدود هستند .نخست اينکه مادّهها صرفاً بر

نشده است ،اين پژوهش با هدف شناخت ساختار عاملي
تأييدي و اعتباريابي سياهه خودنظمجويي نوجوانان انجام شد.

خودنظمجويي در شرايط کوتاهمدت متمرکز شدهاند؛ در حالي
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که نوجوانان قادرند براي اتفاقات آينده دور يا نزديک آماده
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روش

شوند؛ دوم آنکه گاهي مادّهها محدوده زماني را مشخص

هـدف ايـن پـژوهـش تعييـن ويـژگيهاي روانسنجي

نميکنند يا در اين زمينه مبهم هستند و آخر آنکه مادّههاي

خودنظمجويي در نمونهاي از نوجوانان ايراني بود .در نتيجه روش

شخصي بدون توجه به ماهيت زمانبندي به زيرمجموعههاي

اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود.

کوچکتر تقسيم ميشوند .عالوه بر اين مطالب ،اين پرسشنامهها

جامعه آماري شامل تمامي دانشآموزان متوسطه با گروه

منحصراً خودنظمجويي نوجوان را اندازهگيري نميکنند .بنابراين

سني  02-01سال شهر کرج بود که در سال تحصيلي 55 -52

طراحي ابزاري که بتواند خودنظمجويي بلندمدت را در نوجوانان

مشغول تحصيل بودند .دانشآموزان از مدارس دولتي مناطق

اندازهگيري کند ،ضروري به نظر ميرسد .در واقع سياهه

مختلف شهر کرج صرفنظر از هنرستانها و دبيرستانهاي

خودنظمجويي نوجوان 0مويالنن اين خأل پژوهشي را که هدف

غيردولتي به روش نمونهبرداري چندمرحلهاي 5انتخاب شدند.

اصلي آن بررسي صحت يک روش سنجش جديد خودنظمجويي

به اين ترتيب که ابتدا تمام مناطق چهارگانه آموزش و پرورش

است ،پر ميکند .سياهه خودنظمجويي نوجوانان مويالنن،

شهر کرج شناسايي و سپس از هر منطقه به شکل تصادفي ،دو

شاخص خودگزارشدهي است که با در نظر گرفتن بافت

دبيرستان (پسرانه و دخترانه) انتخاب شد و در هر مدرسه نيز

(زمينه) ،از طريق تمايز توانايي خودنظمجويي کوتاهمدت در

بين 51تا 51نفر انتخاب شدند .متغيرهاي جمعيتشناختي پژوهش

مقابل بلندمدت براي استفاده در رده سني نوجوانان ساخته شده

عبارت بود از 22/2درصد پسر و 25/2درصد دختر که در رده سني

است (مويالنن .)5115 ،سياهه پژوهش حاضر ،توسط داياز،

 02تا  01سال و ميانگين سني 02/25سال قرار داشتند.

دلکاستيلو و مويالنن ( )5102براساس نسخه (مويالنن،

01/05درصد در پايه اول20/5 ،درصد در پايه دوم و 21درصد در

 )5115طراحي شده است .اين سياهه که انطباقيافته با جامعه

پايه سوم متوسطه مشغول تحصيل بودند .در ضمن 02/0درصد

پرتغال است ،شامل  25مادّه و دو عامل کوتاهمدت و بلندمدت

مادران نمونه پژوهش تحصيالت زير ديپلم22/5 ،درصد ديپلم،

اسـت .اين سيـاهه ،ديـدگاه وابستـه به زمـان را براي سازه

05/5درصد ليسانس و 2/2درصد فوقليسانس داشتند؛ در گروه

خودنظمجويي درنظر ميگيرد .همچنين مادّههاي اين سياهه

پدران نيز 02/1درصد زير ديپلم21/5 ،درصد ديپلم05/5 ،درصد

ميزان توانمندي نوجوان را در برانگيختن ،بازبيني ،حفظ و بازداري،

ليسانس و 5/5درصد فوقليسانس بودند.

