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Abstract 

Background and Purpose: Educational abuse and neglect are newly presented constructs in 

scientific texts, and the lack of a standardized instrument to measure them has led to problems in 

the study of this field of psychology. The present study aimed to develop and validate the 

educational neglect and abuse questionnaire (student form).  

Method: This research is a descriptive study. The statistical population of this study included all 

the 4th to 6th grade elementary students of Urmia city in the academic year of 2016-2017. A sample 

of 386 students were selected through random cluster sampling and responded to a questionnaire 

designed for abuse and neglect. 

Results: Results from validating the questionnaire through exploratory factor analysis confirmed 

the educational neglect and abuse factors. Also the exploratory factor analysis confirmed the 

values of factor loadings and fitness indices. Using Cronbach’s alpha, the reliabilities of the 

educational abuse and educational neglect were calculated 0.91 and 0.92, respectively, which are 

considered as to be very desirable and acceptable 

Conclusion: According to the results of this study and the importance of evaluating educational 

abuse and neglect, especially in elementary students, it can be concluded that the designed 

questionnaire in this study is a suitable and valid tool for evaluating this area in elementary school 

students. 
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 آموز(و غفلت آموزشی )فرم دانش سوءرفتار پرسشنامهبررسی روایی  و ساخت

 

 2*، علی زینالی1طاهره نوع پرورقره باغ

  شناسی بالینی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایرانکارشناس ارشد روان. 2

 شگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایراندانشناسی، واحد ارومیه، دانشیار گروه روان. 1

 13/11/99تاریخ پذیرش:  12/21/96تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

گیری شوده ددید در متون للمی هتتند که نوود اباار متتور برای اندازههای مطرحسووءرفتار و غفلت آموزشوی، سوازه زمینه و هدف:

 پرسوشوونامه تتیین روایی و مواده کرده اسوت. پووه  حاروور با هدا سواختمشوکلاتی شوناسوی را با آنها، مطالته این حوزه مهم روان

 آموز( انجام شد.و غفلت آموزشی )فرم دان  سوءرفتار

های چهارم تا ششم ابتدایی شهر ارومیه در سال آموزان پایهدان  آن شامل تمامی دامته آماری است کهتوصویفی  ،این پووه  روش:

به  و انتخاب شوودند به لنوان نمونه مورد مطالته، ایگیری تصووادفی خوشووهبه روش نمونه نفر 386تتداد و  بودند 2392-96تحصوویلی 

 پاسخ دادند. ،پرسشنامه طراحی شده برای سوءرفتار و غفلت آموزشیهای گویه

ید کرد و مقادیر یأآموزشی را ت نتایج بررسوی روایی اباار با روش تحلیل لاملی اکتشوافی، لوامل سووءرفتار آموزشی و غفلت  ها:یافته

با روش  نیاه پرسشنام این التوار قرار گرفت. همچنین تأییدهای برازش نیا در مدل تحلیل لاملی اکتشافی مورد بارهای لاملی و شواخ 

 بتیار مطلوب و قابل پذیرش است.محاسوه شد که  91/1و  92/1 برای دو لامل پرسشنامه، ترتیبآلفای کرونواخ به

توان ایی، میآموزان ابتدویوه در دان به سوووءرفتار و غفلت آموزشوویبا توده به نتایج پووه  حاروور و اهمیت ارزیابی  گیری:نتیجه

 است.آموزان ابتدایی در دان  این حیطهبرای ارزیابی  متتورمناسب و ی اباار ساخته شده، نتیجه گرفت که پرسشنامه

 التوار، روایی، آموزشیسوءرفتار آموزشی، غفلت ها: واژهکلید
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 مقدمه
یک مشوووکل دهانی با لواقب ددی  2بوا کودک سووووءرفتوار

 هاکه مودب درد و رنج کودکان و خانوادهاسوووت التمر مادام

(. 2) دنوال داشوته باشد مدت بهتواند لواقب طولانیشوده و می

کودک در سوووراسووور کشوووور  682111حدود  1122در سوووال 

اری از اند که درصد بتیبودهسوءرفتار قربانی غفلت و  ،آمریکا

وانی رفیایکی، غفلت و سووووءرفتوار ربوانیوان قاین کودکوان را 

های با کودک شووامل آسوویب (. سوووءرفتار1دادند )تشووکیل می

آمیا نتوت به غفلت و رفتار ،دتومی، روانی )لاطفی(، دنتوی

سوال اسوت که توسور فرد متورول رفاه و  28یک کودک زیر 

راهنمای  در ویرای  پنجم (.3شود )آسای  کودک المال می

سوووءرفتار شووامل انواع  ،1تشووخیصووی و آماری اختلالات روانی

و  ،2، سوءرفتار لاطفی4، سووءرفتار دنتوی3سووءرفتار دتومی

تواند به تنهایی و یا همراه با موارد دیگر که میاسوووت  6غفلت

 سوءرفتار دیوونیدیوب و مکراسوتا در این  ( و3اتفاق بیفتد )

سوووءرفتار دتوومی، سوووءرفتار با کودک را به پنج طوقه شووامل 

قتیم غفلت تو  ،آموزشی دنتوی، سوءرفتار لاطفی، سوءرفتار

 (. 4کردند )

