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 مقدمه -1-1

 ،دارند قرار رفتن مدرسه سن در که کودکانی و نوجوانان برای زندگی اصلی بعد یدهندهنشان مدارس

 هااصلی آن رشد محیط عنوانبه مدارس در نتیجه گذرانند، ومی مدرسه در را زیادی زمان هاآن .است

تحصیلی  تجارب آید. احتماالًمی دست به مدرسه در آموزاندانش توانایی و هامهارت .کندمی عمل

 (.2004، 1بود )پارک خواهد آموزاندانش زندگی مفاهیم در طول ترینآموزان یکی از مهمدانش

یابد. آموزان اهمیت میکرد مدرسه دانشای، عاطفی و هیجانی مرتبط با عملشناسایی عوامل زمینه

ی تحصیلی آموزان، بلکه تجربهتنها به پیشرفت تحصیلی دانشای باید نهمدیران آموزشی و حرفه

 2ای بهزیستی ذهنیآموزان از قبیل رضایت و عاطفه در مدرسه توجه کنند. یکی از عوامل زمینهدانش

 باشد.می

 و مثبت عواطف میان تعادل از و است فرد استعدادهای تمام تنیاف قابلیت معنای به ذهنی بهزیستی 

 درک و ارزیابی به ذهنی بهزیستی(. 2011، 4شود )دورایاپامی ناشی 3زندگی از مندیرضایت منفی، و

 اطالق عاطفی و شناختیاجتماعی، روان کنش کیفیت شامل شانزندگی کیفیت از افراد شخصی

 هایارزیابی دنبال به ذهنی بهزیستی (.1392عباسی،  و ، بختیمرز کوله شود )برجعلی، یگیانمی

 بعد شامل ذهنی ارزیابی این. است مردم توسط زندگی کردن تجربه ینحوه یدرباره منفی و مثبت

 شامل که گیرندمی اندازه مختلف هایراه از را شانذهنی افراد، بهزیستی است. شناختی و عاطفی

 ذهنی بهزیستی 6عاطفی یمؤلفه(. 2009، 5است )ویلز و اداردو عاطفی هایواکنش و شناختی قضاوت

 عاطفی هایمؤلفه. شودمی 8منفی یعاطفه و 7مثبت یعاطفه شامل( هیجانات و خلق یدربرگیرنده)

                                                 
1. Park 

2. subjective well-being 

3. satisfaction of life 

4. Durayappah 

5. Wills, Eduardo 

6. affective 

7. positive affect 

8. negative affect 
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 وقایعی یعنی است؛ انجام حال در که هستند هاییواکنش یا هاارزیابی یکنندهبیان ذهنی بهزیستی

 یارزیابانه قضاوت ذهنی، به بهزیستی 1شناختی یمؤلفه. کنندمی تجربه حاضر حال در افراد که است

(. 2004، 2دینر و دارد )پاوت، ویلیام اشاره زندگی از رضایت یا زندگی کیفیت یدرباره فرد

کند که احساسات مثبت در ی احساسات مثبت بیان میی نظریه( مطرح کننده2001) 3فردریکسون

ی منابع فیزیکی، هوشی و وسیلهها بهشناخت و فعالیت گسترده شده است که آنی توجه، دامنه

 شوند. اجتماعی ساخته می

آموزانی که کند. دانشآموزان کمک میبهزیستی ذهنی در مدرسه به یادگیری تحصیلی بهتر دانش

ه عهده بگیرند، مندند در کارهای گروهی نقشی ببهزیستی ذهنی باالیی در مدرسه دارند، بیشتر عالقه

ی مشارکتی بیشتری هستند و عمدتاً کنند، دارای روحیههای عمومی شرکت مینوعی در فعالیتبه

ی محیط آموزانی که از احساسات ناخوشایندی از تجربهاند، در مقابل، دانشدارای هیجانات مثبت

سطح پایین پیشرفت دهند، مانند مدرسه برخوردارند مشکالت متنوع رفتاری را از خود نشان می