تنظيم هيجانها ،افکار ،توجه و رفتار مورد ارزيابي قرار ميدهد و

نخست اين سياهه توسط دو روانشناس و يک متخصص

در مقياس پنجدرجهاي ليکرت از ( 0اصالً در مورد من صدق

پزشکي اجتماعي به فارسي ترجمه شد و سپس ترجمهها توسط

نميکند) تا ( 2کامالً در مورد من صادق است) نمرهگذاري

هشت نفر اعضاي هيأت علمي پژوهشکده خانواده دانشگاه

ميشود .در نمونه نوجوانان پرتغالي ،روايي و اعتبار اين ابزار

شهيد بهشتي تصحيح شد و مورد تأييد قرار گرفت .در نهايت

رضايتبخش گزارش شده است و دو عامل کوتاهمدت و بلندمدت

نيز ترجمه فارسي تأييدشده ،توسط يک متخصص زبان

نيز با تحليل عاملي تأييدي مورد تأييد قرار گرفته است.

انگليسي به انگليسي برگردانده شد تا مفاهيم مورد بررسي

با در نظر گرفتن ضرورت استفاده از اين ابزار در پژوهشهاي
2. multistage random sampling

تغيير نيافته باشند .در مرحله بعد ،سياهه بهصورت مقدماتي
)1. Adolescent Self-Regulatory Inventory (ASRI
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روي  51دانشآموز براي قابل فهم بودن مادّهها ،رفع اشکاالت

ساخته شد .اين مقياس شامل  22مادّه است و آسيبپذيري و

احتمالي و محاسبه ضرايب اعتبار اجرا و پس از آن ،اصالحات

گرايشهاي نوجوانان را در مقابل  5دسته از رفتارهاي پرخطر

الزم براي قابل درک بودن مادّهها انجام شد و در نهايت براي

(رانندگي خطرناک ،خشونت ،سيگار کشيدن ،مصرف موادمخدر،

اجرا روي گروه اصلي آماده شد .بدين ترتيب روايي صوري

مصرف الکل ،گرايش به جنس مخالف و روابط جنسي) ارزيابي

سياهه ترجمهشده مورد تأييد قرار گرفت .در اين پژوهش از

ميکند؛ به نحوي که پاسخدهندگان موافقت و مخالفت خود را

ابزارهاي زير استفاده شد.

با اين مادّهها در يک مقياس پنجگزينهاي از کامالً موافق ( )2تا

سياهه خودنظمجويي نوجوانان (داياز و ديگران.)5102 ،

کامالً مخالف ( )0مشخص ميکنند .در اين پژوهش از نسخه 46

اين سياهه براي ارزيابي خودنظمجويي نوجوانان براساس نسخه

مادّهاي اين ابزار که عامل مصرف قليان به عوامل آن افزوده

مويالنن ( )2007طراحي شد .اين سياهه که انطباقيافته با

شده بود ،استفاده شد .روايي محتواي مادّههاي افزودهشده،

جامعه پرتغال است ،شامل  43مادّه و دو زيرمقياس کوتاهمدت

توسط استادان مشاوره و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي

( 05مادّه) و بلندمدت ( 52مادّه) است .مادّههاي اين سياهه

تهران مورد تأييد قرار گرفت .ضريب آلفاي اين عامل در

ميزان توانمندي نوجوانان را در برانگيختن ،بازبيني ،حفظ و

پژوهش حاضر براي رانندگي خطرناک  ،1/55خشونت،1/71

بازداري ،نظمجويي هيجانها ،افکار ،توجه و رفتار مورد ارزيابي

سيگار کشيدن  ،1/52مصرف موادمخدر ،1/55مصرف الکل،1/51

قرار ميدهد و در مقياس پنجدرجهاي ليکرت از ) 1اصالً در

گرايش به جنس مخالف  ،1/12روابط جنسي  1/12و کل

مورد من صدق نميکند( تا ( 5کامالً در مورد من صادق است)

مقياس  1/52به دست آمد.