سوءرفتار با کودک صورت  انواعباره مطالتات بتیاری در

( نشان دادند که 9- 2برخی مطالتات )گرفته و با ودود این که 

د توتات آموزشووی داشووته توانسوووءرفتار دتوومی و دنتووی می

و غفلت  سووووءرفتوار آموزشووویوه  دربواره بواشووود، ولی پو

 متنای به. سوءرفتار آموزشی آموزشی در مراحل آغازین است

مور ا کنترلو  ،کوتاهی شوخصوی که متورول مراقوت، حتانت

دهت فراهم کردن آموزش و پرورش مناسب  در کودک است

و توده به حتوووور او در  ،موقع در مدارسنام به، ثوتکودک

آموزشوووی زمانی روی می دهد که  رفتارءوسووو .(8) مدرسوووه

والدین یا  ولی کند بازی بارها و بارها باشووود مجواز کودک

سوورپرسووتان از ثوت نام کودک )به سوون تتلیم و تربیت ادواری 

                                                           
1. Child Abuse 

2 . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-

V: DSM-5 

3. Physical Abuse 

یا به نیازهای آموزشی  و کنندرسویده اسوت( در مدرسه غفلت 

 آموزشی،رفتار سوء به مانند (.9) ودنشوخاص کودک تودهی 

دردووات متفوواوتی از ندر شووودت روی غفلووت آموزش نیا بووا 

کوتاهی در فراهم  متنایبه آموزشی غفلت(. 22و  21) دهدمی

توده و ندارتی است که برای تتمین تتلیم و  امکانات، کردن

 توانآن می مصادیقاز دمله  و تربیت کودک روروری اسوت

های ادازه دادن به غیوت ،نام کودک در مدرسوووهلدم ثوت بوه

 و لدم توده به نیازهای آموزشی ،از مدرسوهمکرر و بلندمدت 

توان به . از مصادیق غفلت آموزشی می(21) خاص اشواره کرد

تودهی به و بی ،از مدرسوووهموداوم نوام، فرار کوتواهی در ثووت

، آدن و . آداک(23) نیازهای آموزشوووی کودک اشووواره کرد

ت صورغفلت آموزشوی را شامل گریا از مدرسه بهبیتوون،، 

تودهی به نیازهای آموزشووی خاص نام و یا بیثوتدائمی، لدم 

 زاده، براون، امووانی و داداشمحمودی و (24)کنوود تتریف می

تودهی به نیازهای روانی اساسی، امکانات آموزشی و کم (22)

