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چکیده


پاسخدهی و تنظیم هیجانی تعریف شدده اسدت. هددز اژ پدژوهض  ا در       مبتنی برهای فردیتفاوت به صورت مزاجزمینهوهدف:

 رانی بود.ای  نمونهدر بسیار کوتاه پرسشنامه رفتار کودک نسخه  روایی و اعتبارتعیین 

 شدام  تمدامی  یدابی معداد ت سداختاری اسدتفاده شدد.  امعده  مداری        که اژ مدد   یابی بودفی اژ نوع ژمینهیپژوهض  ا ر توصروش:

کده بده روش    بدود  دختر( 926پسر و  924) کودک 276شام   موردمطالعهبود. نمونه  9312ساله شهر بندرعباس در سا   7تا  3کودکان 

 پرسشدنامه رفتدار کدودک    )مدادر(  وری اطالعدات نسدخه بسدیار کوتداه گدزارش مرا د        ای انتخاب شدند. ابزار گدرد گیری خوشهنمونه

مداه گذشدته    6رفتدار کدودک در   ر اسداس  گرفت و اژ  نها خواسته شد ب رار  مادرانر مربیان در اختیابود که اژ طریق  (2339)روتبرت، 

یدی  هت بررسی روایی أیتحلی  عام  تو  اعتبار هت بررسی   لفای کرونباخ و تنصیف های روشها اژ تکمی  کنند. برای تحلی  داده

 ساژه استفاده شد.

  بدرای  71/3تدا   79/3در دامنده   دارای همسدانی دروندی مناسد    بسیار کوتاه پرسشدنامه رفتدار کدودک    نتایج نشان داد که نسخه ها:افتهی

نشدان داد کده    یددی أیتاژ تحلی  عاملی  شده  اص های براژندگی اخصش. همچنین بود برای ک  مقیاس 71/3تا  77/3ها و قیاسمخرده

 .برخوردارند 33/3بار عاملی مناس  با ی ها اژ ویهو همه گ استمقیاس اژ روایی ساژه مناس  برخوردار 

رفتاری در کودکان و نیز در دسترس نبودن ابزار مناس   مزاجهض  ا ر و همچنین اهمیت سنجض با تو ه به نتایج پژو :گیرینتیجه

 7تدا   3در کودکان  مزاجکودک ابزار مناسبی  هت سنجض  پرسشنامه رفتارتوان نتیجه گرفت که یشده در فرهنگ ایرانی، ماعتباریابی

 .است ساله

اعتبار روایی،، پرسشنامه رفتار کودک، مزاج:هاکلیدواژه
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مقدمه
مند هستند، ه دو دلی  به خصوصیات خلقی عال هشناسان بروان