نمرهگذاري ميشود .دامنه نمرهها در اين سياهه از  25تا 502
متغير است و هرچه نمره باالتر باشد ،نشانگر سطح باالتر

يافتهها

نوجوانان پرتغالي متغير و قابل اطمينان بود .ضريب آلفاي

سياهه خودنظمجويي نوجوانان از روش تحليل عاملي

کرونباخ در زيرمقياس بلندمدت  1/55و در کوتاهمدت 1/12

تأييدي 2و براي برازش آماري مدل اندازهگيري سياهه از

بود که نشاندهنده همساني دروني باالي سياهه خودنظمجويي

روش حداقل مربعات وزني قطري 2استفاده شد .روش حداقل

است (داياز و ديگران .)5102 ،در پژوهش داياز و ديگران

مربعات وزني قطري زماني در تحليل عاملي تأييدي مورد

( )5102روايي سازه سياهه از طريق تحليل عاملي تأييدي و

استفاده قرار ميگيرد که دادهها رتبهاي باشند يا مفروضه

اجراي همزمان پرسشنامه مقياس خودنظمجويي( 0شوارزر،

نرمال بودن توزيع متغيرها رعايت نشده باشد (لي5102 ،؛

 )0555مورد تأييد قرار گرفت.

مختـارنيـا ،زادهمحمـدي و حبـيبـي .)0552 ،دادههاي اين

مقياس خطرپذيري نوجوانان ايران( 5زادهمحمدي،

پژوهش نيز واجد چنين ويژگي بود .در مرحله بعد ،براي

احمدآبادي و حيدري .)0551 ،اين مقياس براي سنجش

ارزيابي مدل نظري پژوهش از روش مدليابي معادالت

آسيبپذيري نوجوانان در مقابل رفتارهاي پرخطر و با استفاده

ساختاري استفاده شد .مدليابي معادالت ساختاري داراي

از ابزارهاي معتبر و مطرح در حوزه نوجوانان مانند پرسشنامه

شماري از مفروضههاست که بايد صادق بوده يا دستکم

خطرپذيري نوجوانان( 5گالون ،مور ،موس و بويد )2000 ،و

بهگونهاي تقريبي برقرار باشد تا نسبت به نتايج آن اطمينان

زمينهياب نظام کنترل رفتار پرخطر جوانان( 2برنر و ديگران،

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

 )5112و با در نظر گرفتن شرايط فرهنگي و محدوديتهاي

تمـام مفـروضه ها بررسي شد که با توجه به رد شـدن

اجتماعي جامعه ايراني ،توسط زادهمحمدي و ديگران ()0551

فرضيـه نرمـال بـودن در تعـدادي از مـادّههـا ،از روش

4. Youth Risk Behavior Survey
)5. Confirmatory Factor Analysis (CFA
6. diagonally weighted least squares

)1. Self-Regulation Scale (SRS
)2. Iranian Adolescents Risk-Taking Scale (IARS
3. Adolescents Risk-Taking Questionnaire

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /25تابستان 6931

خودنظمجويي در فرد است .نتايج روانسنجي اين سياهه در

در مرحله اول براي بررسي روايي سازه و تغييرناپذيري

933

تحليل عاملي تأييدي و اعتباريابي سياهه خودنظمجويي نوجوانان

برآورد مقاوم 0در برابر نقض نرمال بودن استفاده شد .بنابراين قبل

واريانسـکوواريانس متغيرها و تحليل مدلسازي معادله ساختاري

از محاسبه برازش مدل ،روش برآورد مقاوم در ماتريس کوواريانس

را تحت تأثير قرار دهند ،در اين پژوهش در مورد اين دادهها از

مجانبي انتخاب شد .با در نظر گرفتن اين نکته که دادههاي

روش حذف ليستي 5استفاده شد .شاخصهاي برازش به دست

ازدسـترفتـه و دادههـاي دورافتـاده 5ميتـواننـد ماتريس

آمده از تحليل عاملي تأييدي در جدول  0گزارش شده است.
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جدول 0
شاخصهاي مطلق ،نسبي و ايجازي برازش مدلها

044

مدل

χ2S-B

df

df/χ2

GFI

AGFI

NNFI

CFI

RMSEA

SRMR

مدل دوعاملي (مدل اصلي)