برخی متغیرهای فرهنگی را از متوووائل و مشوووکلات آموزش و 

 .ندنداپرورش می

 غفلت آموزشی دچار که د کودکانیندهمطالتات نشان می

 و داشته های تقویتینیاز به کلاس که دارد احتمال بیشتر اندشده

های بررسی. (26) باشوند داشوته مدرسوه در مشوکلات بیشوتری

را  غفلت آموزشیو رفتار سوءلیار  شناسی در این زمینه،شویوع

کودک در هلند، از حمایت  های. مؤسووتووهکردندلا گاارش با

 12غفلت آموزشوووی را فراوانی  ،1121تا  1112های بین سوووال

در مطالته  .(28) کردندگاارش  34در رومانی  و (29) درصوود

کودک در ماه که برای  2دیگر بیوان شوووده اسوووت کوه از هر 

در صووود آنها  11کننود، مرادتوه میخودموات دنودانکاشوووکی 

 9/4در ایالات متحده  همچنین .(29) رفتار آموزشی دارندسووء

درصوود  49تجربه غفلت آموزشووی دارند و  ،کودک 2111در 

 ، تجربه غفلت آموزشووی دارندرفتارسوووءکودکان با تشووخی  

4. Sexual Abuse 

5. Emotional Abuse 

6. Neglect   
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 رد غفلت آموزشی میاان در مطالته دیگر مشخ  شد که .(2)

 .(11) است بوده کم نتوت به سایر کشورها کانادا تورنتوی

های بتووویاری به ارائه که مطالتات و بررسوووی این ودود با

سووءرفتار و غفلت آموزشی اشاره داشتند، تتریف و مصوادیق 

ین دو سازه مهم ارائه نشده است. اما هنوز ابااری برای سنج  ا

هووایی برای سووووءرفتووار و غفلووت گویووه ،در برخی مطووالتووات

آموزشوی طراحی شوده، ولی هنوز اباار متووتقلی برای سنج  

، لوریولووا و ورا ورژانومواگیی ،لنوان نمونووهودود نوودارد. بوهآن 

که با هدا سوونج   2پیچیده ترومای در پرسووشوونامه ناااسووکرا

روع موهای ارتواطی اولیه کودکان طراحی شده بود به آسویب

غفلوت آموزشوووی مانند کوتاهی در فراهم آوردن تتلیم و مهم 

های یادگیری )مانند گویه: پدر و مادر تربیت مناسب و فرصت

 ،به اینکه کودک از آموزش و پرورش مناسووی برخوردار شود

، کریتووکی، تار. اسووتو(12) اشوواره کردند ،دهد(اهمیت نمی

در پووهشی با هدا ساخت و رواسازی اباار  لان، و دیانکولا

گویه برای سنج  غفلت آموزشی طراحی  8غلفت کودکان، 

کردند، اما اباار دامتی برای سوونج  سووازه غفلت آموزشووی 

هوای آن با فرهن، ما همخوانی مترفی نکردنود و برخی گویوه

 (. 11)نداشته و مصادیق لینی ندارد 

اع سووووءرفتووار طور کووه ملوواحدووه شووود در مورد انوهمووان

و غفلت( هم اطلالات کافی و هم  ،)دتومانی، دنتی، لاطفی

  ویرای صووورت گرفته و للاوه بر آن در مطلوبیهای پووه 

برای آن  پنجم راهنمای تشوووخیصوووی و آماری اختلالات روانی

ای ودود دارد. همچنین در چهارمین طوقه تشووخیصووی دداگانه

گاارش شووود کووه  1آزاری و غفلووتمطوالتوه ملی بروز کودک

آزاری و غفلت اطلالات کافی ودود دارد، اما کودک دربواره

سووءرفتار آموزشی و غفلت آموزشی اطلالات بتیار  زمینه در

. ها و مطالتات در آغاز راه اسووتاندکی ودود دارد و بررسووی

ای اختصوواصووی در زمینه سوووءرفتار و للاوه بر آن تاکنون مقاله

تنها در مقالات اندکی به این  غفلت آموزشی به چاپ نرسیده و

                                                           
1. Complex Trauma Questionnaire 

ری گیطور مختصر اشاره شده، اما ابااری برای اندازهدو سازه به

پووه  حاروور قصوود دارد للاوه بر مترفی نشووده اسووت.  نهاآ

و غفلوت آموزشوووی، بوه طراحی مقودماتی  سووووءرفتوارمترفی 

گیری این دو سوووازه در کودکان ای برای اندازهپرسوووشووونوامه

ر این داباار هر چند مقدماتی فقدان خلاء  همتا  دبتتانی بکردازد

، شوواهد گیری این دو سووازهبا اندازه هم برطرا شووود وحوزه 

در نتیجه پووه  . یممطالتات مدون در این حوزه باشوو  عشوورو

 و پرسوشونامه سوءرفتارتتیین روایی  و حارور با هدا سواخت

 آموز( انجام شد.غفلت آموزشی )فرم دان 

 روش
پووه  حارووور  کنندگان:و شرررکتالف( طرح پژوهش 

امته د است که با هدا ساخت اباار انجام شده است.توصیفی 

های چهارم تا آموزان پایهدان  این مطوالتوه را تموامی آمواری

تشکیل  2392-96ارومیه در سال تحصیلی شوشوم ابتدایی شهر 

 39818پتور و  41184نفر ) 82921آنها  کل که تتداددادند می

نفر  383دختر( بود. حجم نمونووه بر اسووواس دوودول مورگووان 

های احتمالی و برای اطمینان برآورد شووود که با توده به ریاش

لنوان نمونه انتخاب آموز بوهدان  411از حجم نمونوه، تتوداد 

وسر ت های تکمیل شدهشود. پ  از بررسی مقدماتی پرسشنامه

پرسوووشووونامه غیرقابل  24مشوووخ  شووود که تتداد  ونه،افراد نم

 386برای  ی نهایی فقرهاحلیلبنابراین تگوذاری اسوووت، نمره

پتر  299شامل  در هر صورت نمونه نهاییپرسشنامه انجام شد. 

ترتیب بهبودند که  سووال( 69/22)با میانگین سوونی  دختر 289و 

و ششم های چهارم، پنجم آموز در پایهدان  214و  218، 234

گیری ها با روش نمونهمشوووغول بوه تحصووویول بودند. آزمودنی

متیارهای ورود به مطالته  و ای انتخاب شوودندتصووادفی خوشووه

های چهارم تا سال، تحصیل در پایه 23تا  21داشتن سن  :شامل

و متیارهای خروج از  ؛و برخورداری از سلامت دتمانی ،ششم

ا داروهای داشوووتن اختلال روانی و مصووور :مطوالتوه شوووامول

 ... مانند مرگ، طلاق و آورروانکاشکی، وقوع رخدادهای تن 

2. Fourth National Incidence Study of Child Abuse and 

Neglect 
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 نامه شرکتنادیکان در ش  ماه گذشته، لدم امتای ررایت

 صورت ناق  بود.ها بهو تکمیل پرسشنامه ،در پووه 

 ب( ابزار

: برای سوواخت سوووءرفتار و غفلت آموزشووی پرسووشوونامهالف(

ها و پرسوووشووونامه سووووءرفتار و غفلت آموزشوووی ابتدا ندریه

ررسوووی و بووا این سوووازه بهوای انجووام شوووده دربوواره پووه 

شناسی و تتلیم و تربیت در زمینه سوءرفتار و متخصصان روان

غفلت آموزشووی مصوواحوه شوود. نتایج نشووان داد اباار متووتقلی 

 ود ندارد،گیری سوووءرفتار و غفلت آموزشووی ودبرای اندازه

هووایی دربوواره آنهووا ودود داشوووت کووه در طراحی امووا گویووه

های پرسوووشووونامه از آنها اسوووتفاده شووود. نتوووخه ابتدایی گویه

 1گویه و  64پرسووشوونامه سوووءرفتار و غفلت آموزشووی شووامل 

 32گویه( و غفلت آموزشی ) 33لامل سووء رفتار آموزشوی )