 (. 2012، 4گیری و انزوا در محیط مدرسه )وایتلی، هوبنر، هیلز و واالستحصیلی و گوشه

آموزانی که دارای بهزیستی کند که دانش( بیان می1985) 5بعدی بهزیستی ذهنی دینری سهنظریه

دروس مختلف  ذهنی باالتری در مدارس هستند، پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی باالتری را در

آموزان دارای بهزیستی ذهنی کمتر نمرات کمتر و عملکرد تحصیلی دهند و دانشاز خود نشان می

دهند. همچنین شخصی که بهزیستی ذهنی بیشتری از مدرسه را تجربه تری را از خود نشان میضعیف

الیی برخوردار است گاهی هیجاناتی مثل غمگینی و خشم را تجربه نماید از بهزیستی باکند و فقط گاه

ی اندکی را تجربه نماید و پیوسته و برعکس اگر شخصی از مدرسه خود ناراضی باشد و خوشی و عالقه

                                                 
1. cognitive  
2. Pavot, William & Diener  
3  . Fredrickson 

4  . Whitley, Huebner, Hills & Valois 

5  . Diener 
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هیجانات منفی مثل خشم و اضطراب را در محیط مدرسه احساس کند دارای بهزیستی پایینی است 

 (.1395)اکبری بلوطبنگان، نجفی و بابایی، 

سنجی فرم کوتاه های روانشده، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیبیانبنابراین، با توجه به مطالب 

 مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه انجام گرفت.

 بیان مسأله -1-2

 در روزافزون طوربه مثبت روانشناسی و انسانی هایذهنی، توانمندی بهزیستی یدرباره پژوهش امروزه

 است فرد استعدادهای تمام یافتن قابلیت معنای به ذهنی بهزیستی(. 2011، 1است )اوزمت رشد حال

(. 2011، 3شود )دورایاپامی ناشی 2زندگی از مندیرضایت منفی، و و مثبت عواطف میان تعادل از و

اجتماعی،  کنش کیفیت شامل شانزندگی کیفیت از افراد شخصی درک و ارزیابی به ذهنی بهزیستی

 بهزیستی (.1392عباسی،  مرز، بختی، و کوله د )برجعلی، یگیانشومی اطالق عاطفی و شناختیروان

 این. است مردم توسط زندگی کردن تجربه ینحوه یدرباره منفی و مثبت هایارزیابی دنبال به ذهنی

 اندازه مختلف هایراه از را شانذهنی افراد، بهزیستی است. شناختی و عاطفی بعد شامل ذهنی ارزیابی

 یمؤلفه(. 2009، 4است )ویلز و اداردو عاطفی هایواکنش و شناختی قضاوت شامل که گیرندمی

 6منفی عاطفه و 5مثبت یعاطفه شامل( هیجانات و خلق یبرگیرنده در) ذهنی بهزیستی عاطفی

 حال در که هستند هاییواکنش یا هاارزیابی یکنندهبیان ذهنی بهزیستی عاطفی هایمؤلفه. شودمی

(. 2004، 7دینر و کنند )پاوت، ویلیاممی تجربه حاضر حال در افراد که است وقایعی یعنی است؛ انجام

 از رضایت یا زندگی کیفیت یدرباره فرد یارزیابانه قضاوت ذهنی، به بهزیستی شناختی یمؤلفه

 (.2004دارد )پاوت و همکاران،  اشاره زندگی

                                                 
1. Ozmete  
2. satisfaction of life 

3. Durayappah  
4. Wills & Eduardo 
5. positive affect 
6. negative affect  
7. Pavot, William & Diener 
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 و کنند سنگین و سبک را شرایط این تکنند، اهمی بررسی را خود زندگی شرایط توانندمی افراد

 و کنند )دینر ارزیابی مندینارضایت تا مندیرضایت یدامنه با مقیاس یک در را خود زندگی سپس

