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  ١٩٨

    نامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصل    

  مقدمه
 اسـت كـه طـي آن،        يجواننوجواني، دوره انتقالي ميان كودكي و       

. گـردد  لي متعددي مواجه مي   هاي تكام  ها و چالش   نوجوان با دشواري  
نظيـر  ) Normative tasks ( وظـايف معمـول   از، تعـداد زيـادي  الًاو

تكامل هويت، به دست آوردن استقالل از خانواده و جاي گـرفتن در             
. اسـت يك گروه همسان وجود دارد كه نوجوان، ناگزير از كسب آنها            

 بـه    كـه  اسـت  يجـوان ، اين دوره، مستلزم انتقال از كـودكي بـه           اًثاني
واسطه تغييرات فيزيولوژيك در بدن و نيز تكامل شناختي مـشخص           

از سوي ديگر، در پايان ايـن دوره، نوجـوان بايـد قـادر بـه                . گردد مي
هاي اجتماعي خود بوده، تحصيالت مقدماتي را به پايـان           ايفاي نقش 

 نوجواني .]١[رسانده و درباره آينده شغلي خود تصميم گيري نمايد          
، دوره انتقـال، تغييـر و       )ي حساس تکـامل   يها  از دوره  يکيبه عنوان   (

يكـي از عـواملي كـه در رويـارويي بـا            ]. ٢[ اسـت اوج آسيب پذيري    
حـال اگـر    . اسـت  هتنيدگي در نوجوانان مهم است، حمايـت خـانواد        

نوجوان از اين منبع حمايتي محروم باشد و اين محروميت، به ويـژه             
في زيانباري بـر آنـان وارد       از دوران كودكي آغاز شده باشد، اثرات من       

هـايي   سرپرستي يکي از پديـده     قت، پديده بي  يدر حق . خواهد ساخت 
هاي سني خـاص و       فشار روحي فراوان در گروه     سبب ايجاد است که   

 نوجوانـان    از آن است کـه     يمطالعات حاک . شود از جمله نوجواني مي   
 مراكز شبانه روزي، در شرايطي نـامطلوب زنـدگي كـرده و بـا         ساکن

ها و مشكالت عديده محيطي، جسماني و رواني مواجه هـستند            شتن
]٣[.  

 کودک و نوجـوان     ۱۷۰۰۰ کشور،   يستيبر اساس آمار سازمان بهز    
 از آنهـا سـاکن مراکـز        ۸۳۷۵ن سازمان هستند کـه      يتحت پوشش ا  

 در ي متعـدد )Risk factors (عوامـل خطـر  .  هـستند يشـبانه روز 
 يامد ناش يقت، پ ي که در حق   ن گروه از نوجوانان وجود دارند     ي ا يزندگ

شـوند و سـالمت روان آنهـا را           ي م ي تلق يطين شرا ي در چن  ياز زندگ 
 اسـت   يدواريـ ن عوامل خطـر، فقـدان ام      ي از ا  يکي. ندينما  يد م يتهد

]۴.[  
نمايـد   هاي انسان است كه به او كمك مي        يكي از ويژگي   اميدواري
رده و ها را پشت سر گذاشـته، اهـداف خـود را تعقيـب كـ            تا نااميدي 

 بنـا بـه نظـر   . احساس غيرقابل تحمل بـودن آينـده را كـاهش دهـد        
اريكسون، تكامل اميد يا نااميـدي در اوايـل دوران كـودكي صـورت              

مين و  أدر اين زمان، اگر نيازهاي عاطفي كودك به خوبي ت         . گيرد مي
 در وي شـكل     (Goodness) برآورده شـوند، احـساس خـوب بـودن        

در غير اين صورت، يعني عدم      . گردد يگرفته و منجر به ايجاد اميد م      

بعـضي نظريـه    . دهـد  مين نيازهاي عاطفي وي، نااميـدي روي مـي        أت
 يريهـاي اميـد يـا نااميـدي، قابـل يـادگ            پردازان معتقدند كه ريشه   

اميدواري در نوجوانان، پيش نيازي براي دسـتيابي بـه دوره           . هستند
 بزرگسالي رضايت بخش بـوده و جهـت رفـع تهديـدهاي جـدي در              

ا گـروه،  يـ توانـد در فـرد    ي ميدواريام]. ۵[آينده، ارزش حياتي دارد    
دوار هـستند،  يـ  کـه ام  يل، نوجوانـان  ين دل يجاد کند و به هم    ي ا يانرژ

  ].۶[ش هستند ير نوجوانان قادر به مراقبت از خويبهتر از سا
نوجوانان به طور معمول، آينده محور بوده و به داشتن يك زندگي   

اميد به داشتن زندگي بهتر، منجر به       . ار هستند خوب در آتيه، اميدو   
فقدان اميد و انگيـزه يـا       ]. ۷[گردد    بهبود و ارتقاي تطابق در فرد مي      