او  اینکه بعضی اژ خصوصیات خلقی اساس سرشدتی داشدته و   

 طدور  همدان و دیگر اینکه اژ تولد هستند  مربوط به عوام  پیض

گذارند کودک نیدز بدر والددین    می تأثیرکه والدین بر کودک 

، ختلددفم 9هددای مددزاجبنددابراین کودکددان بددا . گددذاردمددی تددأثیر

انگیزندد و بدا   برمدی  والدینشدان متفداوتی اژ طدرز    های واکنض

     هدای مختلقدی رفتدار   بده شدیوه  تربیتدی مشدابه    هدای  روشو ود 

هدای فدردی بدا    تفداوت  به صدورت  تواند می مزاج (.9) کنندمی

کودکان بده دیگدران یدا واکدنض بده       های پاسخژیستی در  منشأ

های مربدوط  یکی اژ نخستین پژوهض .(2) محیط، تعریف شود

 بررسدی  مدورد دک برای مدتی که طی  ن تعدادی کو مزاجبه 

وسدط  کودک اژ طبقه مت 943با  9123گرفتند، در دهه  رار می

     ویژگددی 1بدده کودکددان اژ لحددا   .و مرفدده  مریکددا  شدداژ شددد

تدر  ویژگی سه سدنخ گسدترده   1اژ ترکی   ی داده شد ویهانمره

 کودکانو  ،ختکودکان س ،تعریف شد: کودکان  سان مزاج

به این نتیجده  در پژوهض خود  نیز  و همکاران . کاگان(3)کند 

را بدا خدود بده دنیدا      ها مزاجسیدند که هر کودک یکی اژ این ر

ی مزا دد، ی  سددورمزا دد ،ی ترسددو یددا کمددرومزا دد : ورد مددی

 .(4) شمگین مزاجو  ،شادمان

 کنندد، مدی  ارژیابی روش سه این اژ یکی با را مزاج معمو ً

 هددایارژیددابی  نهددا، بدده پرسشددنامه دادن و والدددین بددا مصددا به

 کده  کننددگانی  مرا بدت  یدا  سدتارها و پر مربیدان،  توسدط  رفتاری

 بده  سدتقیم م مشداهده  طریدق  اژ یدا  شناسدند  می خوب را کودک

 بودندد  کسدانی  اولین اژ (2) چس و توماس. پژوهشگران وسیله

 اینمونه با ها ن .کردند  شاژ را کودک مزاج درباره مطالعه که

 فرژندانشددانبددا  دوسددالگی تددا بددار یدد  مدداه سدده هددر مددادران اژ

  نهدا  سالگی هفت تا سپس و دادند ترتی  مفصلی های مصا به

 اژ کدده خصوصددیاتی دادنددد ادامدده کمتددر دفعددات بدده را مصدا به 

  ن اژ والددین  کده  بدود  هدایی  همدان   مدد،  به دسدت  ها مصا به

 و تو ده  محدوده اخال ی،بد فعالیت، میزان مث  داشتند  گاهی

                                                           
1. Temperament  

  دیددی  معیار (6)و همکاران  استوارت -کالرک .هوشمندی

 2مزاج تصویری ارژیابی عنوان با کودکان یمزا  ارژیابی برای

  کیفیددات دربدداره اطالعدداتی اژ اسددتفاده بددا کدده کردنددد طرا ددی

 932 روی بدر  شدده انجدام  مطالعدات  نتدایج  مبنای بر سنجیروان

مدداهگی  33و  2مددادران در . بددود شددده تهیدده کددودک و مددادر

 ایددن. پاسددخ دادنددد گویدده 93ای بددا رسشددنامهبدده پ کودکانشددان

 کنددی  منفدی،  یمزا د  ژمینده  4 در را کودک مزاج پرسشنامه،

 ابدراژ  شدت و شریبه به نزدی  شدن تغییرات، با یافتگیشساژ

 تطبیدق  فهرسدت  ،پرسشدنامه  این بر عالوه. سنجید می ا ساسات

 تکمید   کدودک  مداهگی  36 و 24 در نیدز  ا تمداعی  رفتارهای

 مانندد  والددین  خصوصدیات  اژ برخدی  همچندین  معیدار  این. شد

. سدنجد  مدی  نیدز  را  ژردگیروان و گردیبرون ،یافتگیساژش

 سددایر و مددزاج معیددار چهددار بددین همبسددتگیپژوهشددگران  ایددن

 هدای گدزارش  همچندین  و کردندد  محاسبه را کودک رفتارهای

  نهدا  خدود  خصوصدیات  تدأثیر تحت انداژه چه تا که را والدین

 این که داد نشان پژوهض نتایج. دادند  رار بررسیمورد را است

 .است بخضنوید بسیار کودکان یمزا  سنجض برای روش

پدذیری  های رفتاری در واکدنض بر پایه تفاوت ، اساساًمزاج

. بدرای ارژیدابی   (8و  7) شدده اسدت  تعریدف    دویی نظمدو خو

 مدزاج والددین اژ   های گزارشکودک، مطالعات مختلفی  مزاج

عدم  به دلی الدین و های گزارش. اگرچه (1)اند را بکار گرفته

، امدا  (4)اسدت   انتقداد  موردگران و ذهنیت با  تطبیق با مشاهده

ثبدات   زاجمد دین اژ والد  هدای  گدزارش بین اعتبار همگرا و پیض

لدی اژ رابطده   هدای  ب . در وا د،، پدژوهض  (3) است ی داشتهبخو

اژ کدودک   شده مشاهدهرفتار  بر اساس مزاجادراک والدین اژ 

 طدور  بده کنندد.  فرژندی،  مایت می -ی  تعام  والددر طو  

ای که در سدنین  کودکان دوسالهدریافتند  (93) لی و باتز نمونه

تشدخیص  « کودک سخت» به عنوانشان ادرانتر توسط مپایین

های مادر بدرای  مقاومت بیشتری را در برابر تالش اند،شده داده

)نظیر شکستن  وانین خانده،   انشگسیختههم رفتار اژمهارگری 

 پژوهشگرانسایر / شیء( نشان دادند. رساندن به شخص سی 

                                                           
2. Picture Assessment Temperament (PAT)  
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شدان  مادران به وسدیله له سا 7تا  3نیز دریافتند که و تی کودکان 