 کودکی و نوجوانی به سالیبزرگ از ذهنی بهزیستی نظری گذشته، مدل یدهه طول در (.2000، 1سو

؛ سها، 2003، 3هوبنر و گیلمن ؛2011، 2یاست )برادشاو، کیونگ، ریس و گاسوام داده شده گسترش

 در بهزیستی به را کلّی بهزیستی هاپژوهش یاین، نتیجه بر عالوه(. 2010، 4هوبنر، سولدو و ولوس

 ؛2000همکاران،  و گیلمن ؛2010، 6هوبنر و المور ؛2010، 5است )هوبنر داده گسترش خاص بعد

یک بررسی دقیق از ادبیات  (.2013، 8گ و هوبنرتیان، لیو، هان ؛2012، 7لینگ، هوبنر، ویدل و هلز

آموزان در طی شناسان مدرسه برای ترویج بهزیستی ذهنی دانشدهد که تالش روانتجربی نشان می

های مبتنی بر عملکرد و دارای آگاهی )مانند مشاهدات ها چندان موفق نبوده، چرا که به شاخصسال

های ( توجه بیشتری شده و این در حالی بود که شاخصمستقیم رفتار مثبت اجتماعی و مهارت علمی

(. ضمن اینکه هدف 2014، 9اند )رانشو، النگ و کوکذهنی کمتر مورد توجه قرارگرفته

ها توانایی های علمی است که به آنآموزان برای کسب مهارتوپرورش عمومی کمک به دانشآموزش

مشارکت کنند )ترجیسن، جاکفسکی، فره و طور موفق در جامعه حضورداشته باشند و دهد بهمی

اند که بهزیستی ذهنی جوانان و نوجوانان با های اخیر نشان دادهرو بررسی(. از این2004، 10دگیاسپ

( و همچنین با انواع ارتباطات مشترک و موفقیت در 2014، 11دستاوردهای علمی )رانشو و بولوگنینو

گذاری شده ی کمتر از مواد مخدر و رفتارهای هدفهعنوان مثال سالمت جسمانی، استفادمدرسه به

                                                 
1  .  Diener & Suh 

2  .  Bradshaw, Keung, Rees & Goswami 

3. Gilman & Huebner  

4. Saha, Huebner, Suldo & Valois  

5. Huebner  

6. Elmore & Huebner 

7. Long, Huebner, Wedell & Hills 

8. Tian, Liu, Huang & Huebner  

9. Renshaw, Long & Cook  

10. Terjesen, Jacofsky, Froh & DiGiuseppe 

11. Renshaw & Bolognino  
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ها نشان داده است که هم از سویی نتایج پژوهش(. 2009، 1همسو بوده است )پروکتور، لینلی و ماتبی

های اصلی عنوان یکی از خروجیآموزان اعتقاد دارند بهزیستی ذهنی باید بهپژوهشگران و هم دانش

 (.2012، 3؛ توگ2011، 2رگوپرورش عمومی باشد )ساهلبآموزش

 بهزیستی از نظری مدل یک( 2008) 4شد و تیان ایزمینه یدینر، نظریه ذهنی بهزیستی ینظریه

 هیجانی یتجربه و ذهنی ارزیابی آموزاندانش چطور دهدمی نشان کرد، که مطرح را مدرسه در ذهنی

 عاطفی و شناختی یمؤلفه شامل یانمدل ت. دهندمی نشان تحصیلی یزمینه در ویژه به را شانزندگی

 آموزاندانش ذهنی شناختی و ارزیابی به اشاره است که 5مدرسه رضایت از شناختی یمؤلفه. شودمی

 مدرسه در زندگی خاص بعد ویژهشان، بهشخصی معیارهای چندین از استفاده با مدرسه زندگی از

 و مثبت یعاطفه: است مدرسه یتجربه نوع دو شامل (6عاطفی )عاطفه در مدرسه بعد. پردازدمی

دارد )تیان،  اشاره مدرسه طول در آموزاندانش منفی و مثبت هیجان یتجربه میزان منفی که به