 کرتای لیها بر اسووواس مقیاس چهار دردهگویوه( بود. گویه

گذاری =خیلی زیاد( نمره4=زیواد و 3=کم، 1= خیلی کم، 2)

گذاری ای به صوووورت متکوس نمرهشوووونود )هیی گویوهمی

های آن از طریق مجموع نمره گویوهشوووود( و نمره ابتواد نمی

آید و نمره بیشوووتر به متنای سووووءرفتار و به دسوووت میحیطه 

وایی ر. پ  از چندین بار بررسی استغفلت آموزشوی بیشتر 

استادان  تن از توسر چند پرسشنامه ابتدایی صوری و محتوایی

شووونواسوووی و للوم تربیتی و ادرای مقودماتی آن برخی روان

نتوووخه نهایت، و در شووودند ها اصووولاح و برخی حذا گویه

 33اصولاح شوده پرسشنامه سوءرفتار و غفلت آموزشی شامل 

گویه( و غفلت  29لوامول سووووءرفتار آموزشوووی ) 1گویوه و 

گویه( بود. لازم به ذکر اسووت که نتووخه نهایی  24وزشووی )آم

لامل  1گویه و  19تحلیل لاملی اکتشافی شامل انجام پ  از 

گویه(  24گویه( و غفلت آموزشی ) 22سووءرفتار آموزشی )

 تدوین شد.

همچنین روایی همامان پرسووشوونامه سوووءرفتار آموزشووی و 

( آموزآزاری )فرم دان غفلت آموزشووی با پرسووشوونامه کودک

 یید شد.أتبررسی و ( 13)خانی و همکاران حتین

: پرسووشوونامه کودک آزاری ب( پرسووشوونامه کودک آزاری

گویه  16خانی و همکاران طراحی شد که دارای توسر حتین

و آزار  ،گویه( 21گویه(، آزار لاطفی ) 6لوامول غفلت ) 3و 

ها بر اسووواس مقیاس سوووه . گویوهاسوووتگویوه(  21فیایکی )

=همیشه( 3=گاهی اوقات و 1= هیی وقت، 2ای لیکرت )درده

شووووند و نمره کل اباار از طریق مجموع نمره گذاری مینمره

های آن ها و نمره ابتاد از طریق مجموع نمره گویههموه گویه

ی آزارآید و نمره بالاتر به متنای کودکبه دسوووت میحیطه 

روایی محتوایی اباار را مطلوب و مؤلفان این . اسوووتبیشوووتر 

 و ،ابتاد غفلت، آزار لاطفیهر یک از و  تتوووت التووار کول

، 83/1، 99/1ترتیب آزار فیایکی را با روش آلفای کرونواخ به

پووه  التوار کل . در این (13) کردندگاارش  98/1و  96/1

و آزار  ،ابتواد غفلوت، آزار لواطفیهووای هر یوک از حیطوهو 

 96/1، 99/1، 89/1ترتیب فیایکی بوا روش آلفای کرونواخ به

 به دست آمد. 81/1و 

آموزان دان برای انتخواب نمونه از میان همه  ج( روش اجرا:

های ناحیه یک و با مجوز ادارههای چهارم تا ششم ابتدایی پایه

 4دو آموزش و پرورش شوووهر ارومیوه، ابتدا از هر ناحیه تتداد 

 مدرسوووه 8دخترانه( یتنی در مجموع  1پتووورانه و  1)مدرسوووه 

های متفاوت کلاس در پایه 3سک  از هر مدرسه  انتخاب شد و

)از هر پایه یک کلاس( به روش تصوووادفی انتخاب شووود و در 

ار های سوءرفتآموزان خواسوته شد به پرسشنامهنهایت از دان 

آزاری پاسوخ دهند. پی  از پاسخ و غفلت آموزشوی و کودک

ها، در یک دلتوه با حتور مدیر مدارس و ادن به پرسوشونامهد

هدا پووه ، اصوول رازداری،  ،آموزانیکی از والدین دان 

صووورت ها بهو تحلیل داده ،محرمانه ماندن اطلالات شووخصووی

و د شآموزان و یکی از اولیای آنها( بیان کلی برای آنان )دان 

 سوووک  رروووایت آنها دهت شووورکت در پووه  دلب و فرم

نامه شرکت آگاهانه در پووه  توسر آنان امتا شد. رروایت

های آماری هموتوووتگی و تحلیل هوا بوا آزموندر نهوایوت داده

 تحلیل شدند. LISRELو  SPSSافاار لاملی اکتشافی با نرم
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 هایافته
برای اطمینان از کفایت حجم نمونه و صووفر نوودن  2در ددول 

و کرویت  KMOهای ها نتایج آزمونماتری  هموتتگی داده

 بارتلت ارائه شد.