9651/77

202

1/59

0/19

0/21

0/59

0/19

0/062

0/02

مدل تکعاملي (مدل رقيب)
مدل صفر

9792/61
92005/15

202
109

1/11
1/11

0/10
0/91

0/21
0/95

0/51
0/00

0/12
--

0/065
0/065

0/020
0/91

در جدول  0از شاخص χ5ساتورا ـ بنتلر 2استفاده شد .اين

مطلوب بودن مدل است (هومن .)0555 ،بنابراين مقدار اين شاخص

شاخص زماني که فرضيههاي توزيع خدشهدار است ،بهعنوان

نشان ميدهد که مدل نياز به اصالح ندارد و قابل قبول است.

شاخص تصحيح آماره  χ5به کار ميرود و مقدار آن در مدل

بهطور کلي با توجه به اينکه اکثر شاخصهاي برازش نشاندهنده

برازشيافته  0225/55به دست آمد ( .)P>1/1110با توجه به

05

قابل قبول بودن مدل است .بنابراين مدل دوعاملي خودنظمجويي

اينکه  χ5نسبت به حجم نمونه بسيار حساس است و در

مويالنن ( )5102مورد تأييد قرار ميگيرد.

نمونههاي با حجم باالي  011نفر معنادار به دست ميآيد ،بايد با

همچنين براي آزمون مقايسهاي مدل دو عاملي با مدل

توجه به درجه آزادي تفسير شود .بنابراين مقدار اين شاخص در

رقيب و مدل صفر که ساختار تکعاملي و مستقلي داشتند ،از

مدل برازشيافته اول  0/52به دست آمد که اين مقدار کمتر از 5

5

است و حاکي از برازش مناسب مدل است .مقدار شاخص ريشه

5

نمره  xآشيانهاي استفاده شد .نتايج جدول  0نشان ميدهد که
نمره  xآشيانهاي براي مقايسه مدل دوعاملي و تکعاملي از
5

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

نظر آماري معنادار است (1/110 ،∆x =1/2 ، =021/15

 1/11است و نشاندهنده برازش قابل قبول و مناسب مدل است.

بنابراين در اين شرايط مدل اصلي دوعاملي که مقدار  x5پاييني

).
5

اين شاخص متوسط باقيماندههاي بين کوواريانس/همبستگي

دارد ،بهعنوان مدل مناسبتر مطرح ميشود .همچنين نمره x

نمونه و مدل برآورد شده براي جامعه را نشان ميدهد .همچنين

آشيانهاي براي مقايسه مدل دوعاملي و مدل صفر نيز از نظر
5

مقدار ريشه دوم ميانگين مجذورات باقيمانده استانداردشده هرچقدر

آماري معنادار بود (.)P<1/110 ،df=015 ،∆ x = 01255/05

به صفر نزديک باشد ،به همان مقدار مدل برازش بهتري دارد اما

به طور کلي و با درنظر گرفتن ساير شاخصها ميتوان بيان کرد

مقدار کمتر از  1/11را بهعنوان برازش قابل قبول در نظر ميگيرند.

که مدل دوعاملي يک مدل مناسب براي دادههاي به دست آمده

در اين پژوهش مقدار اين شاخص  1/11به دست آمد .مقدار

است .نتايج تحليل عاملي در اين پژوهش نيز براساس مدل

شاخص برازندگي 2مدل  1/50گزارش شد .مقدار شاخص برازندگي

دوعاملي ارائه شد.

تعديليافته 5باالتر از  1/51است که نشاندهنده برازش قابل قبول

نتايج تحليل عاملي تأييدي همراه با شاخص هاي

بين مدل و دادههاست (ميرز ،1گامست 5و گارينو.)0550/5112 ،01

توصيفي مادّههاي سي اهه خودنظم جويي در جدول  5گزارش

مقدار  1/55شاخص برازندگي هنجارنشده 00مدل ،نشاندهنده

شده است.