 رشد و آموزاندانش ایمدرسه عملکرد مهمی بر نقش مؤلفه دو این دهدمی ها نشانپژوهش (.2008

 ارتباط میانجی مدرسه رضایت از که دهندمی شانن هامثال، پژوهشعنوانبه. دارد شانزندگی طول در

، 7کینگ، هوبنر، سولدو و والوس-است )دسنتیس مدرسه در رفتاری مشکل و اجتماعی حمایت بین

 ارتباط دادند گزارش مدرسه در مثبت هیجان میزان که آموزانیمشابه، دانش طوربه(. 2006

 نشان را ذهنی بهزیستی و تحصیلی سه، پیشرفتمدر تعامل با قبیل تحصیلی، از نتایج با توجهیقابل

 هیجان این، میزان بر عالوه(. 2006، 9بریمبیرگ و سلسترا ؛2007، 8پاتریک، رایان و کاپالن) دادند

                                                 
1. Proctor, Linley & Maltby  
2. Sahlberg 

3. Tough  
4. Tian  

5. school satisfaction  

6. affect in school  

7. DeSantis-King, Huebner, Suldo & Valois   

8. Patrick, Ryan & Kaplan  
9. Sellstro & Bremberg 
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 تحصیل، رفتار ترک قبیل از عمده منفی نتایج ناامیدی، با و افسردگی قبیل مدرسه، از در منفی

 (.2001، 1روزرشد ) ارزیابی مواد سوءمصرف ضداجتماعی، و

شده، ساخته مدرسه یزمینه در نوجوانان ذهنی بهزیستی گیریاندازه برای مقیاس چندین اگرچه

 خاص بعد در ذهنی بهزیستی یویژه اوّل، ابزار سنجش .هستند قابل ذکر مهم محدودیت چندین

 نوجوانان ذهنی بهزیستی ابزار سنجش توجهیقابل موقع، تعداد این تا .است باقیمانده کمیاب مدرسه

دینر، امونس، ) 2زندگی از رضایت مقیاس مانند ابزارهایی مثال شناختی، برای یمؤلفه برای .دارد وجود

رضایت از زندگی  ، مقیاس(1991بنر، و)ه 4زندگی از آموزاندانش ، رضایت(1985، 3الرسن و گرافن

 7آموزاندانش چندبعدی دگیزن از رضایت ، مقیاس(1989، 6)آدلمن، تیلور و نیلسون 5ادراک شده

زندگی  کیفیت ، مقیاس(1997، 9پنجم )کامینز ، چاپ8زندگی کیفیت جامع ، مقیاس(1994بنر، )هو

مدرسه )کاراتزیس، پاور و  زندگی در کیفیت ، مقیاس(1976، 11پارتلند مک و )اپستاین 10مدرسه در

 و مثبت یعاطفه شامل سنجشی ابزارهای توانعاطفی، می یمؤلفه برای .غیره ، و(2001، 12اسونسون

 برای منفی و مثبت یعاطفه مقیاس و( 1988، 14)واتسون، کالرک و تلگن 13اسکیدال منفی

 کلّی ارزیابی برای هامقیاس این حال، بیشتر این با .را نام برد (1999همکاران،  و 16)لوران 15کودکان

 از دسته یک تنها .دهندنمی سانعکا را مدرسه خاص یزمینه اند، اماشدهطراحی ذهنی بهزیستی

مدرسه  مقیاسخرده داده شده، از قبیل اختصاص تحصیلی زندگی بعد در ذهنی بهزیستی برای ابزارها

                                                 
1. Roeser   

2. satisfaction with life scale   

3. Diener, Emmons, Larsen & Griffin   

4. students’ life satisfaction scale   

5. perceived life satisfaction scale   

6. Adelman, Taylor & Nelson  

7. multidimensional students’ life satisfaction scale   

8. comprehensive quality of life scale   

9. Cummins   

10. the quality of school life scale   

11. Epstein & Mcpartland   

12. Karatzias, Power & Swanson   

13. the positive and negative affect schedule   

14. Watson, Clark & Tellegen 
15. the positive and negative affect scale for children  
16. Laurent 
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، مقیاس کیفیت زندگی در (1994)هوبنر،  1آموزانمقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش شامل