رويارويي طوالني بـا وقـايع جـدي و تهديـد كننـده يـا رويـدادهاي                 
اجتناب ناپذير در زندگي منجر بـه ايجـاد تـأثيرات سـوء بـر روان و                 

  ].۸[گردد  جسم فرد مي
توانند تا بـا      ي، م يه دهندگان خدمات بهداشت   ير ارا ياپرستاران و س  

 ي در نوجوانـان، سـبب ارتقـا   يدواريـ رات مثبـت بـر ام  يجـاد تـأث  يا
ن گـروه از افـراد و بـه تبـع آن، در جامعـه               يـ  سالمت در ا   يامدهايپ

 تعامـل   ينان از برقـرار   ين راستا و به منظور حصول اطم      يدر ا . گردند
ه دهندگان مراقبـت، الزم     ير ارا يا سا يان نوجوان و پرستار     يمناسب م 

ن مفهوم، وجود داشته    ي ا يري جهت اندازه گ   ياس مناسب ياست تا مق  
اي  روان سنجي، براي پژوهشگران پرستار از اهميـت ويـژه          ].۶[باشد  

طي دو دهه گذشته، پرستاران از اصول و مباني روان     . برخوردار است 
هـاي    پديـده سنجي به منظور طراحي و آزمون ابزارهاي اندازه گيري      

وجـود ابزارهـاي انـدازه      . انـد  مهم در حيطه پرستاري استفاده كـرده      
گيري دقيق، براي اطمينان از اعتبار و پايايي يك پژوهش، اهميتـي            

 از مراحل مهم پـژوهش      يکي اطالعات،   يجمع آور ]. ٩ [حياتي دارد 
 يپژوهشگران برا .  مناسب است  يازمند استفاده از ابزارها   ياست که ن  
نـد و  ي نمايد طراحي جد يا  د خود پرسشنامه  يا با يها     داده يجمع آور 

د شده است،   يي آنها تأ  يياي که اعتبار و پا    ي خارج يها  ا از پرسشنامه  ي
  ].۱۰[ند ياستفاده نما

ژه نوجوانـان   يـ  در نوجوانـان، بـه و      يدواريت مفهوم ام  ينظر به اهم  
ن گـروه از    ين مفهوم در سالمت ا    ي و نقش ا   يساکن مراکز شبانه روز   

 يريـ ا جهت اندازه گ   ي معتبر و پا   ياسيفراد جامعه، ضرورت وجود مق    ا
هـا،    يزيـ له آن، بتوان برنامـه ر     يشود تا به وس     ين مفهوم احساس م   يا

 قـرار   يابينه را مورد ارزش   ين زم ياقدامات و مداخالت انجام شده در ا      
 در نوجوانان يدواري اميري اندازه گي براياس مناسبيتاکنون مق. داد
ن يـ لذا هـدف از انجـام ا      .  نشده است  ي و روان سنج   يراحران ط يدر ا 
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  ١٩٩

     و همكارانمريم رسولي                                                                                    ...     در نوجوانان»مقياس اميدواري نوجوانان«شناسي هاي روان ويژگي

 Hopefulness( نوجوانـان  يدوارياس امي مقيپژوهش، روان سنج
Scale for Adolescents (  در يله، گـام ين وسـ يبوده است تـا بـد 

  .از برداشته شودين نيجهت رفع ا
 مقياس اميدواري نوجوانان

 Pamela)  توسط دکتر پـامال هينـدز  ۱۹۸۵اين مقياس در سال 
Hinds)  کـه   اسـت  عبارت ٢٤مقياس مذکور داراي    .  طراحي گرديد 

ميزان احساسات مثبت نوجوان نسبت به آينده را در هنگام تکميـل            
مقياس مـذکور از اعتبـار محتـوا و         . نمايد پرسشنامه اندازه گيري مي   

هـاي   هاي روان سـنجي آن در نمونـه        صوري برخوردار بوده و ويژگي    
همساني دروني ايـن    .  بررسي قرار گرفته است    مختلف نوجوانان مورد  

مقياس .  گزارش شده است   ٨٦/٠-٩٢/٠مقياس در مطالعات مختلف،     
)  ماه ٦ هفته تا    ٥از  (تواند به دقت تغييرات در طول زمان         مذکور مي 

مقياس اميـدواري نوجوانـان از اعتبـار        . ]٦[را نيز اندازه گيري نمايد      
ه افــسرده هــستند از متمــايز ســاختن نوجوانــاني کــ (پــيش بينــي

همبستگي (و اعتبار سازه    ) اند نوجواناني که سالم تشخيص داده شده     
نيز برخوردار ) مثبت معني دار با پرسشنامه سالمت عمومي نوجوانان  

هدف از انجام اين پـژوهش، ترجمـه مقيـاس اميـدواري        .]۱۱[ است
کن نوجوانان و تعيين اعتبار و پايايي گونه فارسي آن در نوجوانان سا           