)7. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
8. Meyers, L. S.
9. Gamst, G.
10. Guarino, A. J.
)11. Non-Normed Fit Index (NNFI
12. two-factor model of self-regulation

1. robust maximum likelihood
2. outliers
3. listwise
)4. Satorra–Bentler chi-square (S–Bχ2
)5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)6. Goodness of Fit Index (GFI
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جدول 5
نتايج تحليل عاملي مادّههاي سياهه خودنظمجويي

1
1
9
2
9
0
0
3
5
10
11
11
19
19
10
10
13
15
10
11
11
19
12
19
10
10
13
15
90
91
91
99
92
99
90
90
93
95
20
21
21
29

9/21
9/29
9/91
9/95
1/09
9/21
1/19
9/25
9/12
1/90
9/99
1/90
1/15
9/92
9/90
1/10
1/05
9/20
9/02
2/11
9/02
9/01
9/01
2/01
9/50
9/21
9/01
1/21
9/92
9/22
9/23
9/21
9/05
9/95
1/30
9/99
1/30
9/23
1/55
9/30
9/92
1/50

1/10
1/90
1/13
1/95
1/90
1/15
1/90
1/29
1/92
9/90
1/21
1/91
1/90
1/90
1/92
1/10
1/21
1/90
1/20
1/00
1/19
1/90
1/93
1/10
1/11
1/90
1/11
1/12
1/90
1/10
1/91
1/10
1/13
1/10
1/21
1/19
1/21
1/20
1/91
1/92
1/09
1/91

9/09
9/39
9/09
1/00
0/91
5/93
9/03
0/39
5/09
5/29
11/90
10/91
9/00
9/11
0/90
1/90
0/59
2/01
0/00
0/10
19/09
9/93
2/02
9/12
9/09
1/91
0/90
0/39
0/19
2/10
3/05
0/09
19/99
19/01
10/20
9/19
5/50
0/90
10/00
9/95
3/10
0/02

0/00
0/03
0/00
0/03
0/03
0/00
0/03
0/03
0/00
0/00
0/03
0/00
0/03
0/00
0/03
0/00
0/03
0/05
0/00
0/00
0/00
0/03
0/03
0/00
0/00
0/03
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/03
0/00
0/00
0/03
0/00
0/00
0/00
0/03
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مادّه

M

SD

t

SE

بارعاملي مادّهها در هر عامل
بلندمدت
کوتاهمدت
0/92
0/92
0/11
0/15
0/22
0/99
0/10
0/20
0/92
0/99
0/93
0/03
0/11
0/92
0/25
0/13
0/20
0/91
0/29
0/95
0/00
0/10
0/91
0/99
0/92
0/10
0/29
0/29
0/95
0/90
0/25
0/20
0/03
0/01
0/01
0/99
0/90
0/21
0/95
0/90
25
0/21

046

تحليل عاملي تأييدي و اعتباريابي سياهه خودنظمجويي نوجوانان

با توجه به جدول  5تمام مادّهها بر اساس مدل مويالنن

در مرحله بعد براي بررسي روايي سازه 0سياهه از ضرايب

( )5102در همان عامل مشخص شدند بهجز مادّه  02که با

همبستگي بين عاملهاي سياهه خودنظمجويي با نمره کل سياهه

توجه به عدم معناداري از عامل اول حذف شد .در نتيجه

و براي بررسي روايي مالکي 5سياهه خودنظمجويي از همبستگي

مادّههاي سياهه خودنظمجويي نوجوانان در پژوهش حاضر به

بين عاملهاي اين سياهه با مقياس خطرپذيري نوجوان استفاده

 25مادّه تقليل پيدا کرد.

شد .نتايج ضرايب همبستگي در جدول  5درج شده است.

جدول 5
همبستگي بين عاملهاي سياهه خودنظمجويي و گرايش به رفتارهاي پرخطر
متغير
 .9بلندمدت
.2کوتاهمدت
.9کل پرسشنامه خودنظمجويي
 .0گرايش به رانندگي پرخطر
 .6گرايش به خشونت
 .5گرايش به مصرف سيگار
 .7گرايش به مصرف مواد مخدر
 .2گرايش به مصرف الکل
 .1گرايش به جنس مخالف
 .90گرايش به رفتار جنسي
 .99گرايش به مصرف قليان