ر مدرسه )کاراتزیس، پاور و مقیاس کیفیت زندگی د و( 1976لند، پارتمک و مدرسه )اپستاین

 عملکرد از باارزشی شاخص که کرده ثابت ذهنی بهزیستی ارزیابی خاص بعد (.2001اسوانسون، 

 ابزارهای دوّم، اکثر (.2012، 2هوبنر، هیلز و والوس و است )وایتلی نوجوانان و کودکان در سازگارانه

 شناختی و عاطفی یمؤلفه دو زا مدرسه یزمینه در جامع صورت به را ذهنی موجود، بهزیستی

 دارد، از وجود آموزاندانش ایمدرسه ارزیابی رضایت از زندگی برای ابزار چندین اگرچه .سنجندنمی

کیفیت  مقیاس دو و مدرسه مقیاس آموزان خردهمقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش قبیل

 ترکیبی صورت به مدرسه در را آموزاندانش هیجانی تجارب هاآن از یکزندگی در مدرسه، هیچ

 بهزیستی گیریاندازه برای ایجداگانه هایمقیاس بر باید نتیجه، پژوهشگران در .کنندنمی سنجش

 (.2012، 3کنند )النگ، هوبتر، ویبل و هلز تکیه جامع یشیوه به مدرسه با ارتباط در ذهنی

 ذهنی بهزیستی نظری مدل راساسب نوجوانان در مدرسه ذهنی بهزیستی کوتاه مقیاس فرم استخراج

 بهزیستی مقیاس براساس آن ساختار و مطرح شده انجام گرفت( 2008تیان ) توسط که مدرسه در

مدرسه،  در نوجوانان ذهنی بهزیستی فرم کوتاه مقیاس(. 2008بود )تیان،  مدرسه در نوجوانان ذهنی

عاطفی  یمؤلفه یک و( مدرسه شناختی )رضایت از یمؤلفه طریق از را مدرسه در ذهنی بهزیستی

 ذهنی بهزیستی کوتاه مقیاس بنابراین، فرم. کندمی ارزیابی( مدرسه در منفی و مثبت ی)عاطفه

 شدهطراحی از مدرسه رضایت ارزیابی برای یکی: است مقیاس خرده دو شامل مدرسه در نوجوانان

 مدرسه در منفی و مثبت یفهعاط از آموزاندانش تجارب میزان ارزیابی برای هم دیگری است، و

تیان، لو،  (،2009) 5گیلمن و تیان (،2008تیان ) .(2014، 4هوبنروانگ و است )تیان،  طراحی شده

                                                 
1. multidimensional students’ life satisfaction scale  
2. Whitley, Huebner, Hills & Valois 
3  .  Long, Huebner, Wedell & Hills 

4. Tian, Wang & Huebner  
5. Tian & Gilman 
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 مدرسه در نوجوانان ذهنی ( در پژوهشی نشان دادند فرم کوتاه مقیاس بهزیستی2013هانگ و هوبنر )

 .است برخوردار باالیی اعتبار خوب، و سنجیروان از ویژگی

یج رای تروبی بهزیستی ذهنی در محیط مدرسه کنند که مطالعهاین نتایج، به یک معنا، اشاره می

این، باشد. بنابربخش میآموزان و رفتارهای مثبت در مدرسه رضایتموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

ن یران، ایادر ه با توجه به عدم وجود فرم کوتاه فارسی ابزار سنجش بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرس

در  وانانپژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوج

 دار است؟ی دوّم از روایی و پایایی مطلوبی برخوری متوسطهآموزان دورهمدرسه در بین دانش