  .مراکز شبانه روزي بوده است
  

   كار مواد و روش
ند ي، فرآ ياس مذکور و کسب اجازه از و      يپس از مکاتبه با طراح مق     

در حـال حاضـر،   . ديـ اس مذکور آغـاز گرد    ي مق يترجمه و روان سنج   
 ترجمه شده و    ياز به صورت فرد   ي برحسب ن  ي پژوهش يها پرسشنامه

 از آن اسـت کـه       يوان حاک مطالعات فرا . رنديگ يمورد استفاده قرار م   
ح ترجمه و   يها بدون توجه به روند صح       ترجمه پرسشنامه  يدر موارد 

 ين در حـال   يا. شود يها انجام م    عبارات و واژه   ي معان يق فرهنگ يتطب
ن گـام در ترجمـه      ي جمـالت نخـست    ي معان يق فرهنگ ياست که تطب  

ت اصـول ترجمـه   يگر، با رعايه ديبه گو.  استي خارج يها پرسشنامه
. افتيها دست    ج پژوهش يسه نتا ي مقا ي برا يتوان به زبان مشترک    يم

، منجـر بـه     ي معـان  يح ترجمه و تطابق فرهنگـ     يند صح يتوجه به فرآ  
 يهـا   گـام  ،پژوهـشگران . شـود  ي پرسـشنامه مـ    ييايحفظ اعتبار و پا   

 يق فرهنگـ  يـ  را درخصوص روند ترجمـه پرسـشنامه و تطب         يمتعدد
لـد  ي واي نوجوانان براساس الگو   يدوارياس ام يمق. ]١٠[اند   ه کرده يارا

 ٨ن الگو، ي در ا.ده استي ترجمه گرد]١٢[ (Wild et al) و همکاران

ها ذکر شده اسـت       اسي مق يند ترجمه و تطابق فرهنگ    ي فرآ يگام برا 
  :ل هستنديکه عبارت از موارد ذ

   به زبان هدفي ترجمه پرسشنامه از زبان اصل-
  ترجمه واحدکيه به ي اوليها ق ترجمهيب و تلفي ترک-
 ي ترجمه شده از زبان هدف به زبان اصليي برگرداندن نسخه نها-
 ي نسخه ترجمه شده از زبان هدف به زبان اصلي بازنگر-
 Pilot study در قالب ي انجام مطالعه مقدمات-
 ي اصالح و جمع بند-
  پرسش نامه ترجمه شده يياين اعتبار و پايي تع-
  .]۱۰[ يي گزارش نها-

 بزرگتـر بـا عنـوان    ي از پژوهـش يه پژوهش حاضر، بخـش از آنجا ک  
 در نوجوانـان سـاکن مراکـز        ي عوامل مرتبط با تطابق معنو     يبررس«

 ي نوجوانان، برا  يدوارياس ام ي مق يابيبوده است، اعتبار  » يشبانه روز 
 ي نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزيعنين گروه خاص، ياستفاده در ا

  .انجام شده است
 نمونـه  ۵-۱۰، يل عـامل يه شده جهت انجام تحل   يتعداد نمونه توص  

 ۳ تعـداد    ينظران، حتـ     از صاحب  ي برخ .است ابزار   عبارت هر   يبه ازا 
 ياز سـو . نـد ينما ي مـ ي تلقيز کافي هر عبارت ابزار را نينمونه به ازا 

 انجـام   ي بـر اسـاس همبـستگ      يل عـامل  يـ ن کـه تحل   يگر، نظر به ا   يد
ت يـ ن منظـور کفا   يـ  ا ي نمونـه بـرا    ۱۰۰-۲۰۰رد، در مجموع    يپذ  يم
ن ي و همچنـ   ين اعتبار سـازه و مالکـ      ييدر مرحله تع   .]۱۳[د  ينما  يم
اسـتفاده   يروش تمـام شـمار    ، از    نوجوانـان  يدوارياس ام يمق ييايپا

 ساله ساکن ۱۴-۲۰  دختر و پسرنوجوانانتمامي ها شامل  نمونه. شد
 يشـبانه روز   مرکز   ۱۹ استان تهران بودند که در       يمراکز شبانه روز  

، يرانات، ر ي تهـران، شـم    يهـا  واقع در شهرسـتان    يستيزمان بهز سا
 حـداقل ،  ن و پاکدشت اقامت داشتند    يار، ورام يساوجبالغ، کرج، شهر  

 خوانـدن و    يي توانا ي دارا ،يك سال از ورود آنها به مراكز گذشته بود        
از ميزان بهـره هوشـي طبيعـي        بوده و  يتکلم به زبان فارس   نوشتن و   

نامه   تيل رضا يپس از تکم   نوجوان   ١٢٠وع،   در مجم  .برخوردار بودند 
 خرداد  ي پژوهش در فاصله زمان    يها  داده .در پژوهش شرکت نمودند   