9

2

9

0/59
0/12
-0/91
-0/09
-0/97
-0/27
-0/97
-0/95
-0/97
-0/99

0/22
-0/97
-0/60
-0/91
-0/92
-0/90
-0/96
-0/90
-0/99

-0/90
-0/69
-0/02
-0/92
-0/97
-0/91
-0/91
-0/96

0

0/60
0/99
0/27
0/99
0/92
0/99
0/27

6

0/69
0/09
0/69
0/01
0/02
0/02

5

0/79
0/57
0/62
0/69
0/06

7

0/56
0/01
0/00
0/09

2

0/22
0/22
0/69

90

1

0/22
0/00

0/05
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P<1/110

045

همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود ،تمام ضرايب

تأييدي استفاده شد .نتايج تحليل عاملي نشان داد که مدل

همبستگي بين عاملهاي سياهه خودنظمجويي در سطح 1/110

دوعاملي داراي شاخصهاي برازش مطلوبي با دادههاست،

معنادار است .همچنين نتايج حاصل از ضرايب همبستگي بين

همچنين همه مادّههاي سياهه بهجز مادّه  02داراي بار عاملي

عاملهاي سياهه خودنظمجويي با گرايش به رفتارهاي پرخطر

قابل قبولي بودند و روي عاملهاي مورد نظر بهطور معناداري

نشان ميدهد که جهت اين رابطه منفي و معنادار است.

بارگذاري شدند .در نتيجه تنها يک ماده از سياهه حذف شد .در بين

براي سنجش اعتبار سياهه خودنظمجويي از روش همساني

مادّههاي سياهه ،مادّه  05بيشترين تبيينکننده عامل خودنظمجويي

دروني با ضريب آلفاي کرونباخ براي کل سياهه و عاملهاي آن

کوتاهمدت بود .در بين مادّههاي عامل خودنظمجويي بلندمدت نيز

استفاده شد .ضريب آلفاي کرونباخ براي کل سياهه ،عامل

مادّه  52بيشترين واريانس عامل خود را تبيين ميکرد .براساس

خودنظمجويي بلندمدت و عامل خودنظمجويي کوتاهمدت به

نتايج پژوهش حاضر ،عاملهاي به دست آمده از تحليل عاملي

ترتيب  1/55 ،1/15و  1/10و ضريب بازآزمايي آنها نيز به ترتيب

تأييدي سياهه که توسط سازندگانش در نمونهاي از جمعيت

 1/50 ،1/55و  1/52به دست آمد.

نوجوانان پرتغالي مورد تأييد قرار گرفته بود ،در نمونهاي از
جمـعيت نوجـوانـان ايـراني نيـز تأييد شد .همچنين سياهه

بحث

خودنظمجويي در نمونه جمعيت نوجوانان ايراني داراي دو عامل

يکي از هدفهاي اين پژوهش تعيين ساختار عاملي سياهه

کوتاهمدت و بلندمدت بود .با توجه به اينکه يکي از روشهاي

خودنظمجويي نوجوانان بود که سازندگانش يک مدل دوعاملي

بررسي روايي سازه ،استفاده از تحليل عاملي است ،در نتيجه

را مورد تأييد قرار داده بودند .بنابراين در پژوهش حاضر

ميتوان بيان کرد که با توجه به تأييد عاملهاي سياهه

بهمنظور بررسي ساختار عاملهاي به دست آمده از مدل

خودنظمجويي نوجوانان ،اين ابزار واجد روايي سازه است.

دوعاملي و بررسي تغييرناپذيري ساختاري از تحليل عاملي
2. criterion validity

روش ديگري که در روايي سازه به کار ميرود ،برآورد
1. construct validity

سرور سامدليري ،ليلي پناغي ،ايرج مختارنيا ،پريسا سادات سيدموسوي

همساني دروني از راه محاسبه همبستگي زيرمقياسها و نمره

همسو بود.