سدختی  دادر بده    ه بنمرات اندکی گرفتند، « شدید مهار»بعد در 

هندوژ در   ا ، این . با(99) ارادی بودند طور بهشان  فظ تو ه

 شدده  مشداهده و ارتباط  ن با رفتار  مزاجپدرها اژ  ادراکمورد 

ست است. اگر پدرها و مادرهدا  کودک، اطالعات اندکی در د

 8) داشته باشدند  انکودکش مزاجهای متفاوتی در مورد ادراک

 کددن اسددت الگوهددای متفدداوتی اژ   مم هددر کدددام  نهددا  (93 و

در طدو  ید     کودکشدان هدای رفتداری و هیجدانی اژ    واکنض

 .(93و  92) کودک استنباط کنند -تعام  دوتایی والد

 روشدی  رفتداری  سدنجض  شدیوه  با همسوهای شیوه اژ یکی

 عندوان بده  ، 9کودک رفتار پرسشنامه «کوتاه نسخه» در که است

 کده  هاییپرسشنامه بکار رفته است. بیشتری  گزارش مرا  ، 

 اواید   و دبسدتانی پدیض  کودکدان  در مدزاج  ارژیدابی  بدرای   بالً

 در و هدای اختال  شده شناسایی ابعاد مبنای بر ایجادشده دبستان

 یکی همچنینبوده است.  بزرگسا ن روانی شناسی سی  مورد

 ایدن  در  انبده  همده  هایمقیاس پرکاربردترین و مشهورترین اژ

 و هددامهددارت کدده اسددت اخ خنبدد رفتددار کددودک سددیاهه ژمیندده

 سده  اژ و دختر و پسر گروه دو در را کودک رفتاری مشکالت

 بدا . (94و  93) سنجدمی معلم و ،مادر و پدر کودک، نظر نقطه

   عنددوان بدده کددودکی، دوران در مددزاج ابعدداد بررسددی  ددا  ایددن

 بده نظدر   کدودک،   تدی  رفتدار  و هیجدانی  عالئم کنندهبینیپیض

شده  بلی تهیه هایپرسشنامه بیشتر .(96و  92) رسد روری می

بر دبستانی یا اوای  دبستان در کودکان پیض مزاجبرای ارژیابی 

(، 3) مطالعده طدولی نیویدورک    به وسدیله  شده تعیینابعاد  اساس

یا ترکیبی اژ هر  (94) باس و پالمین به وسیله شده مشخصابعاد 

 مطالعدده طددولی نیویددورکدر  شددده مشددخصابعدداد  .(3) دو بدود 

دوری، شدددت یددا   شددام  سددطا فعالیددت، خلددق، نزدیکددی/    

، پراکندددگی ذهددن پددذیری، ، نظددم سددتانه  سددی نیرومندددی، 

. ایدن نده بعدد    اسدت پدذیری  و انطبدا   ،پایداری راخنای تو ه/ف

بدا   شده انجامهای هاژ تحلی  محتوای مصا ب اساساً شده ارژیابی

. بندابراین،  (97) اسدت  شده استخراجماهه  6تا  2نوژادان مادران 

                                                           
1. Child Behavior Questionnaire (CBQ)  

مبتنددی بددر اطالعددات  مطالعدده طددولی نیویددورکدر  مددزاجابعدداد 

کده بعدد اژ    مدزاج  هدای  ویژگدی شام   رو اژاینژادان است و نو

دوم بده ارژیدابی     وردت. در رویشود، نیسد نوباوگی ایجاد می

    شددام  مددزاجاژ ابعدداد فهرسددتی  (94)، بدداس و پالمددین  مددزاج

را فراهم کردند. و تدی   ا تماعی بودنو  ،پذیری، فعالیتهییجت

و  شدده  ترکید  مقیداس   ایدن دو هدای  خبی اژ گویهمجموعه منت

ساله ا را شدند، تحلی  عامد    6تا  9ای اژ کودکان روی نمونه

بدودن، سدطا    بیندی پذیری،  ابد  پدیض  گویه ابعاد تهییج-سطا

 . (92) داد به دستو ا تماعی بودن را  ،فراخنای تو هفعالیت، 

   دنبددا نیددز  را سددومی  وردروی پرسشددنامه رفتددار کددودک

 منشأ با منطقی هاییگویه اژ مزاج ابعاد ارژیابی برای که کندمی

 مزاجهای اصلی ساژه  وردشود. در این رویاستفاده می نظری

 دویی  و خدودنظم  ،یختگدی پذیری هیجدانی، برانگ نظیر واکنض

 هدا و  بده ژیرسداژه   هدای اصدلی  شدود. ایدن سداژه   بکار گرفته مدی 

دهندد، تجزیده شدددند. اژ   هدایی کده  نهدا را انعکدداس مدی    گویده 

ابزار مشتق اژ نظریده اسدت، مناسد  اسدت کده       اینکه  نجایی 

نظری راهنمدای سداختض نیدز مدورد مال ظده  درار        هایارتباط

های فدردی   بلی تفاوت شده توصیفهای  وردروی .(3) گیرد

دانسدتند،  های مشخص پاسخ رفتاری مدی را تنها سب  مزاجدر 

بدا  لپدورت     هدت  هدم ، مدزاج پرداژان اخیرتر نظریه که در الی

فدرد،   کنندده  مشخصهای عاطفی را شام  و عیت مزاج، (97)

بدا   مدزاج . این تمرکز روی ماهیدت عداطفی   (91 و 98) دانندمی

 و 29، 23)اولیده مدرتبط اسدت     های هیجانپژوهض روی ظهور 

د مسدتق   ، که در بزرگسا ن منجر به معرفی و ارژیابی ابعدا (22

این و ود، فرض اینکده   با (.3) شده استهیجان مثبت و منفی 

بده  مترادز یا منحصر با فرایندهای عداطفی اسدت،    مزاجفرایند 

 جادلهممورد  (23) پژوهض و نظریه روتبرت و همکاران وسیله

ض و تجربده نیدز   رسد  به وسدیله  مزاجعملکرد  رار گرفته است. 