 .شدند ي جمع آور۱۳۸۶ور ماه يتا شهر
 شـرکت کننـدگان در پـژوهش       همههدف و فرآيند پژوهش براي      

ن ي همچنـ .ديـ آنها اخذ گردرضايت آگاهانه و كتبي از     و   شدهتشريح  
اده شد كه اطالعات دريافت شده از آنها، محرمانـه           اطمينان د  آنهابه  

توانند از ادامه شـركت   هر زمان تمايل داشته باشند، مي  وخواهد بود 
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  ٢٠٠

    نامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصل    

توانند از نتايج    درصورت تمايل، مي   و   در پژوهش كناره گيري نمايند    
  .پژوهش مطلع گردند

ن اعتبـار   يي و تع  ي نوجوانان به زبان فارس    يدوارياس ام يترجمه مق 
  يصورمحتوا و 

 نوجوانان توسط پژوهـشگران     يدوارياس ام يبه عنوان گام اول، مق    
 بود، به طور مستقل به زبان   يسي که مسلط به زبان انگل     يو فرد سوم  

 يدر گام دوم، سه ترجمه مـستقل در نشـست         . دي ترجمه گرد  يفارس
 اًن پرسـشنامه، مجـدد    ي ا .ديل گرد ينامه واحد تبد   مشترک به پرسش  
 ي نفـر از اعـضا   ١٠بـه   ) يسيـ به زبان انگل  (ن   آ يبه همراه نسخه اصل   

 مختلف داده شد تا عالوه بر مطابقت دادن         يها  دانشگاه يت علم ئيه
 ي پرسشنامه، اعتبار محتـوا و صـور       يسي با نسخه انگل   يترجمه فارس 

ن يـ  اين اعتبـار محتـوا  يـي بـه منظـور تع  . نـد ي نمايز بررسـ  يآن را ن  
 & Waltz)  والـتس و باسـل  ياس، از شـاخص اعتبـار محتـوا   يـ مق

Bussel) ]۱۴[  اس يـ  مق يد تا شاخص اعتبـار محتـوا      ي استفاده گرد
 پرسشنامه مذکور، شاخص    عباراتک از   ي چيه. مذکور محاسبه گردد  

 حـذف  عبـارات ک از يـ  چي هاز اين رو،  و درصد نداشتند٧٥کمتر از   
  .ندشدن

 ي از اعـضا   يکـ يار  يـ در گام سوم، پرسشنامه ترجمه شـده در اخت        
 بـود   يسيـ  تسلط کامل بـه زبـان انگل       يه که دارا   دانشگا يت علم أيه

د تــا بـا اســتفاده از روش ترجمــه  يــگذاشـته شــد و درخواسـت گرد  
ن کار يا.  برگردانديسي، آن را به انگل(Back translation) معکوس

 يدواريـ اس ام يـ افتن از صـحت رونـد ترجمـه مق        يـ نان  يموجب اطم 
  . دش ينوجوانان به زبان فارس

 ي با نسخه اصـل    يسياس به زبان انگل   ي مق ن گام، ترجمه  يدر چهارم 
 ،۹عبارت شـماره    سه انجام شده،    يه مقا يپا آن مطابقت داده شد و بر     

 ي بـا پرسـشنامه اصـل      ي آن در ترجمـه معکـوس تـا حـد          يکه معنا 
  . قرار گرفتينيرت داشت، مورد بازبيمغا

 نفـره از    ۱۰ ي نوجوانان در گروهـ    يدوارياس ام يدر گام پنجم، مق   
 قرار گرفت و پس از      ي مورد بررس  يمراکز شبانه روز  نوجوانان ساکن   

 از نظـر    اًد تا عبارات مجدد   ش ي، سع ي برگشت يها  پرسشنامه يبازنگر
  ).گام ششم(، تا حد امکان ساده گردند يينگارش و معنا

  ياعتبار سازه و اعتبار مالک
 ييايـ  و پاي اعتبـار سـازه و مالکـ       يبررسـ  (يگام هفتم روان سنج   

در .  نوجوانـان بـوده اسـت      يدوارياس ام يمق) ت و ثبا  ي درون يهمسان
 يل عـامل  يـ اس، تحل يـ  مق ي سازه عامل  ين پژوهش، به منظور بررس    يا

از روش . انجـام شـد   )Exploratory factor analysis (ياکتـشاف 

ــنگ ر  ــودار ســـ ــنمـــ ــکر(زه يـــ ــدار و) ياســـ ــو مقـــ   ژهيـــ
)Eigen value( يدوارياس امين تعداد عوامل سازنده مقييجهت تع 

ر ير پـذ  ي و تفس  يساده ساز  ماکس به منظور  ي از دوران وار   نوجوانان و 
 بـا آزمـون     يت نمونه بـردار   يکفا. دي استفاده گرد  ينمودن سازه عامل  

