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 چکیده
و ساختار عاملی ابزار رشد اوایل  سنجیروانهای تعیین ویژگی ،پژوهش حاضر از اجرای هدف

 مقطعی پیمایشی توصیفی از نوع روش پژوهشبود. دبستانی مشهد کودکان پیش زندگی در
 6تا  4) دبستانیپیشاز کودکان  پسر( 230دختر و  226)کودک  456 به حجم اینمونه. بود

تخاب و مربیان ان ایچندمرحلهتصادفی  گیرینمونهبه روش  98-97ساله( در سال تحصیلی 
تحلیل  Rافزار با استفاده از نرم ابتدا .های ابزار رشد اوایل زندگی پاسخ دادنداین افراد به گویه

به  ها برازش کافی نداشت، بنابراین نمونهعاملی اولیه با دادهپنج. مدل اجرا شد تأییدیعاملی 
 گویه 2 شد و اجراتحلیل عاملی اکتشافی  ،ولا نفری تقسیم شد. در زیرنمونه 228 زیرنمونهدو 

عاملی پنج، مدل اجرا شد تأییدیتحلیل عاملی  ،دوم نمونهدر زیر از ابزار کنار گذاشته شد.
ها با استفاده از نظریه ها برازش داشت. پارامترهای گویهعاملی اکتشافی با داده حاصل از تحلیل

ها از اعتبار مناسب برخوردار بودند. سپس مقیاسکالسیک آزمون برآورد شد و تمامی خرده
 ،های نامناسباز حذف گویه پسبررسی شد.  (PCM)ای ها با مدل امتیاز پارهبرازش گویه
ی به دست آمد. بین میانگین دختران و پسران در تمام PSI 95/0و شاخص  97/0اعتبار ابزار 

گویه در بین گروه  26ها نشان داد کارکرد افتراقی گویه ها تفاوت وجود داشت.مقیاسخرده
گویه با  93ابزاری با  ،نهایتدر برخوردارند. مناسب دختران و پسران از کارکرد افتراقی

 شد.تهیه  دبستانیپیشبرای کودکان  مطلوب سجیروان هایویژگی
های ای، ویژگیمدل امتیاز پارهساختار عاملی، ابزار رشد اوایل زندگی،  :یکلیدواژگان 

 دبستانی، کودکان پیشسنجیروان
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 مقدمه

اجتماعی،  مدتطوالنیهای پیامدرشد با  یک مرحله کلیدی عنوانبهاوایل کودکی 
دوران اولیه (. 2012، 1همکاران)وولفسان و شود شناخته می تحصیلی، بهداشتی و ...

مل زمانی که تعایعنی  است؛سالگی  6تا از تولد عطفی در تکامل طبیعی  نقطه ،کودکی
 یادگیری یا مانع از یادگیری شود.رشد و باعث بهبود تواند کودک با محیط بیرون می

 هایظرفیت ،تجارب اولیه در رشد و موفقیت کودکان در آینده تأثیرآگاهی از 
 (.2007، 2)جانوس وردآوجود می به دارمعنی هایگیریتصمیمبرای  توجهیقابل

مختلف  هایمهارترشد به وضعیت سیستم عصبی کودک برای  3آمادگی برای یادگیری
. کودک از اشاره داردیی که دریافت خواهد کرد، هاو مسیرهای عصبی مبتنی بر محرک

به توانایی  4آمادگی ورود به مدرسه .یادگیری است آماده ،از آن پیشزمان تولد و حتی 
مداد، گوش دادن به  داشتن نگه، مانند توانایی ودک در رویارویی با تکالیف مدرسهک

)جانوس  اشاره دارد و پیروی از قانون یادآوردنمعلم، بازی و کار با کودکان دیگر و به 
 پیشرفتبا  شدتبهسالمت رشد کودک در هنگام ورود به مدرسه (. 2007، 5و آفورد

. آگاهی از سالمت رشد کودکان به (2016 ،6همکارانو  )دیویس تحصیلی ارتباط دارد
هایی که نیازهای کودکان را برنامه مورددر دهد تا زه میاجا گذارانسیاست و هاسازمان