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

ای فشارزا است. زیرا رشد در خالل متعدد، دورهی حضور عوامل واسطهآموزی بهی تحصیلی دانشدوره

کند، که ممکن است بر این دوره از زندگی تجارب مختلفی از تغییرات جدید و متنوع را فراهم می

آموزان تأثیر داشته باشد، که بسیاری از این تجارب مستلزم تنظیم و اصالح بهزیستی ذهنی دانش

ب قلمداد شوند؛ لذا شناسایی پیشایندها و عوامل تأثیرگذار باشند تا برای رشد سالم عملکردی مناسمی

شود، امری ضروری است ها و موانع تحصیلی میآموزان در برخورد با چالشبر روی ظرفیت دانش

 (. 1393زاده، حسین چاری، مرادی و سلیمانی خشاب، )دهقانی

ی دارند که در زمینه برانگیزی وجود( تصریح کردند که سؤاالت چالش2013) 1مارتین و مارش

ها هایی هستند که در آنهای آموزشی مکانتحصیلی نیاز به توجه دارند. مدارس و دیگر محیط

عالقگی، خستگی و های تحصیلی، موانع، فشارها، حقیقت پایدار زندگی تحصیلی هستند. بیچالش

با بهزیستی  ی معکوسیکاهش خودکارآمدی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و کیفیت زندگی رابطه

(. عدم سازگاری با محیط تحصیلی، 1391ذهنی نوجوانان در مدارس دارند )میکائیلی، افروز و قلیزاده، 

آموزان و معلمان و عملکرد ضعیف در مدارس منجر به کاهش بهزیستی ذهنی و عدم ارتباط با دانش

                                                 
1. Martin & Marsh 
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کنند )رحیم زاده، احساس میگردد و در نهایت رضایت از مدرسه را به نحو پائینی آموزان میدر دانش

 (.1388بیات و اناری، 

های علمی است آموزان برای کسب مهارتوپرورش عمومی کمک به دانشاز آنجایی که هدف آموزش

طور موفق در جامعه حضورداشته باشند و مشارکت کنند )تارجسن، دهد بهها توانایی میکه به آن

ی بهزیستی مؤلفه دو دهدمی های اخیر نشانپژوهش رو( ازاین2004، 1جاکوفسی، فراح و دگاسپی

 و آموزاندانش ایمدرسه عملکرد بر مهمی نقش ذهنی یعنی رضایت از مدرسه و عاطفه در مدرسه

 میانجی از مدرسه رضایت که دهندمی نشان هامثال، پژوهشعنوانبه. دارد شانزندگی طول در رشد

کینگ، هوبنر، سولدو و -است )دسنتیس مدرسه در ریرفتا مشکل و اجتماعی حمایت بین ارتباط

 ارتباط دادند گزارش مدرسه در مثبت هیجان میزان که آموزانیمشابه، دانش طوربه(. 2006، 2والوس

 نشان را ذهنی بهزیستی تحصیلی، و با مدرسه، پیشرفت تعامل قبیل تحصیلی، از نتایج با توجهیقابل

 هیجان این، میزان بر عالوه(. 2006، 4بریمبیرگ و سلسترا ؛2007 ،3پاتریک، رایان و کاپالن) دادند

 تحصیل، رفتار ترک قبیل از عمده منفی نتایج ناامیدی، با و افسردگی قبیل مدرسه، از در منفی

  .(2001، 5شد )روزر ارزیابی مواد سوءمصرف ضداجتماعی، و

ها در آینده شناختی آنو رشد روان آموزان با عملکرد در مدرسهکه بهزیستی ذهنی دانشباوجود این

گیری آن در محیط مدرسه ارتباط دارد، مطالعات کمی برای ساخت مقیاس کوتاه و معتبر برای اندازه

کنندگان و در وقت شرکت ییگوتواند با کاهش زمان پاسخیکوتاه م اسیمقصورت گرفته است و 

 (.2010بنر، و)ه کند جادیا ییجوها صرفهداده یآورجمع یکمتر به نیروی کاری برا ازین نیهمچن