و ) ۷۳۹/۰( شد   يبررس) Keiser-Meyer-olkin(ن  يالک ريما سريک
 بـه دسـت آمـده       يس همبـستگ  يا ماتر ي آن که مشخص شود آ     يبرا

 قابـل  يل عامليآن انجام تحله ي با صفر دارد و بر پا      يدار  يتفاوت معن 
اسـتفاده  ) Bartletts’ test(ه است يا خير؟، از آزمـون بارتلـت   يتوج
  ).P>۰۰۱/۰( به دست آمد ۴۲۸/۷۲۵زان يد که ميگرد

 نوجوانـان، از دو     يدواريـ اس ام ي مق ي اعتبار مالک  يبه منظور بررس  
 و ]Sherer( ]۱۵ ( شــررياس خودکارآمــديــ مقيعنــيابــزار مــالک 

شـرط  . ديـ اسـتفاده گرد   ]۱۶[ت  يعـزت نفـس کوپراسـم     پرسشنامه  
ا بـودن آن    يک ابزار به عنوان ابزار مالک، معتبر و پا        ي انتخاب   ياساس

 قـرار   يابيـ ران مـورد اعتبـار      يـ  کـه دو ابـزار مـذکور در ا         ]۱۷[است  
  .اند گرفته
همكـاران    توسط شـرر و    ١٩٨٢ درسال    شرر ياس خودکارآمد يمق

ر جهت اندازه گيري خودكارآمدي عبارات اين ابزا .تطراحي شده اس
. اند ، تدوين شدهيعموم هاي اجتماعي و عمومي در دو بخش مهارت

 ٨٦/٠ را ي عمـوم يکرونبـاخ ابزارخودکارآمـد   ي آلفـا  ابـزار، طراحان
 بـراي خودكارآمـدي      را  آلفاي كرونبـاخ   ]۱۸ [نجفي. گزارش نمودند 

 گـزارش کـرده   ٧١/٠اجتمـاعي    و براي خودكارآمـدي ٨٦/٠عمومي 
 شـرر،   ياس خودکارآمـد  يـ  کرونبـاخ مق   ين پژوهش، آلفا  يدر ا  .ستا

  . محاسبه شده است٧٢١/٠
هـا    ت به طور گسترده در پژوهش     يپرسشنامه عزت نفس کوپراسم   

ابـزار  . ها اجـرا شـده اسـت         افراد و گروه   ي بر رو  يني بال يها  يابيو ارز 
 يهـا  يژگـ ي ويان کننده برخي عبارت است که به وضوح، ب ۵۸شامل  

ا يـ دارند که آ يان ميا عزت نفس هستند و پاسخ دهندگان، ب      مرتبط ب 
]. ۱۶[ريـ ا خ يـ  مورد نظر در هر عبـارت، در آنهـا وجـود دارد              يژگيو
ـ يان ا يان دانش آموزان و دانـشجو     ين ابزار در م   ي ا ييايپا  توسـط   يران

 آن در   ييايـ ب پا ي شـده کـه ضـر      ي بررسـ  ۱۳۷۰ در سـال     يميابراه
 ۸۵/۰ يي دانـشجو  يهـا   مونـه  و در ن   ۸۰/۰ ي دانـش آمـوز    يها  نمونه

ن ابـزار در پـژوهش انجـام        ي ا يب آلفا يضر. ]۱۹[گزارش شده است    
در پـژوهش حاضـر،     .  بـوده اسـت    ۷۴/۰] ۲۰ [يشده توسـط موسـو    

 عــزت نفــس يت جهــت بررســيپرســشنامه عــزت نفــس کوپراســم
 آن  ينوجوانان مورد پـژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت کـه آلفـا               

  .دي محاسبه گرد۸۹۳/۰
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  ٢٠١

     و همكارانمريم رسولي                                                                                    ...     در نوجوانان»مقياس اميدواري نوجوانان«شناسي هاي روان ويژگي

   ييايپا
 و ثبـات    ي درون ي نوجوانان، از نظر همسان    يدوارياس ام ي مق ييايپا
 ياس مـذکور، آلفـا  ي مقي دروني همسان يجهت بررس . دي گرد يبررس

ق آزمـون   يـ اس از طر  يـ ن مق ين ثبات ا  يهمچن. کرونباخ محاسبه شد  
 نوجـوان   ۲۰ متـشکل از     يا  نمونـه  ي هفتـه بـر رو     ۲مجدد به فاصله    

 ي قـرار گرفـت و همبـستگ       يرسـ ، مـورد بر   يساکن مراکز شبانه روز   
  .دياس در دو بار اجرا، محاسبه گردينمرات مق

  
  ها يافته

 ساله ساکن مراکز    ۱۴-۲۰ نوجوان   ۱۲۰ پژوهش شامل    يها نمونه
ل يشتر آنها را پسران تشک    ي بودند که ب   يستي سازمان بهز  يشبانه روز 