 

 

 هانتایج آزمون کفایت نمونه و صفر نبودن ماتریس همبستگی داده :1جدول 

 غفلت آموزشی سوءرفتار آموزشی

KMO آزمون بارتلت KMO آزمون بارتلت 

 داریسطح متنی مجذور خی داریسطح متنی مجذور خی

92/0 1/2422 112/1 94/1 6/2216 112/1 

 

رای تحلیل لاملی توان گفت که اد، می2ددول  نتایجطوق 

دهت بررسوووی هموتوووتگی  1در ددول قوابول تودیه اسوووت. 

فرض لوودم ودود رابطووه و بررسوووی پی  متغیرهووای پووه 

ن ررایب هموتتگی پیرسو نتایج خطی چندگانه میان لواملهم

 .شد ارائه

، نتوایج هموتوووتگی متغیرهوای پووه  قوابول 1در دودول 

مشوواهده اسووت. بر پایه روورایب هموتووتگی به دسووت آمده که 

خطی هتووتند، فرض لدم ودود رابطه هم 82/1همگی کمتر از 

 3(. در ددول 14اسوووت )ل رلایت شوووده چنودگوانه بین لوام

های پرسوووشووونامه نتایج روش تحلیل دهوت تتیین تتوداد لامل

 موازی ارائه شد.
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :2جدول 

 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

    2 . سوءرفتار آموزشی2

   2 94/1** . غفلت آموزشی1

  2 18/1** 43/1** . سوءرفتار لاطفی3

 2 81/1** 31/1** 41/1** سوءرفتار فیایکی. 4

 42/1** 36/1** 49/1** 49/1** . سوءرفتار غفلت2

P< 12/1  
 

 نتایج تحلیل موازی :3جدول 

   سوءرفتار آموزشی

 واریان  تویین شده مقدار ویوه های تصادفیمیانگین مقدار ویوه های واقتیمقدار ویوه داده لامل

2 94/6 49/2 94/6 46/1 

1 28/2 39/2   

   غفلت آموزشی

 واریان  تویین شده مقدار ویوه های تصادفیمیانگین مقدار ویوه های واقتیمقدار ویوه داده لامل

2 11/9 49/2 11/9 22/1 

1 12/2 32/2   
 

، مقدار ویوه لامل دوم در هر دو اباار 3طوق نتوایج ددول 

سووووءرفتار آموزشوووی و غفلت آموزشوووی کمتر از مقدار ویوه 

کند که ، بنابراین روش تحلیل موازی پیشنهاد میاستتصادفی 

در هر دو پرسوووشووونوامه یک لامل ودود دارد. همچنین لامل 

درصد و غفلت  46اسوتخراج شوده در اباار سوءرفتار آموزشی 

کنند. در از کول واریوان  را تویین می درصووود 22آموزشوووی 

لیل تح دهت دسووتیابی به سوواختار لاملی سوواده نتایج 4ددول 

ه پرامین ارائهای لاملروش چرخ  متمایل  لاملی اکتشافی با

تر از این و روورایب پایین 41/1همچنین روورایب بالاتر از شوود. 

و  ا مهمهلنوان صوفر )لامل تصادفی( در ترکیب لاملمقدار به

.(12) شد متنادار در ندر گرفته
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 های پرامیننتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش چرخش متمایل عامل :4جدول 

 غفلت آموزشی سوءرفتار آموزشی

 2R لاملی بار هاگویه 2R لاملی بار هاگویه

2 91/1 21/1 2 23/1 18/1 

1 29/1 33/1 1 22/1 31/1 

3 29/1 31/1 3 24/1 19/1 

4 91/1 48/1 4 92/1 26/1 

2 22/1 16/1 2 26/1 31/1 

6 66/1 44/1 6 82/1 62/1 

9 22/1 16/1 9 26/1 32/1 

8 82/1 62/1 8 62/1 43/1 

9 23/1 18/1 9 99/1 61/1 

21 98/1 61/1 21 93/1 24/1 

22 62/1 41/1 22 82/1 62/1 

21 82/1 62/1 21 61/1 36/1 

23 21/1 12/1 23 93/1 24/1 

24 29/1 33/1 24 82/1 62/1 

22 29/1 34/1    

 

، چهار گویه پرسوووشووونامه سووووءرفتار 4طوق نتوایج ددول 

حذا و در  41/1آموزشووی به دلیل داشووتن بار لاملی کمتر از 

لامل  1و  گویه 19نهوایوت نتوووخه نهایی پرسوووشووونامه دارای 

 بهگویه(  24گویه( و غفلت آموزشی ) 22سوءرفتار آموزشی )

ای مربوط به هبارهای لاملی گویه 2در دودول  .دسوووت آمود

 پرسشنامه سوءرفتار آموزشی و غفلت آموزشی ارائه شد.
 