تأثیر ، بنابراین، با توجه به عدم وجود فرم فارسی ابزار سنجش بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه

ی ابزار کوتاه و آموزان، و اینکه ارائهبهزیستی ذهنی در محیط مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش

                                                 
1  . Terjesen, Jacofsky, Froh & DiGiuseppe 

2. DeSantis-King, Huebner, Suldo & Valois   

3. Patrick, Ryan& Kaplan  

4. Sellstro & Bremberg   

5. Roeser  
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تواند به معلمان، روانشناسان و محیط مدرسه میمناسب برای سنجش بهزیستی ذهنی نوجوانان در 

هایی برای ارائه ریزیآموزان، برنامهمشاوران مدارس کمک کند تا با سنجش بهزیستی ذهنی دانش

آموزان طراحی کنند، ضرورت و اهمیت انجام چنین پژوهشی، خدمات هرچه بهتر برای دانش

 شود.ازپیش ظاهر میبیش

 اهداف پژوهش -1-4

 اهداف کلّی  -1-4-1

 ر مدرسه.د نوجوانانهای روانسنجی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی بررسی ویژگی -

 اهداف جزئی -1-4-2

 عیین روایی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه.ت -1

 تعیین پایایی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه. -2

وتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه با استفاده از تحلیل تعیین برازش مدل فرم ک -3

 ی )روایی سازه(.تأییدعاملی 

 های پژوهشسوال -1-5

 خوردار است؟آیا فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه از روایی کافی بر -1

 خوردار است؟افی برآیا فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه از پایایی ک -2

املی عهای، فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه با مدل تحلیل مقیاسآیا خرده -3

 ؟)روایی سازه( ی برازش داردتأیید
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 تعاریف مفاهیم پژوهش -1-6

 تعاریف مفهومی -1-6-1

ی مورد نظر ند خصیصهگیری عبارت است از اینکه آن وسیله بتوای اندازهروایی یک وسیله: 1روایی -

ی دیگری را اندازه بگیرد. آزمونی روا است که آنچه را در نظر دارد، اندازه بگیرد )سیف، و نه خصیصه

سنجد )سرمد، بازرگان و ی موردنظر را میگیری تا چه حد خصیصه(. روایی یعنی ابزار اندازه1394

ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار  (. روایی عبارت است از اینکه مقیاس و محتوای1396حجازی، 

(. روایی یعنی 1395نیا، گردآوری اطالعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد )حافظ

شده کند که برای آن طراحیگیری میاینکه آزمون یا ابزار سنجش تا چه اندازه همان چیزی را اندازه

 (. انواع روایی عبارت است از:1396است )گنجی، 

ی ساختن هر نوع آزمونی، سازندگان آن ابتدا باید در جریان نخستین مرحله: 2روایی محتوایی -1

روایی محتوایی آن را در نظر داشته باشند. این موضوع به معرف بودن و مناسبت ابزار سنجش با 

عموالً (. روایی محتوایی نوعی روایی است که م1394شود )سیف، گیری اطالق میی مورداندازهسازه

، یسرمد، بازرگان و حجازشود )کاربرده میگیری بهی یک ابزار اندازهدهندهبرای بررسی اجزای تشکیل

روایی محتوایی عبارت است از اینکه آزمون یا ابزار سنجش تا چه اندازه معرف یا  (.1391

 (.1396گیری کند )گنجی، خواهد آن را اندازهای است که میی پدیدهدهندهنشان

دوّمین رویکرد اصلی برای تعیین روایی آزمون، روایی مالکی است که آن را روایی : 3روایی مالکی -2

های آزمون با نوعی عملکرد در ی نمرهی مقایسهوسیلهنامند. روایی مالکی بهبین نیز میتجربی یا پیش

گیری شود، ست اندازهشود. این مقیاس خارجی باید با متغیری که قرار ایک مقیاس خارجی تعیین می