شواهد  .(2016 ،7وستوبی-ریدکنند )جانوس و  اتخاذتصمیم مناسبی کنند پشتیبانی می
که مانع  کنندمیدرصد از کودکان مشکالتی را تجربه  25که حدود دهد نشان می

، 8همکارانو کافمن -ریمشود )می هاز آموزش ارائه شده در مدرس آنهاگیری کامل بهره
 است گیریاندازهقابلآشکار و  پیامدکودکان یک در  آمادگی ورود به مدرسه (.2000
آمادگی ورود به  .(2007جانوس و آفورد، ی در جامعه دارد )مدتطوالنی تأثیراتکه 

او را بیان  ای اولیه رشد کودک بر رشد آیندههمفیدی است که اهمیت سال مدرسه سازه
 .(2000، 9کند )اسچونکوف و فلیپسمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Woolfson et al. 
2. Janus 
3. Readiness to learn 
4. School Readiness 
5. Janus & Offord 
6. Davies et al. 
7. Janus & Reid-Westoby 
8. Rimm-Kaufman et al. 
9. Schonkoff & Phillips 
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 ،دگیرمیکه از طریق رسش انجام  سهمدر از اولین اقدامات ارزیابی آمادگی ورود به
انفرادی  صورتبهآزمون . این است )GSRT(1 آمادگی ورود به مدرسه گزل آزمون

 و بیر)د گیرتوسط یک آزمونگر ماهر انجام می برای هر کودک با استفاده از مصاحبه
یک ابزار تحلیلی، کیفی و با نتایج  عنوانبه GSRT(. در حال حاضر 1978، 2مدلین

برای  ن آمادگی کودکاناغلب برای تعیی( که 1990، 3شود )لیچتینستینبالینی شناخته می
گیری سن رشدی ( اندازه1989) 4ردگراو و شپ پژوهشدر  .شودکودک استفاده می مهد
تجربی از های د با گزارشدرصد از موار 23/0تنها در دبستانی پیشدر  GSRTدر 
 نداشتندر طبقه  ی کهاز کودکاندرصد  60در حدود  ارتباط داشت. 1 دبستانیپیش

 1 دبستانیپیشتجربی از های بر اساس داده گرفتند رآمادگی برای ورود به مدرسه قرا
ورود به  ، هیچ تفاوتی بین کودکانی که آمادههمچنین اشتباه تشخیص داده شده بودند.

 در GSRTمدرسه بودند و کودکانی که آمادگی ورود نداشتند توسط آزمون 
 دیگر هایآزمون(، 1997، 5)بنتین و کاستنبیدر بعدی وجود نداشت هایگیریاندازه

-ماردل) )6R-DIAL(رشدی برای ارزیابی یادگیری  هایشاخصآمادگی مانند 
( 2199، 9)بریجنس  8سنرشد اولیه بریج ابزار( و 9981، 7چودنوفسکی و گلدبرگ

-ماردل) نددارنیاز به آزمونگر ماهر برای اجرای آزمون  آنهای هر دو که هستند
 آزمونآزمون دیگر برای ارزیابی ورود به مدرسه  (.1998چودنوفسکی و گلدبرگ، 

 آنهدف اصلی و آزمون خرده چهارکه شامل  (1990، 11است )چیو و لنگ 10اللیپاپ
مقیاس ( و 1989، 12)چیو و موریس استدبستانی پیشموفقیت تحصیلی در  بینیپیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gesell School Readiness Test 
2. Bear & Modlin 
3. Lichtenstein 
4. Graue & Shepard 
5. Buntaine & Costenbader 
6. Developmental indicators for the Assessment of Learning 
7. Mardell-Czudnowski & Goldberg 
8. Brigance Diagnostic Inventory of Early Development 
9. Brigance 
10. Lollipop test 
11. Chew & Lang 
12. Chew & Morris 
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گیری آمادگی کودکان برای ورود به برای اندازه دقیقا  که   1فلپسآمادگی مهدکودک 
 (.2004، 2همکاران)آگوستاینیک و  ه استکودکستان ساخته شد