 های پرسشنامهشده گویهبارهای عاملی و واریانس مشترک برآورد: 5جدول 

 غفلت آموزشی سوءرفتار آموزشی

 2R لاملی بار هاگویه 2R لاملی بار هاگویه

2 91/1 21/1 2 23/1 18/1 

1 29/1 33/1 1 22/1 31/1 

3 29/1 31/1 3 24/1 19/1 

4 91/1 48/1 4 92/1 26/1 

2 22/1 16/1 2 26/1 31/1 

6 66/1 44/1 6 82/1 62/1 

9 22/1 16/1 9 26/1 32/1 

8 82/1 62/1 8 62/1 43/1 

9 23/1 18/1 9 99/1 61/1 

21 98/1 61/1 21 93/1 24/1 

22 62/1 41/1 22 82/1 62/1 

21 82/1 62/1 21 61/1 36/1 

23 21/1 12/1 23 93/1 24/1 

24 29/1 33/1 24 82/1 62/1 

22 29/1 34/1    
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 ،شوووده، مقادیر بارهای لاملی گاارش2طوق نتوایج ددول 

بنووایی هووای زیرلوواموولهووا را در تویین گویووهقووابوول قوول بودن 

 یتنی دو لامل سوءرفتار آموزشی و غفلت آموزشی پرسوشنامه

ها سووووءرفتار لامل پایایینتوایج  6در دودول  .ییود کردنودأتو

 آموزشی و غفلت آموزشی با روش آلفای کرونواخ ارائه شد.
 

 ها با روش آلفای کرونباخعامل پایایی :6جدول 

 مقدار آلفای کرونواخ لامل ها

 92/1 سوءرفتار آموزشی

 91/1 غفلت آموزشی

 

سوءرفتار  هایلامل پایایی، مقدار 6ددول  نتایجبر اسواس 

یب ترتآموزشووی و غفلت آموزشووی با روش آلفای کرونواخ به

ها مناسووب لامل پایاییکه نتایج حاکی از اسووت  91/1و  92/1

 بود.

 گیرینتیجه بحث و
 و سوءرفتار پرسشنامه رواسازی و هدا پووه  حارر ساخت

نتایج حاکی از مناسووب  .آموز( بوددان غفلت آموزشووی )فرم 

 همچنین شوواخ  و و همامان ،صوووری، محتواییبودن روایی 

گویه که بار لاملی مناسووووی  4در این مطالته  بود. اباار پوایایی

 22گویه ) 19 نتخه نهایی داراینداشتند از پرسشنامه حذا و 

غفلت برای گویه  24لامل سووووءرفتار آموزشوووی و برای گویه 

 داشتند. ها بار لاملی مناسویبود که همه گویه( آموزشی

دری و ن پرسوشونامه سووءرفتار آموزشی با پیشینه هایگویه

برخی آموزان به انجام ادوار دان . (8) تجربی همتووو هتووتند

و  ،ازه، انتدوار بی  از انداحترامی، توهین و تحقیرتکوالیف، بی

های سوءرفتار آموزشی از شکل والدین از سوی متلمان و فشار

ند هایی مانگویه .دهتووتندها همتووو هتووتند که با برخی گویه

یا  ویتت آموزان نحجم مطالب درسوی مناسوب سن این دان 

ته یافبرنامه درسوووی کلاس با توده به زمان اختصووواص این کوه

آموزان دان بتیار فشرده است؛ حاکی از فشار بی  از اندازه به 

هایی مانند متلم همیشوووه به ما زیاد تکلیف . همچنین گویهدارد

دهود و یوا پودر و موادرم انتدوار دارند که به خواهر و برادر می

تر از خودم در تکالیف درسوووی کمک کنم؛ حاکی از کوچک

  .استآموزان انتدار زیاد والدین و متلمان از دان 

های پرسوووشووونامه سووووءرفتار گویهلازم به ذکر اسوووت  که 

 ثال. برای مندری و تجربی همتووو هتووتند پیشووینه وزشووی باآم

و  ،صوووورت دائمیاز مودرسوووه به فرار نوام،کوتواهی در ثووت

از مصووادیق غفلت آموزشووی  تودهی به نیازهای آموزشوویبی

 همچنین .هتووتندها همتووو که با برخی گویه( 24- 21هتووتند )

للت درگیری خانوادگی فرصوووت والدین بههوایی مانند گویوه

آموز کافی برای رسیدگی به متائل تحصیلی و آموزشی دان 

آموز در یادگیری دچار مشکل است و والدین ؛ دان را ندارند

و یووا والوودین برای اطلوواع از  کننووددر این زمینووه کوتوواهی می

، کنندورتیت تحصیلی فرزند خود کمتر به مدرسه مرادته می

 نیا در همین راستا است.

پرسووشوونامه  هایگویهبررسووی روایی سووازه اباار نشووان داد 

و  رفتار و غفلت آموزشووی دارای بارهای لاملی مناسووبءسووو

بودند. برای نمونه های آن های زیربنایی همتوووو با سوووازهلامل

قالب  نیا در آموزشی سووءرفتارهای مرتور با پرسوشونامه گویه

اری گذو لدم ارزش محور بودن تدری تکلیف نمره،توده به 

نشانگر  22 و 6، 4های گویه .ندشووبندی میتقتویمبه کودک 

نشانگر تکالیف  28و  26، 23، 9، 9، 1های گویهتوده به نمره، 

گذاری به لدم ارزش هوا نیا نشوووانگرگویوهسووونگین و سوووایر 

 رفتار آموزشووویکوه با متیارهای سووووءآموزان هتوووتنود دان 

های للاوه بر آن گویه .اسووتهمخوان  (8) فریمننیکتووون و 

اهم در فر والدین حاکی از کوتاهیپرسوشنامه غفلت آموزشی 

نیازهای آموزشوی فرزندان و فراهم کردن شرایر تتلیم  آوردن

 و تربیت و یادگیری برای کودکان است.