ار يـ انحـراف مع   ( سـال  ۴۸۳/۱۶متوسط سن آنهـا     ). n=۶۸(دادند   مي
 شرکت کنندگان در پژوهش، يتيمشخصات جمع .ه است بود)۷۰/۱

اس يـ  مق ي اعتبـار محتـوا و صـور       . آمـده اسـت    ۱در جدول شـماره     
 ي عبـارت، توسـط شـاخص اعتبـار محتـوا          ۲۴ نوجوانان با    يدواريام

از .  قـرار گرفـت    ينظران مورد بررسـ    والتس و باسل و قضاوت صاحب     
رصـد   د ۷۵ ياس مـذکور، شـاخص بـاال      يـ آنجا که تمـام عبـارات مق      

 اعتبـار سـازه     ي بررس يبرا. ندد شد ييأ ت اسيمق عبارات   داشتند، همه 
.  بـه کـار بـرده شـد        يل عامل ي، روش تحل   نوجوانان يدوارياماس  يمق

 و نمـودار سـنگ      ۲ در جـدول شـماره       يل عامل يج حاصل از تحل   ينتا
  . نشان داده شده است۱زه در نمودار شماره ير

 نوجوانـان،   يوارديـ اس ام يـ  مق ي اعتبـار مالکـ    يبه منظـور بررسـ    
د شده  يي تا الًاس مالک که اعتبار آن قب     ياس با مق  يمقن  يا يهمبستگ

عـزت نفـس     يهـا   اسيـ ن پژوهش، مق  يدر ا . شود يده م ياست، سنج 
 مـالک مـورد   يها اسيبه عنوان مق شرر يکارآمد ت و خود  يکوپراسم

 يدواريـ اماس  يـ ان نمـرات مق   يـ  م يهمبـستگ . استفاده قرار گرفتنـد   
 و) r) ۰۰۱/۰<P=۵۹۰/۰ت يعزت نفس کوپراسمس اي با مقنوجوانان

اس يـ  بـا مق  نوجوانـان  يدواريـ اس ام ي نمرات مق  ين همبستگ يهمچن
دار   يبود کـه هـر دو معنـ       ) r) ۰۰۱/۰<P=۴۸۷/۰ شرر   يخودکارآمد

  .بودند
 . بوده است۸۳/۰ نوجوانان يدوارياس اميمق کرونباخ يب آلفا يضر
سـت آمـده از   ن نمرات بـه د يرسون بي پيب همبستگ يضرن،  يهمچن

نظـر بـه   .  است۵۹۸/۰ نوجوانان،   يدوارياماس  ي مق يدو بار پاسخ ده   
کرت، از کامالً ي ليا نهي گز۵اس يمق(اس ي مقيها نهي بودن گز يا  رتبه

 ي بررســي بــرالکاکــسوني آزمــون و، از)مــوافقم تــا کــامالً مخــالفم
اخـتالف  اس استفاده شد کـه  ي مقي نمرات در دو بار اجرا     يدار  يمعن

دار  ي آن معنـ   ي در دو بـار اجـرا       نوجوانـان  يدواريـ اماس  يقنمرات م 
   .نبوده است

  
   شرکت کنندگان در پژوهشيتي مشخصات جمع-۱  شمارهجدول

    جمع  پسر  دختر
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

              )سال(سن 
۱۵-۱۴  ۱۰  ۲۳/۱۹  ۲۸  ۱۹/۴۱  ۳۸  ۶۷/۳۱  
۱۷-۱۶  ۲۰  ۴۶/۳۸  ۲۷  ۷۰/۳۹  ۴۷  ۱۶/۳۹  
۱۹-۱۸  ۱۶  ۷۷/۳۰  ۱۰  ۷۰/۱۴  ۲۶  ۶۷/۲۱  
۲۰  ۶  ۵۴/۱۱  ۳  ۴۱/۴  ۹  ۵/۷  
              )سال(الت يزان تحصيم
  ۵/۱۲  ۱۵  ۲۴/۱۳  ۹  ۵۴/۱۱  ۶  )ييابتدا (۵-۱
  ۶۷/۴۶  ۵۶  ۴۷/۵۱  ۳۵  ۳۸/۴۰  ۲۱  )ييراهنما (۸-۶

  ۵/۳۷  ۴۵  ۳۵/۳۲  ۲۲  ۲۳/۴۴  ۲۳  )رستانيدب (۱۱-۹
  ۳۳/۳  ۴  ۹۴/۲  ۲  ۸۵/۳  ۲  )دانشگاه (≤۱۲

              )سال( مراکز طول مدت اقامت در
۵-۱   ۱۶  ۷۷/۳۰  ۱۴  ۶۰/۲۰  ۳۰  ۲۵  

۱۰-۵  ۲۰  ۴۶/۳۸  ۳۰  ۱۱/۴۴  ۵۰  ۶۷/۴۱  
۱۴-۱۰  ۱۳  ۲۵  ۱۹  ۹۴/۲۷  ۳۲  ۶۷/۲۶  
۱۵≥  ۳  ۷۷/۵  ۵  ۳۵/۷  ۸  ۶۶/۶  