 عنوانبهواژگان تصویری که گاهی  آزمون (،1981، 4و دان )دان PPVT3 آزمون
های گرچه این آزمون ویژگی ،شودی برای ارزیابی ورود به مدرسه استفاده مینآزمو
و  )زیلبرای غربالگری استفاده شده است  ندرتبه مناسبی دارد اما سنجیروان

 ،و بریجنس R-DIALاز بین ابزارهایی که مرور شد تنها دو ابزار  .(2001، 5همکاران
از ابزارها به ارتباط کودکان با همساالن  کدامهیچسنجند. اجتماعی را می-رشد هیجانی

هماهنگی حرکتی  برو تنها  مربوط نیستوالدین  جزبهارتباط با بزرگساالن  یا نحوه
دن، نوشتن حروف حرکتی ظریف مانند نقاشی کشی هایمهارتکودکان که محدود به 

در تمامی این ابزارها به فردی  ، اشاره دارند. شکالبرداری از انسخه یا ارقام و
، بریجنس DIAL-R. تنها سه ابزار استنیاز و ماهر برای اجرای آزمون  دیدهآموزش
خاص برای غربالگری کودکانی که آمادگی ورود به مدرسه را ندارند به  طوربهو فلپس 

این سه ابزار در ارتباط با یکدیگر با جزئیات بیشتر استفاده از  و بهتر است رودمیکار 
(. 2005، 6)دانکن و رافتر نخواهد بود صرفهبهمقرونباال  هایهزینهکه با توجه به  شود

 شودمیبه مدرسه استفاده  دمادگی وروآارزیابی کودکان برای  منظوربهابزارهایی که 
ارزیابی مستقیم از  راهزبانی و شناختی است و از آنجا که تمامی این ابزارها از  صرفا 

بین  .دشومیی زمان و هزینه بسیار زیادشامل  ،استو نه در سطح جمعیت یک کودک 
وجود دارد که آمادگی برای ورود به  نظراتفاقاسان آموزشی نمتخصصان رشد و کارش

رشد  ابعاد نگرکلیک مفهوم  عنوانبهشناختی نیست بلکه  هایمهارت صرفا مدرسه 
 (.1994، 7همکاران)الو و است  جسمانیهیجانی و -تی، اجتماعیرشد شناخ ازجمله

که کودک آماده بهره بردن از  کندمیاین اطمینان را حاصل  ابعاد در این شایستگی
با توجه به این موارد نیاز به وجود  (.2007موزشی است )جانوس و آفورد، آ هایفعالیت

های مختلف جنبهتری جانبه و در زمان کوتاههمه صورتبهشود که ابزاری احساس می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Phelps Kindergarten Readiness Scale 
2. Augustyniak et al. 
3. Prebody Picture Vocabulary Test 
4. Dunn & Dunn 
5. Zill et al. 
6. Duncan & Rafter 
7. Love et al. 
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ین امکان را فراهم ا  )1EDI(ابزار رشد اوایل زندگی که شود رشد اوایل زندگی را شامل
. گیردمیاصلی رشد را در بر مقیاسخرده پنجاست که  لیستچکاین ابزار، یک  .کندمی

، زبان و رشد 4هیجانی سش، ر3اجتماعی شایستگی، 2جسمانی و بهزیستی سالمت
تکمیل  کودکبرای هر  ربیکه توسط م 6ارتباطی و دانش عمومی هایمهارت ،5شناختی

ها بر اساس شود و تفسیر نمرهتک کودکان تکمیل میلیست برای تکشود. این چکمی
الع از راهبردهای در سطح جمعیت شواهدی را برای اط گیریاندازهگروه است. رویکرد 

 .(2007، )جانوس و آفورد آوردپیشگیری عمومی و انفرادی فراهم می
 7( و دوهرتی1992توسط کیگن )رشد اوایل زندگی ها و طرح کلی ابزار گویه 