ا ب و غفلت آموزشوویءرفتار سووو پرسووشوونامهروایی همامان 

 ارزیابی( 13) خانی و همکارانحتین آزاریکودکپرسوشنامه 

ته بود. این یاف پرسوشنامه که نتایج حاکی از روایی همامان شود

لت و غفسوءرفتار های های پرسوشونامهبین گویهدهد نشوان می

داری ودود دارد، آزاری هموتووتگی متنیوزشووی با کودکآم
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وقتی من در یتنی ) آموزشوویسوووءرفتار از  8 گویهبرای نمونه 

ا بتیاری ب (کندمرا تحقیر می تلممم ،پاسخ به درس موفق نیتتم

آیا در خانه  یتنی) 2 الؤسآزاری از دمله کودک هایگویهاز 

گویند که بچه احمق یا کننود؛ مثلوا به تو میرا متوووخره می تو

 .ندهتت از لحاظ مفهومی بتیار نادیک (،ای هتوتی لرروهبی

والوودینم کیف و وسوووایول آموزشوووی یتنی ) 9گویوه همچنین 

اسووب س منلوایتنی ) 21و گویه  (کننداهم نمیمناسوووی برایم فر

از پرسشنامه غفلت آموزشی با  (برای پوشویدن در مدرسه ندارم

آیا ) 13سووووال آزاری از دمله کودک هایگویهبتووویاری از 

 پوشوووی دوسوووتهای کهنه وکثیفی را که میها و کف لواس

مثل )آیا در خانه کتاب و لوازم مدرسوووه  14سووووال  و (داری 

احتیوواج داری برایووت  را کووه توو ...  خودکووار فتر،د مووداد،

مطالب ذکر شده بر  .استدارای اشتراک مفهومی  (،خرند می

یرا از ز ،رسوودمنطقی به ندر می دیوونیدیوب و مکمونای ندر 

ندر وی یکی از طوقووات اصووولی سووووءرفتووار بووا کودک یووا 

 اسووتآزاری، سوووءرفتار آموزشووی یا غفلت آموزشووی کودک

(4.) 

رفتار آموزشووی و پرسووشوونامه سوووءهای طور کلی گویهبه

 امشوووکلات مرتور ب ،توانند در چند مفهومغفلت آموزشووی می

به  تودهی والدین(، کم9و  6، 2، 4، 3، 2امکانات آموزشوووی )

به  تودهی متلمو کم ،(11و  24، 23، 21متوووائل آموزشوووی )

ها للاوه بر آن گویه د.نده( را نشان 14و  13متوائل آموزشی )

منطوق بوا مووانی ندری و تجربی در زمینوه سووووءرفتوار و غفلت 

 (24آدوواک و همکوواران ) برای مثووال .هتوووتنوودآموزشوووی 

تودهی به هوای گریا از مودرسوووه و یوا بیسوووازی زمینوهفراهم

. داندهای غفلت آموزشوووی میرا از نشوووانهنیازهای آموزشوووی 

 اندورنایجکراننوورگ و ون-باکرمنا، رگوتنواسووتول همچنین

( نیا لدم توده والدین، مدرسوووه یا متلمان به 23( و کلی )21)