              علت سپرده شدن به مرکز
  ۱۷/۳۹  ۴۷  ۲۴/۳۸  ۲۶  ۳۸/۴۰  ۲۱  ي سرپرستيب

  ۸۳/۶۰  ۷۳  ۷۶/۶۱  ۴۲  ۶۲/۵۹  ۳۱  يبد سرپرست
  ۱۰۰  ۱۲۰  ۱۰۰  ۶۸  ۱۰۰  ۵۲  جمع

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.9
.2

.9
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               5 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.9.2.9.9
http://payeshjournal.ir/article-1-579-fa.html


  

  ٢٠٢

    نامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيفصل    

   نوجوانانيدوارياس اميافته مقيس چرخش ي ماتر-۲ شمارهجدول
  ۳  ۲  ۱  عبارت  شماره  بارهاي عاملي

     ٦٦٨/٠ .کنم مثبت فکر کنم سعي مي ١٩
 -٣٨٦/٠   ٦٦٢/٠ .دهم که از افکار بد رهايي يابم بعضي کارها را انجام مي ١٢
     ٥٦٥/٠ .ن روبرو شومهنوز چيزهاي خوبي وجود دارد که با آ ٢
     ٥٣٥/٠ .شرايط براي من بهتر نخواهد شد ٧
     ٥٢٧/٠ .کنم هاي مختلف به يک مشکل نگاه مي از جنبه ١

     ٤٧٣/٠ .کنم که دوستش بدارم روزي کسي را پيدا مي ١٠
   ٣١١/٠ ٤٦٤/٠ .مطمئن هستم که شرايط زندگيم بهتر خواهد شد ١٣
     ٤٤٧/٠ .نم بيشتر تالش کنمک خود را مجبور مي ١٧
     ٣٩٥/٠ .ام را تغيير دهم توانم آينده مي ٦

     ٣٨٨/٠ .هاي تونل نيستتهيچ نوري در ان ١٦
   ٨٠٠/٠   .شايد شانس برايم وجود داشته باشد ١٥
   ٧٣٥/٠   .باور دارم که شانس هم براي من وجود دارد ٢٠
   ٧٣١/٠ ٣٤٥/٠ .همه چيز بهتر مي شود ١٨
   ٥١١/٠   .رويدادهاي خوب اتفاق خواهد افتاد ٢١
 ٤٠٠/٠ ٤٥٦/٠   .کنم دانم که در زندگي درست عمل مي مي ٢٤
   ٣٨٧/٠   .گذارم که زياد نگران مسائل باشم من نمي ٩

 ٧١٥/٠     .توانم حل کنم  مطمئن هستم که مشکالت را نمياًتقريب ١١
 ٦٤٨/٠   ٣٦٦/٠ .توانم مشکالت را حل کنم من نمي ٢٢
 ٤٨٢/٠     .من بهتر از اين که هستم نخواهم شد ٣
 ٤٦٢/٠     .تمام وقتم صرف احساس تاسف نمي شود ٤

 -٤٤٦/٠ ٤٢٣/٠ ٣٤٤/٠ .کنم هايي که برايم ممکن است پيش بيايد فکر مي به شانس ١٤
 ٤٢٢/٠   ٣١١/٠ .شود اتکا به نفسم روز به روز بيشتر مي ٨
 ٤١٢/٠.     .بينم بد را ميهاي  هميشه جنبه ٥

 ٣٨٥/٠ ٣٥١/٠ ٣٤٨/٠ .خوش بين نيستم که زندگي خوبي داشته باشم ٢٣
  

  زهي نمودار سنگ ر-۱نمودار شماره 
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  ٢٠٣

     و همكارانمريم رسولي                                                                                    ...     در نوجوانان»مقياس اميدواري نوجوانان«شناسي هاي روان ويژگي

  بحث و نتيجه گيري
ــهــدف از انجــام ا ــژوهش روش شناســي ــ، ترجمــه مقين پ اس ي

ــام ــ يدواري ــان و بررس ــي وي نوجوان ــا يژگ ــنجيه  آن در ي روان س
 يدواريـ اس ام يـ مق.  بـوده اسـت    يراکز شـبانه روز   نوجوانان ساکن م  

ـ  معتبر است کـه      يها  اسي از مق  يکينوجوانان،    و  يه منظـور بررسـ    ب
اس در  يـ ن مق يـ ا.  شده اسـت   ي در نوجوانان طراح   يدواريسنجش ام 

 مختلف نوجوانان از جمله نوجوانان سالم، نوجوانـان مبـتال           يها  گروه
 کـه در    يانـان ر سـرطان و نوجو    يـ العـالج نظ     صـعب  ي هـا  يمـار يبه ب 