گیری . روایی مالکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه(1394سیف، ی نظری داشته باشد )رابطه

                                                 
1. validity 

2. content validity 

3. criterion validity 
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روایی مالکی  (.1396، یسرمد، بازرگان و حجازهای خاص )بینی رفتار یک فرد در موقعیتدر پیش

 (.1396تبط است یا نه )گنجی، عبارت است از اینکه آزمون یا ابزار سنجش با موضوع مورد نظر مر

های روایی محتوایی و عنوان روشی برای اصالح نارساییروایی سازه از یک نظر به: 1روایی سازه -3

مالکی توسعه یافت. روایی محتوایی بیش از اندازه بر قضاوت ذهنی استوار است، اما در مورد روایی 

کند که ارد. روایی سازه بر این مطلب تأکید میمالکی بین سازندگان آزمون اغلب توافق کافی وجود ند

ی ابزار (. روایی سازه1394گیرد )سیف، آزمون تا چه اندازه سازه نظری یا صفت موردنظر را اندازه می

ای را که مبنای نظری دارد گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهگیری آن است که ابزار اندازهاندازه

 (.1396، یو حجازسرمد، بازرگان سنجد )می

پذیری و دقت آن گفته بینیی ثبات و پایایی، همسانی، پیشپایایی یک آزمون به درجه: 2پایایی -

آورد، اگر بار دیگر هایی که یک شخص در آزمون به دست میدهد نمرهشود. پایایی نشان میمی

 مانداندازهه یکسان میی همان آزمون در موقعیتی دیگر مورد آزمایش قرار گیرد تا چه وسیلهبه

گیری در شرایط (. پایایی یعنی ابزار اندازه1396، ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، 2003، 3مارنات)

پایایی عبارت  (.1396، ی)سرمد، بازرگان و حجاز دهدیکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می

صفتی ساخته شده در شرایط مشابه  گیری که برای سنجش متغیر وی اندازهاست از اینکه اگر وسیله

در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارتی ابزار پایا 

(. 1395نیا، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد )حافظ

تواند نتایج یکسانی ارائه دهد ده تا چه اندازه میپایایی عبارت است از اینکه روش سنجش مورد استفا

 انواع پایایی عبارت است از:(. 1396)گنجی، 

1

                                                 
1. construct 

2. reliability 

3. Marnat 



 

 

The Study of Psychometric Properties of the Brief 

Adolescents’ Subjective Well-Being in School Scale 
Ali Sheykholeslami, Saeed Khakdal Gojebagloo 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the brief 

adolescents' subjective well-being in school scale at Iran students sampling. The 

study was descriptive-correlational. The study population included all high 

school students in the second period Parsabad city (Ardabil) in academic year of 

2016-2017, that selected across of there using random cluster sampling, 303 

students. For collective data using from brief adolescents’ subjective well-being 

in school scale (2014) and students’ basic psychological needs at school scale 

(2014). Results confirmatory factor analysis, principle factor brief adolescents’ 

subjective well-being in school, two factor school satisfaction and affect in 

school determined for students’ brief adolescents’ subjective well-being in school 

scale. Results pearson correlation coefficients for investigated concurrent validity 

brief adolescents’ subjective well-being in school scale showed that across of 

namber at subscales brief adolescents’ subjective well-being in school scale with 

three component students’ basic psychological needs at school there is positive 

and significant correlation. Internal consistency brief adolescents’ subjective 

well-being in school scale cronbachs alpha coefficients and with correlation 

coefficients 0/70 to 0/76 confirmatoried. test-retest reliability brief adolescents’ 

subjective well-being in school scale and with correlation coefficients 0/62 to 

0/72 for total scale and subscales confirmatoried. The results brief adolescents’ 

subjective well-being in school scale for assessing this construct at Iran students 

sample from validity and reliability. 

Keywords: Brief Adolescents’ Subjective Well-Being in School Scale, School 

Satisfaction, Affect in School 
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