کل آزمون است (گروثـمارنات .)5115 ،در اين پژوهش رابطه

بهطور کلي با توجه به ادبيات پژوهش ،طراحي ابزاري که

باالي بين عاملهاي سياهه خودنظمجويي باعث شد هيچيک

بتواند خودنظمجويي بلندمدت را در نوجوانان اندازهگيري کند،

از زيرمقياسها حذف نشد و نيازي به تغيير زيرمقياسها براي

ضروري به نظر ميرسد .مويالنن اين خأل پژوهشي را که

افزايش همبستگي نبود.

هدف اصلي آن بررسي صحت يک روش سنجش جديد براي

روايي مالکي بعد از روايي محتوا دومين رويآورد اصلي

خودنظمجويي است پر کرد و نتايج اين پژوهش نيز از ديدگاه

روايي است که از طريق مقايسه نمرههاي آزمون با نوعي

مويالنن در بررسي خودنظمجويي براساس کوتاهمدت و

عملکرد در يک مقياس خارجي تعيين ميشود (گروث ـمارنات،

بلندمدت حمايت کرد.

 .)5115بنابراين در پژوهش حاضر براي بررسي روايي همزمان

دست آخر با توجه به ضرورت پژوهش در سنجش

مالکي از مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني استفاده شد.

خودنظمجويي در گروه نوجوانان ،اين ابزار با هدف اعتباريابي و

نتايج حاصل از مطالعات نشان ميدهند که نوجواناني که

تأييد ساختار عاملي مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که

مشکالت تنظيم هيجاني دارند ،به ناچار به رفتارها و اعمالي با

سياهه خودنظمجويي نوجوانان داراي ويژگيهاي روانسنجي

پيامدهاي نامطلوب متوسل ميشوند تا هيجان آنها را تعديل

براي کاربردهاي پژوهشي است .به عنوان پيشنهاد ميتوان به

کند و تغيير دهد .به عبارت ديگر ،افرادي به سمت رفتارهاي

اين نکات اشاره کرد که اين ابزار  25مادّهاي است و يک ابزار

پرخطر گرايش دارند که بيش از ديگران دست به واکنش

بلند به حساب نميآيد اما براي سنجش دو عامل ،تعداد

سريع ،بدون تفکر و آيندهنگري ميزنند که ميتواند نتايج

مادّههاي آن زياد است .بنابراين پيشنهاد ميشود که فرم کوتاه

ناخوشايندي براي آنان بهدنبال داشته باشد (ميکائيلي.)0555 ،

اين سياهه را تدوين کنند .همچنين ويژگيهاي روانسنجي

شريفي و شريفي ( )0550اعتقاد دارند که در بررسي روايي

اين ابزار در محيطهاي باليني بررسي نشده است و پژوهشگران

مالکي براي تعيين معناداري ضرايب همبستگي قاعده قطعي

ميتوانند آن را در محيطهاي باليني نيز اعتباريابي کنند و

وجود ندارد .درواقع ،بهندرت روايي يک آزمون از  1/21باالتر

بررسي تغييرناپذيري جنسي اين ابزار نيز ميتواند در اولويت

است .بنابراين ضرايب روايي بين  1/51و  ،1/21ضرايب نسبتاً

پژوهشگران قرار گيرد.

نوجوانان با گرايش به رفتارهاي پرخطر بين  1/55و  1/20به

سياهه رضايتبخش است اما محدوديتهايي نيز وجود دارد.

دست آمد که نشان ميدهد سياهه خودنظمجويي داراي روايي

نخست آنکه اين ابزار در گروه باليني اعتباريابي نشده است،

همزمان نسبتاً بااليي در بررسي عملکرد فردي نوجوانان است.

بنابراين کاربرد آن در محيطهاي باليني محدوديت دارد .دوم

براي بررسي اعتبار سياهه پژوهش از ضريب آلفاي کرونباخ و

اينکه ويژگيهاي روانسنجي اين ابزار در گروه سني

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

 01ـ02سال بررسي شده است و براي ساير گروهها اين نکته

ضريب آلفاي کرونباخ باالتر از  1/51قابل قبول و باالتر از

بايد در نظر گرفته شود.

 1/11بهعنوان ضريب آلفاي خوب تفسير ميشود .بنابراين
ضريب آلفاي کرونباخ حاکي از همساني دروني سياهه
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