برنـد، اجـرا شـده و از اعتبـار و             يت به سر م   ي اصالح و ترب   يها  کانون
 ين شـاخص اعتبـار محتـوا      ييتع.  مناسب برخوردار بوده است    ييايپا
د مناسـب   يـ نـه، مؤ  ين زم ينظران در ا    اس مذکور و نظرات صاحب    يمق

 يل عـامل  يج انجام تحل  ينتا. اس مذکور بود  ي عبارت مق  ۲۴بودن همه   
 بـودن  يدهنـده تـک بعـد     ، نـشان  ياس و نمـودار اسـکر     يعبارات مق 

اس، يـ ن مق ي هم زمان ا   ي اعتبار مالک  ين، بررس يهمچن. اس است يمق
ت و  ي پرسـشنامه عـزت نفـس کوپراسـم        يعنـ ياس مالک،   يبا دو مق  

 متوسـط بـوده     ي شرر نشان دهنـده همبـستگ      ياس خودکارآمد يمق
 يهـا    بـا عـزت نفـس در پـژوهش         يدواريـ ان ام ي م يهمبستگ. است
 ين، وجود همبستگ  يهمچن ].۲۲،  ۲۱[تلف نشان داده شده است      مخ
] ۱۱[ندز و همکـاران     ي در پژوهش ه   ي و خودکارآمد  يدواريان ام يم
در پـژوهش حاضـر،      ).r  ،۰۱۰/۰=P=۴۶/۰(ز نشان داده شده است      ين

 يق محاسبه آلفـا   ي نوجوانان از طر   يدوارياس ام ي مق ي درون يهمسان
ب يب به دست آمده، با ضرا     يضر قرار گرفت که     يکرونباخ مورد بررس  

]. ۶[ داشـت   ي انجام شده همخوان   يها  ر پژوهش يبه دست آمده از سا    
دهنـده    اس به روش آزمون مجـدد، نـشان       ي مق ييايب پا يمحاسبه ضر 

 يدر مطالعات انجام شـده بـر رو       . اس است ي ثبات متوسط مق   ييايپا
. اس نـشده اسـت    يـ  ثبـات مق   ييايـ ب پا ي به ضر  يا  اس، اشاره ين مق يا
اس در  ين مق ي ا يياي، اعتبار و پا   ي آت يها  شود در پژوهش    ينهاد م شيپ

  .ردي قرار گي نوجوانان مورد بررسيها ر گروهيسا
  

  سهم نويسندگان
هـا، تهيـه      آوري و ورود داده     طراحي طرحنامه، جمع  : مريم رسولي 

  مقاله
  تهيه و تدوين مقاله: فريده يغمايي

  ها  تحليل داده:حميد علوي مجد
  

  انيتشكر و قدرد
 پـژوهش   ي مصوب شـورا   ي از طرح پژوهش   ي بخش ،پژوهش حاضر 

نامـه   اني از پا  ين بخش ي و همچن  يد بهشت ي شه يدانشگاه علوم پزشک  
ده يـ  دکتـر فر   يي به راهنمـا   يم رسول ي مر ي پرستار ي تخصص يدکتر

ـ   .  بوده اسـت   ييغماي له مراتـب سـپاس و      يوسـ  نيـ ه ا پژوهـشگران ب
جـام پـژوهش مـساعدت       کـه در ان    ي افـراد  تمامي خود را از     يقدردان
 يران، کارکنان و نوجوانـان مراکـز شـبانه روز         يژه مد ياند، به و   نموده

   .دارند ي استان تهران، اعالم ميستيسازمان بهز
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و بـازخورد بـر عملكـرد     بررسي اثر خودكارآمدي .شتاقنجفي م -۱۸
 هـاي  رياضي دانش آموزان سال دوم رشته رياضي فيزيك دبيرسـتان         

نامه كارشناسي ارشد روانـشناسي   پايان .جانپسرانه ناحيه دو شهر زن
 دانشگاه تربيت معلم، دانشكده علـوم تربيتـي و روانـشناسي    تربيتي،
١٣٨٠  

تعيين ضرايب پايايي و همبستگي سه مفهـوم        . ي صغر يميابراه -١٩
حمايت اجتماعي، عزت نفس و مرجع کنترل بـر روي دانـشجويان و             

، يتـ ي ترب يوان شناسـ   ارشـد ر   ينامـه کارشناسـ     انيـ پا. دانش آموزان 
  ۱۳۷۰ واحد شمال تهران يدانشگاه آزاد اسالم

ـ   يبررس. اهللا  يد ول ي س يموسو -۲۰  اسـناد و    يهـا   ن سـبک  ي ارتباط ب
، ۲،  ۱۳۸۳ مجله روان شناسي و علوم تربيتي     . انيعزت نفس دانشجو  

۵۱-۱۲۵  
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