-6ری تا  بد  اژ  گیرد. برای مثا ، ترس رفتا رار می تأثیرتحت

الی  93ا  دود ت مؤثر  ویینظمشود، خودماهگی ظاهر نمی 7

اختار و سد  مدؤثر  مهدار سیستم  و (23) شودماهگی دیده نمی 92

   ادامه  تحو هه دوم ژندگی به در د مزاجنا یه پیشانی مرتبط با 
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بدددرای ارژیدددابی پرسشدددنامه رفتدددار کدددودک . (24)دهدددد مدددی

پرسشدنامه سدنجض   » نچده   با تر اژ برای سن مزاجساختارهای 

پرسشدنامه  » ی کده اژ سدن  تدر  پایینو  (23) سنجد می« رفتار نوباوه

 «بزرگسددا ن یمزا ددارژیددابی  در شددناختی روان هددای واکددنض

 است.  طرا ی شده، کند میارژیابی 

 پایده  بدر  و کودکدان  رفتداری  سدنجض  اهمیدت  بده  تو ده  با

      انجددام  هددت مناسدد  ابددزار یدد  و ددود بدده نیدداژ ا سدداس

 استاندارد، ابزاری نبود به تو ه با و مزاج با مرتبط هایپژوهض

 ینسن کودکان برای مزاج»  یطه در فارسی ژبان به روا و معتبر

 فرهندگ  و  معیدت  بدا  متناسد   اعتباریابی لزوم و «سا  7 تا 3

 بده  معتبدر پژوهض با هددز تددارک ابدزاری روا و     این ایرانی،

 کودکدان  در کدودک  رفتار پرسشنامه کوتاه نسخه اعتبارسنجی

  .پرداژدمی  هسال 7 تا 3


روش
  ا در  پدژوهض  :کننردگانشررکتالف(طرحپژوهشو

 معداد ت  یدابی مدد   اژ کده  اسدت  یدابی ژمینده  ندوع  اژ توصیفی

 دنبدا   اساسدی  مر لده  دو روش ایدن  در. شد استفاده ساختاری

        مددد  یددا تأییدددی عامدد  تحلیدد   مر لدده در ابتدددا. شددودمددی

 و گیدری اندداژه  ابزارهدای  سداژه  روایی بررسی به ،گیریانداژه

 متغیرهای طریق اژ نهفته متغیرهای گیریانداژه چگونگی تعیین

 یدابی مدد   مر لده  در سدپس  و شدود مدی  پرداخته ،شدهمشاهده

 نهفتده،  متغیرهدای  میان مو ود علّی روابط ساختاری، معاد ت

 این او  بخض اژ  ا ر پژوهض در. گیردمی   رار موردبررسی

 کدودک  رفتدار  پرسشدنامه  روایدی  تعیدین   هدت   مداری  تحلی 

تدا   3 امعه هدز در این پژوهض کودکان  است.شده  استفاده

بودندد. اژ ایدن  امعده،     9312ساله شدهر بنددرعباس در سدا      7

)بدا   دختدر  922پسر و  924کودک شام  276ای به  جم نمونه

ای گیددری خوشدده ( بدده روش نموندده سددا  6/2 میددانگین سددن 

 دبسدتانی اژ میان مهدهای کودک و مراکدز پدیض  ای چندمر له

 ، ژمدون  بده  ورود بدرای  کودکدان  انتخاب د. معیاردنانتخاب ش

 نداشتن ،یذهنتوانی کم به ابتال عدم سا ، 7 تا 3 سنی محدوده

کده اژ   بدود   سدمانی  هدای نداتوانی  به ابتال عدم و ذهنی بیماری

 .طریق مصا به و مشاهده مورد ارژیابی  رار گرفت

ب(ابزار

 مدزاج با هدز ارژیابی  ام،  این ابزار :پرسشنامه رفتار کودک

طرا دی   2339توسط روتبرت در سا  ساله  7تا  3در کودکان 

ن روی های فدردی کودکدا  تفاوترفتار کودک  پرسشنامه. شد

لبخندد  ژیداد،  شام  انتظار مثبت، لذت خیلدی   خصیصه اولیه 92

/ خندیدن، سطا فعالیت، تکانشگری، کمرویی، ندارا تی،  ژدن

مهدار،  ، بداژداری/  بدودن  رام ترس، خشم/ ناامیدی، شمگیندی،  

 را و  ساسدیت ادراکدی   ،لذت خیلی کدم  ،با تو ه توأمتمرکز 

را بین اصدلی، کده   . این پرسشنامه کده توسدط مد   کندیبررسی م

 کودکانشدان در  شده مشاهده مزاج، مطابق هستندمادران  عمدتاً

بدر  گویده   36،  داوی  گردیدد مدی طی شض ماه گذشته تکمی  

)بدا نمدره    نادرست لیکرت شام  کامالً ای در ه 7طیف  اساس

نادرست و (، نه 3) (، کمی نادرست2) نادرست تا  دودی(، 9

و  (6) (، تدا  ددودی درسدت   2) (، کمدی درسدت  4) نه درست

اژ  کدام هیچکه در صورت عدم تطبیق  است( 7) درست کامالً

« کدام هیچ»ودک گزینه ک مزاجبا نظر والدین در مورد  ها پاسخ

 عامد   سده  سداختاری،  هدای  تحلی گرفته شده است. نیز در نظر

 )با خصایص انتظار شادخویی /یرونگردبشام   مزاج در عمده

 ،4 ،9: سؤا ت لذت خیلی ژیاد و خندیدن، /لبخند ژدن مثبت،

 ،22 ،22 ،91 ،96 ،93: سدؤا ت  و مستقیم گذاری نمره با 93 ،7

         منفدی  پدذیری هیجدان معکدوس(،   گدذاری  نمره با 34 و 39 ،28

 ندارا تی،  تکانشدگری،کمرویی،  فعالیدت،  )با خصدایص سدطا  