د ش و توده به فرایننیازهای آموزشی )امکانات مرتور با آموز

ار وءرفتهای مرتور با سآموزان( را از مشوخصوهیادگیری دان 

اسووتورات و  آندانند. للاوه بر آموزشوی و غفلت آموزشوی می

با هدا رواسووازی اباار غلفت  ای( نیا در مطالته11اران )همک

 ؛لنوان غفلت آموزشی استخراج کردندلاملی را به ،از کودک

و لوامل  هاتوان بیان داشت که گویهبنابراین در حالت کلی می

و غفلت آموزشووی با موانی  شووده در مورد اباار سوووءرفتار تأیید

زه ویین ودود چنین سادر ت .هتتندهمتو مجود ندری و تجربی 

 و مطابق ندر محمودی آمورانگیری در بین دان قوابول انداره

تودهی به نیازهای روانی اسواسی، امکانات کم ،(22) همکاران

 و مشوووکلات آموزشوووی و برخی متغیرهای فرهنگی از متوووائل

فاهی ش ، پیشینهمحتوای کتب درسیو  اسوتپرورش وآموزش

گذاری بر فرهن، مدارس توانود بوا تاثیرو فرهنو، دوامع می

 (.4) و غفلت آموزشی شودسوءرفتار مودب بروز 

بووا تودووه بووه رووورورت ودود ابااری لینی برای ارزیووابی 

راز تواند ابسووءرفتار و غفلت آموزشوی، پرسوشونامه حارر می

آموزان دان آموزشی مناسووی برای بررسی سوءرفتار و غفلت 

ی باشد و للاوه بر آن اباار مناسو های چهارم تا ششم ابتدایییهپا

جام مطالتات دهوت کموک بوه مشووواوران و والودین دهوت ان

ان لازم است تا متخصص در نتیجه ؛دتشوخیصوی و پووهشی باش

تتلیم و تربیت بر اسوواس مطالتات میدانی به بررسووی ورووتیت 

ایران پرداخته و با اتخاذ  سووءرفتار و غفلت آموزشی در دامته

ه ها برآیند کهای فرهنگی و آموزشی در صدد رفع آنسویاسوت

واند تدر این زمینه پرسووشوونامه سوووءرفتار و غفلت آموزشووی می

 آموزدان فرم  یابی به این هدا را فراهم آورد.مقدمات دست

های دارای برخی ویوگیرفتار و غفلت آموزشی پرسشنامه سوء

تواند راهگشای شناسایی و حل برخی متائل که می استممتاز 

 این محور بودنرهن،ف ؛ مانند:در دامته ایران شووود آموزشووی

های کم و تتداد گویه ؛آن را کواربردی سوووازد توانوداباار می

در تمام مقاطع شووود که بتوان از آن این اباار بالث می روشوون

 واده،توده همامان به خانو  داد؛تحصوویلی مورد اسووتفاده قرار 

نود متوووائل تواکوه می در این اباار و دوامتوه ،مودرسوووه، متلم

در نگرانه مورد ارزیابی قرار دهد. آموزشوووی را بوا دیدی دامع

ای دمهتواند مقمی پرسوشنامه سوءرفتار و غفلت آموزشینتیجه 

ر و رفتابرای انجوام تحقیقات در حوزه متوووائل مرتور با سووووء
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رانی باشد و پووهشگران آموزان ایبین دان  غفلت آموزشی در

 .مند شونداباار در مطالتات خود بهرهتوانند از این می

د ددی .هایی نیا مواده بودپووه  حوارووور با محدودیت

پیشووینه ندری و تجربی محدود برای سوواخت بودن موروووع و 

، طراحی و سووووءرفتووار و غفلووت آموزشوووی پرسوووشووونووامووه

اسووتانداردسووازی این اباار را با مشووکلاتی مواده سوواخته اسووت. 

ر شههای چهارم تا ششم آموزان پایهبه دان  مورد مطالتهنمونه 

مناطق حاشوووه ای و  احتموال دارد در کوه محودود بودارومیوه 

د با شودت بیشتری تایی سووءرفتار و غفلت آموزشوی ،روسوتاها

ی هاآموزان پایهدان  آینده هایووه پشود پیشنهاد می. شود

د خوو سووایر مناطق مانند روسووتاها را نیا مشوومول مطالته  دیگر

اطمینان از روایی و  می شوووود دهتپیشووونهاد همچنین  کننود.

های این شاخ ، پرسوشنامه سوءرفتار و غفلت آموزشی پایایی

وار تا دقت و الت بررسی شود نیا دیگر  مطالتات در سنجیروان

این اباار در مطالتات گتوووترده مورد تأیید قرار گیرد. همچنین 

 آموز سووواختهدر این پووه  فرم دان لازم به ذکر اسوووت که 

بنابراین سوونجی آن بررسووی شوود، های روانو شوواخ  شووده

 نتخه متلمان یا والدین ،آتی هایشوود در پووه پیشونهاد می

های مختلف این اباار با و هموتوووتگی فرم سووواختوه شوووود نیا

 یکدیگر محاسوه و بررسی شود.

شوویوع نتوووتال بالایی را انجام شووده مطالتات در هر صووورت 

(. 29-29، 2) گاارش کردند سوءرفتار و غفلت آموزشیبرای 

 های محدود از این گاارشوووات از طریق مصووواحووه و ارزیابی

یکی از کاربردهای اباار وروتیت مدارس حاصول شوده است. 

ر د سوءرفتار و غفلت آموزشیبررسوی شویوع شوناسی  حارور

تواند باشد. این اباار زمینه را برای مدارس در سطح گتترده می

ندهای تاییندها و پااین حوزه فراهم کرده است تا پیش مطالتات

 .مورد مطالته قرار گیرد سوووءرفتار و غفلت آموزشوویمرتور با 

آموزشی و بالینی مورد های تواند در زمینهاین اباار می همچنین

     استفاده قرار گیرد.

 یناسوونامه کارشوو انیپووه  برگرفته از پا نیا تشررکر و قدردانی:

آزاد  دانشگاهشناسی بالینی رواندر رشته پرور طاهره نوعخانم   ارشد

 26111912941121 با کد للی زینالیدکتر  ییبا راهنما ارومیهواحد 

اداره  یافراد نمونه از سوووو یآن بر رو یمجوز ادرا نیاسوووت. همچن

مورخ  12112/42/222با شووماره نامه  ارومیهشووهر   وپرورششآموز

اداره  نیاز متووورول لوهیوسووونیصوووادر شوووده اسوووت. بود 13/11/92

ا ب یوپرورش مخصووصال کارشناس هتته مشاوره که هماهنگآموزش

از کادر  نیو پووه  را انجام دادند و همچن مودارس دهت آموزش

 یکه در ادرا کنندگان در پووه شرکتمدارس و  انیو مرب یادار

 .شودیم یتشکر و قدردان ،طرح به ما کمک کردند نیا

 انبرای نویتوووندگ در این مقاله هیی تتارض منافتی تضرراد مناف :

 ودود ندارد.
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