 ،94 ،99 ، 8 ، 2 ،2: سدؤا ت  و شمگینی خشم/ ناامیدی، ترس،

 و 32 ،21 ،26 ،23 ،23: سدؤا ت  و مسدتقیم  گدذاری  نمره با 97

 )بدا خصدایص  رام   مدؤثر  مهدار  و معکدوس(  گذاری نمره با 32

 و کدم  لذت خیلدی  با تو ه، توأمتمرکز  ،مهارباژداری/  بودن،

 ،24 ،29 ،98 ،92 ،92 ، 1 ، 6 ، 3:سؤا ت ادراکی  با  ساسیت

 نمدرات  نمود. مستقیم( استخراج گذاری نمره و 36 ،33 ،27،33

 کده  اسدت  مواردی تمام نمرهر نشانگ عام  سه این برای مقیاس

 نحوی به است، اعما   اب  گذشته ماه 6 در طو  کودک برای
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 را مدورد  ید   مرا د  گدر  ا. شود می گزارش مرا   توسط که

  ن کند، انتخاب را "کدام هیچ" پاسخ اگر گزینه یا کند  ذز

 در مقیداس  نمره ی  عنوان به و ندارد عددی ارژش هیچ مورد

 منبد،  چنددین  درایدن ابدزار    درونی انسجام .شود مین نظرگرفته

 262 اژ نمونده  ید   کده روی  ای مطالعهدر . است شده گزارش

  دری   شدد  انجام متحده ایا ت شرب شما  در منطقه والدین

 میدانگین  ارژیدابی  و بدود  متغیدر  14/3 تدا  64/3 اژ درونی مقیاس

 در. (22) بدود /. 77 بدا  برابدر  مقیداس  92 تمام در درونی انسجام

 هددای مقیدداس بددرای را مشددابهی اعتبدداردیگددری  طددولی مطالعدده

بده   کدودک  979 والددین  اژ مختلف پرسشدنامه رفتدار کدودک   

 تدا  68/3 اژ دروندی  همسدانی  سدنجض  شدام   که  وردند دست

 بدود  مقیداس  92 طو  در 78/3 اعتبار تخمین میانگین باو  13/3

(24). 

برای انتخداب نمونده، اژ میدان کلیده مهددهای       روشاجرا:ج(

وابسته  دبستانی پیضکودک با مجوژ ساژمان بهزیستی و مراکز 

به بهزیستی و نیز  مدوژش و پدرورش، سده مهددکودک و سده      

 تصدادفی انتخداب و اژ مربیدان مهدد و     بطور دبستانی پیضمرکز 

 رفتدار  بررسدی  پرسشدنامه  کده  شدد  خواسدته  دبستانی پیض مراکز

و در صددورت  دهنددد کودکددان مددادران اختیددار در را کددودک

ر ددایت اژ شددرکت در پددژوهض  نهددا را تکمیدد  و بدده مربیددان 

 مر لده  سده  بده  تدوان  مدی  را پدژوهض  ا درای  روند .باژگردانند

 بدده کددودک رفتددار پرسشددنامه نخسددت مر لدده در: کددرد تقسددیم

 برگدردان  بدرای  پرسشدنامه  فارسی نسخه. شد برگردانده فارسی

  درار  متخصدص  متدر م  دو اختیدار  در انگلیسی، ژبان به دوباره

 رفد،  و اصدلی  نسخه با  اص  هایگویه مقایسه اژ پس. گرفت

  ژمایشدی  بده صدورت   ابدزار  ایدن  تر مه، در مو ود مشکالت

ا درای   اژ  مدده  دسدت  بده  های داده. شد ا را کودک 47 روی

، گویده هدا   ژمایشی، برای اصالح مشدکالت مو دود در فهدم    

 ددرار گرفتنددد و بدده ایددن ترتیدد ، نسددخه نهددایی     مورداسددتفاده

بررسدی   بده منظدور   و خدر    مدد. در مر لده   به دستپرسشنامه 

تقسدیم   نیم گدروه تصادفی به دو  طور بهنمونه  ابزار گروهاعتبار 

 شدند. 


هایافته
سده عامد  پرسشدنامه رفتدار      بده  مربوط توصیفی های  مارهابتدا 

 و منفدی  پدذیری هیجدان  شدادخویی،  /یرونگردیعنی ب کودک،

 معیدار،  انحدراز  ه شدام  میدانگین،  کد  9 در  ددو   ،مؤثر مهار

 شده است. ، ارائه است نمره  داکثر و ، دا  



هنمونیتوصیفیمربوطبهمتغیرهایپژوهشدرکلهایافته.1جدول

حداکثرنمرهحداقلنمرهانحرافمعیارمیانگینهامقیاس

 933 32 92/93 32/63 (شادخوییی)رونگردب

 84 39 49/93 12/28 منفی های هیجان

 942 34 91/93 68/73 مؤثر مهار

 218 939 89/23 62/981 ک  مقیاس

 

 شدادخویی  ، میدانگین دهدد  می نشان 9  دو  که طور همان

 منفدی  هدای  هیجان ، میانگین32/63 موردپژوهض نمونه ک  در

 برابدر  نیدز  مقیاس ک  میانگین. است 68/73 مؤثرمهار و  12/28

 .بود 62/981 با

عدم و ود رابطده   فرض پیضپیض اژ ا رای تحلی  عاملی، 

خطددی چندگاندده میددان عوامدد  بررسددی شددد. نتددایج تحلیدد   هددم

است. بر پایده  درای     شده ارائه 2همبستگی عوام  در  دو  

، فدرض  است 82/3که همگی کمتر اژ   مده دست بههمبستگی 

خطی چندگانه بدین عوامد  رعایدت شدده     عدم و ود رابطه هم

 .(22)است 
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ماتریسهمبستگیمتغیرهادرکلنمونه.2جدول

مؤثرمهارمنفیهایهیجانمتغیر

  38/3* مؤثر مهار

 27/3* 22/3* (شادخویی) یرونگردب

 

 پرسشدنامه رفتدار   روایدی  تعیدین  منظدور  بده  در این پدژوهض 

 مقیداس  این هایگویه روی تأییدی عام  تحلی  ی  ،کودک

 . است شده داده تو یا  ن نتایج ادامه در که شد انجام
 

کودکپرسشنامهرفتارتأییدیبرازشتحلیلعاملهایشاخص.3جدول

مقداربرازندگیهایشاخص

 31/9312 (2χ) ژمون مجذور کای 

 p≤ 339/3 داری معنیسطا 

 272 (df)در ه  ژادی 

 84/9 (df2χ/)نسبت مجذور کای به در ه  ژادی 

 89/3 (GFI)شاخص نیکویی براژش 

 83/3 (AGFI)یافته شاخص نیکویی براژش تعدی 

 71/3 (NFI)شاخص براژندگی هنجار شده 

 81/3 (CFI)شاخص براژندگی تطبیقی 

 81/3 (IFI)شاخص براژندگی افزایشی 

 87/3 (TLI)لویس  -شاخص توکر

 36/3 (RMSEA) ریشه میانگین مجذورات خطای تقری 

 

 دهدد  مدی  نشدان  3  دو  در براژندگی های شاخص مقادیر

 تحلید   نتدایج . است برخوردار متوسطی براژش اژ مد  این که

 میدانگین  ریشده  شاخص  ری  که دهد می نشان تأییدی عام 

 شاخص ،36/3 با برابر (RMSEA)تقری   خطای مجذورات

 بددراژش نیکددویی ،81/3 بددا برابددر( CFI) تطبیقددی براژندددگی

(GFI )یافتددهتعدددی  بددراژش نیکددویی شدداخص ،89/3بددا برابددر 

(AGFI )هنجارشده براژندگی شاخص ،83/3 با برابر (NFI) 

 و 81/3 با برابر (IFI) افزایشی براژندگی شاخص ،71/3 با برابر

 اسدت   مده دست به 87/3 با برابر (TLI) لویس -توکر شاخص

 .دارد د لت ها داده با مد  مناس  تقریباً براژش بر که
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مربوطبههرعاملهایگویهوبارعاملیپرسشنامهرفتارکودکهایمقیاسخرده.4جدول

 عامل هاگویه بارعاملی عامل هاگویه بارعاملی عامل هاگویه بارعاملی

 3گویه شماره 42/3

 های منفی هیجان

 2گویه شماره 42/3

 مهار مؤثر

 9گویه شماره  43/3

 شادخویی

 4گویه شماره 42/3 2گویه شماره 38/3 6گویه شماره  44/3

 7گویه شماره 33/3 8گویه شماره 42/3 1گویه شماره  26/3

 93گویه شماره 39/3 99گویه شماره 34/3 92گویه شماره  34/3

 93گویه شماره 23/3 94گویه شماره 44/3 92گویه شماره  44/3

 96گویه شماره 21/3 97گویه شماره 24/3 98گویه شماره  24/3

 91گویه شماره 49/3 23گویه شماره 69/3 29گویه شماره  69/3

 22گویه شماره 49/3 23گویه شماره 24/3 24گویه شماره  24/3

 22گویه شماره 43/3 26گویه شماره 44/3 27گویه شماره  44/3

 28گویه شماره 31/3 21گویه شماره 34/3 33گویه شماره  34/3

 39گویه شماره 46/3 32گویه شماره 29/3 33گویه شماره  29/3

 34گویه شماره 38/3 32گویه شماره 37/3 36گویه شماره  37/3

 

 ا درای  در شدود  مدی  مشداهده  4  ددو   در کده  گونه همان

 بدار  هدا گویده  همه کودک پرسشنامه رفتار تأییدی عام  تحلی 

 33/3 با ی استاندارد  رای  تمام یعنی داشتند، مناسبی عاملی

 عامد   روی داری معندی  طور به هاگویه دیگر، عبارت به ؛بودند

 (.P<339/3)اند  گذاشته بار خود به مربوط

 هدای  مقیداس خرده عتبارا میزان تعیین برای پژوهض، این در

 -اسددپیرمن تنصددیف کرونبدداخ،  لفددای هددای روش اژ ابددزار ایددن

 2  دددو  در  ن مقددادیر کدده. شددد اسددتفاده گدداتمن و بددراون

 پرسشدنامه  ایدن  های مقیاسخرده اعتبار  دو  این. اند شده ارائه

 و بددراون-اسددپیرمن تنصددیف کرونبدداخ،  لفددای روش سدده بددا را

 .دهد می نشان گاتمن


وگاتمن،براون-باسهروشآلفایکرونباخ،تنصیفاسپیرمنپرسشنامههایمقیاسخرداعتبار.5جدول

تنصیفگاتمنبراون-تنصیفاسپیرمنآلفایکرونباخمقیاس

 72/3 74/3 78/3 شادخویی

 79/3 72/3 77/3 منفی های هیجان

 72/3 79/3 72/3 مؤثر مهار

 77/3 78/3 71/3 ک  پرسشنامه

 

هدای  مقیداس دهدد کده خدرده   نشدان مدی   2دو مندر ات  

اژ سه روش بدوده کده     بو   اب  دارای  رای  اعتبار پرسشنامه

 .گیرد رار می 71/3تا  79/3اژ  ای دامنهدر 


گیرینتیجهبحثو
 پرسشنامه کوتاه بسیار نسخهاعتباریابی  هدز با  ا ر پژوهض

 روی بددر( سددالگی 7 تددا 3 در مددزاج بررسددی) کددودک رفتددار

 تدوان  مدی  طدورکلی  بده . گرفدت  بندرعباس انجدام  شهر کودکان

 شدرایط   دائز  مذکور پرسشنامه ، مده دست به نتایج طبق گفت

 7 تددا 3 در مددزاج بررسددی) کددودک رفتددار سددنجض بددرای  ژم

 های مؤلفهاژ ا رای تحلی    مده دست بهشواهد . است( سالگی

که ساختار عاملی نسخه فارسی، بدا نسدخه    دهند میاصلی نشان 

بدا   پرسشنامه رفتار کودکاصلی مطابقت دارد. مد  ساختاری 

مدورد  ژمدون  درار گرفدت.      تأییددی استفاده اژ تحلید  عداملی   

د  اژ براژش که این م دهند مینشان   مده دست به های شاخص

 داشدتند،  مناسبی عاملی بارها گویه خوبی برخوردار است. همه

همچنددین، . بودنددد 33/3 بددا ی اسددتاندارد  ددرای  تمددام یعنددی

بددود کدده  73/3بددا تر اژ  هددا عامدد بددرای همدده  اعتبددار ددرای  
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 اژ% 23طوریکدده ه ، بدداسددتمناسدد  ابددزار  اعتبددار دهنددده نشددان

 و کددرده تبیددین را کددودک هددای ویژگددی و صددفات واریددانس

 کرد. استفاده نمونه ایرانی در پرسشنامه این اژ توان می

 اژ بدا   پرسشدنامه  شدد،  گفته نتایج بخض در که گونههمان

 سداختار  و اسدت  برخوردار مناسبی اعتبار و روایی هایشاخص

 مهدارگری  شادخویی، دسته سه به روشنی به شده مشاهده عاملی

این ساختار عاملی مطدابق   .دارد اشاره منفی های هیجان و ،مؤثر

. (23) اسدت  ،گدزارش کردندد   با  نچه که روتبرت و همکاران

همچنین ساختار عاملی بسیار مشابهی اژ تحلی  رفتدار کودکدان   

 (.26)  مد به دستدر چین و ژاپن 

بده   تو هی  اب اژ سوی دیگر این عوام  شباهت مفهومی  

بدیض   ای نمونده  با« استرالیا مزاجمطالعه »اژ  شده استخراجعوام  

را  هاییشباهت پژوهشگران، دارد؛ این 7تا  3کودک  9333اژ 

)شددادخویی(، عامدد   یرونگدرد بددا ب پددذیری ا تمداع بدین عامدد   

بددا  پددذیری تحریدد و عامدد   مددؤثر گریرمهدداپایددداری بددا  

 (. 28و  27) کردند بیانمنفی  های هیجان

سداختاری شخصددیت در مطالعددات   هددای مددد بدا تو دده بده   

منفی اژ  های هیجانو  )شادخویی( یرونگردبزرگسا ن، ابعاد ب

مشدابه بدا ابعداد     کدامالً  رسدد  مدی  به نظر پرسشنامه رفتار کودک

/ عاطفده منفدی    ژردگدی روانی/ عاطفه مثبت و رونگردعمده ب

شخصیتی و رفتداری   های ویژگیعوام    اژ تحلی  مده دست به

روتبدرت نشدان داد کده بعدد     (. 23 و 33، 21) بزرگسا ن باشدد 

نیز ممکن است با عام  مهم سوم شخصیتی در  مؤثر مهارگری

گرایدی یدا و ددانی بدودن مدرتبط      وظیفهابعاد بزرگسا ن یعنی 

  (.23) باشد

ای هد مقیداس خدرده اژ   مده دست به اعتبارهمچنین  رای  

ثبات دروندی مناسد  مقیداس را نشدان      پرسشنامه رفتار کودک

فدای  لاگر  رای   سنجی به لحا  روان باو وداینکه. دهد می

، اما نتدایج ایدن   است   ایده  ید به دستو با تر  83/3مقیاس 

کده   پژوهض بدا نتدایج  اصد  اژ مطالعده روتبدرت و همکداران      

گدزارش   12/3تدا   67/3اژ  ایامنده  رای  ثبات درونی را در د

گان مقیداس ایدن ثبدات    اژندکردند، همسو بود. طبق گزارش س

 ها فرهنگدر   مده دست بهدرونی و ژمانی و نیز ساختار عاملی 

. در سایر مطالعات ماند میسنی مختلف ثابت با ی  های گروهو 

شددواهد روایددی همگددرا اژ طریددق مندداب، دیگددر همچددون توافددق 

الگوهای رفتاری  بینی پیضکودک و  مزاجوالدین در گزارش 

 (.22) است  مده دست به ژمایشگاهی و میدانی، نیز 

 سدنجض   هدت  عیندی  ابدزاری  و دود   رورت به تو ه با 

ابدزار مناسدبی بدرای     تواندد  مدی   ا ر پرسشنامه کودک، رفتار

 ایددن .سدداله باشددد 7تددا  3در کودکددان  مددزاجبررسددی و ددعیت 

 ابدزار  تواندد  مدی  کدودک  رفتدار  ارژیدابی  بدرای  تنها نه پرسشنامه

باشددد،  شناسددانروان و مشدداوران بدده کمدد   هددت سددودمندی

همچنین مقیاسی کارا  هت انجام مطالعات پژوهشدی پیرامدون   

بررسدددی رفتدددار کودکدددان  بددد  اژ سدددن مدرسددده در اختیدددار  

 .دهد میپژوهشگران مطالعات کودکان  رار 

؛ بدوده اسدت  هایی نیدز روبدرو   پژوهض  ا ر با محدودیت

نبددودن ابزارهددای مناسدد  فارسددی  هددت  در دسددترس اژ ملدده

د محددو بررسی روایی ساژه با شواهد همگرا یا افترا دی، و نیدز   

تعمیم نتایج  که بودن نمونه پژوهض به کودکان شهر بندرعباس

تو ده بده ایدن     بدا  .کندد  مدی همراه  با ا تیاطرا  به همه کودکان

ان اژ  درای   د  هت افزایض اطمیند شومحدودیت پیشنهاد می

هدای دیگدر   ، این پژوهض بدا نمونده  روایی و اعتبار ابزار مذکور

 تکرار گردد. 

اژ گدزارش   اینکه نتایج این پژوهض صرفاً به دلی همچنین 

 مشدک   هدت رفد، ایدن      مده دست بهمادران اژ رفتار کودک 

اژ مشدداهده بددالینی و مصددا به بددا کددودک توسددط     تددوانمددی

های بالینی و ین ابزار در ارژیابیمتخصص نیز استفاده کرد. اژ ا

 توان میکودکان  مزاج های ویژگیمشاوره نیز  هت تشخیص 

 شددواهد بددر عددالوه رسددد مددی بدده نظددر همچنددین بهددره گرفددت.

 منظدور  بده  اسدت   ژم مقیداس  سداژه  روایی برای   مده دست به

 مدزاج  اژ( مادر) مرا   گزارش اژ  اص  نتایج روایی، افزایض

 پرسشدنامه دیگدری مانندد    ابزارهدای  اژ مشدابه  نتدایج  بدا  کودک

 در اعتباریددابی در صددورت نیددز،  نوپددا کودکددان رفتددار ارژیددابی

کدد  در سددطا پژوهشددی در  .گددردد مقایسدده ایرانددی، فرهنددگ
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شود در تحقیقات مشابه با  جدم نمونده بیشدتر و در    پیشنهاد می

ر سطا کاربردی نیز اژ ابزار تر صورت گیرد و دسطا گسترده

های پژوهشدی و بدالینی   شده در این پژوهض در مو عیتبررسی

 توان استفاده کرد.می

 
 

بدددین وسددیله اژ مربیددان و مدددیران کلیدده  :تشررکروقرردردانی

کدده در انجددام ایددن  دبسددتانی پددیضمهدددهای کددودک و مراکددز 

پژوهض ما را یاری نمودند، مرات  سدپاس و  ددردانی خدود را    

. نماییم میاعالم 


عددارض مندداف، توسددط  ت ژم بدده ذکددر اسددت   تضررادمنرراف :

 نویسندگان گزارش نشده است.
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Abstract 

Background and Purpose: Temperament is defined as individual differences based on 

reactivity and self- regulation. This study aimed to investigate the reliability and validity of a 

very short form of the children behavior questionnaire (CBQ) in an Iranian sample. 

Method: This study was a descriptive survey, which has applied the structural equation 

modeling. The statistical population of this study included all 3-7 years old children in Bandar 

Abbas city in 2016. The sample consisted of 276 children (124 boys and 156 girls) who were 

selected among children in three kindergartens and three preschool centers by cluster sampling 

method. The data collection tool was a very short version of the caregiver report (Mother) of the 

child behavior questionnaire (Rothbart, 2001), that was provided to mothers through teachers 

and they were asked to complete the child's behavior in the last 6 months. To analyze the data, 

Cronbach's alpha and split-half methods were used to investigate the reliability, and confirmatory 

factor analysis for evaluating the construct validity. 

Results: The results showed that a very short form of the child behavior questionnaire (CBQ) 

had a good internal consistency in the range of 0.71 to 0.79 for subscales and from 0.77 to 0.79 

for the whole scale, and the fitness indicators derived from confirmatory factor analysis showed 

that the scale had appropriate construct validity and all items had factor load higher than 0.30. 

Conclusion: According to the results of this study and the importance of measuring the 

temperament in children and the lack of appropriate and valid tools in Iranian culture, it can be 

concluded that the child behavior questionnaire is an appropriate tool to measure temperament in 

3-7 years old children. 
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