ابزار  سنجیروانهای ویژگی ،(2004) 8اندریش و استایل در مطالعه( ایجاد شد. 1997)
در  PSIشاخص از ابزار کنار گذاشته شد،  سؤال 8شد، با استفاده از مدل راش بررسی 

مقیاس شایستگی اجتماعی ، در خرده88/0 سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس خرده
 90/0مقیاس زبان و رشد شناختی ، در خرده92/0مقیاس رسش هیجانی ، در خرده93/0

همچنین نتایج کنش افتراقی  برآورد شد. 92/0های ارتباطی مقیاس مهارتو در خرده
است و  ها متفاوتکه عملکرد دختران و پسران در برخی گویهدر این مطالعه نشان داد 

وجود دارد که کنش افتراقی را به نفع یک  ایگویهنیست زیرا اگر  کنندهنگراناین مورد 
دیگری نیز وجود دارند که عکس این مورد را نشان  هایگویهدهد گروه نشان می

. ها از پسران بیشتر بودمقیاسدهدختران در تمامی خر میانگین نمره طورکلیبهدهند. می
های برای بررسی ویژگیرا  کانادایی کودک 16583( نیز 2007) جانوس و آفورد

سالمت و بهزیستی مقیاس آلفای کرونباخ برای خرده مطالعه کردند.ابزار  سنجیروان
، زبان و رشد شناختی 90/0، رسش هیجانی 96/0، شایستگی اجتماعی 84/0 جسمانی

ر دنیز  جامع ایمطالعه دست آمد. به 94/0های ارتباطی و دانش عمومی و مهارت 93/0
مریکا و آدر کانادا، استرالیا، رشد اوایل زندگی  ابزار سنجیروانهای ارتباط با ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Early Development Instrument 
2. Physical Health and Well-Being 
3. Social Competence 
4. Emotional Maturity 
5. Language and Cognitive Development 
6. Communication Skills and General Knowledge 
7. Kagan & Doherty 
8. Andrich & styles 
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 منظوربه در این پژوهش گرفت.انجام  (1120) 1همکارانو  جانوستوسط جامائیکا 
. استفاده شد یدیتأیایی سازه و تعیین ساختار عاملی از تحلیل عاملی بررسی رو
در دامنه  CFIاصلی برای  مقیاسخرده پنج کشور در چهاربرازش در این  هایشاخص

در آلفای کرونباخ این ابزار شد.  برآورد 97/0تا  88/0از  TLIو برای  96/0تا  83/0
، 95/0اجتماعی  شایستگی، 76/0 سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس کانادا برای خرده

 برآورد 93/0ارتباطی  هایمهارتو  91/0، زبان و رشد شناختی 92/0هیجانی  رسش
 شایستگی ،80/0 سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس ی خردهشد. در استرالیا برا

ارتباطی  هایمهارتو  91/0زبان و رشد شناختی  ،93/0هیجانی  رسش ،95/0اجتماعی 
، 64/0 المت و بهزیستی جسمانیسمقیاس ی خردهشد. در جامائیکا برا برآورد /90

و  88/0، زبان و رشد شناختی 87/0هیجانی  رسش، 93/0اجتماعی  شایستگی
سالمت و بهزیستی مقیاس در آمریکا برای خردهو  شد برآورد 90/0ارتباطی  هایمهارت

زبان و رشد شناختی  ،93/0هیجانی  رسش ،96/0اجتماعی  شایستگی، 82/0 جسمانی
روایی همگرای  برآورد. همچنین برای آمدبه دست  99/0ارتباطی  هایمهارت و 89/0

 استفاده شد. PPVTابزار از آزمون 
توسط  سنجیروان هایبررسی ویژگی منظوربه 2014ای دیگر در سال مطالعه

ده از مدل راش افبا استساله  5کودک  119سوئد بر روی  در 2گکوئیست و هلسترومها
 شاخص و ی کرونباخآلفا ،نامناسب هایسؤالاز حذف  پسدر این مطالعه . گرفتانجام 
PSI شایستگی، 68/0و  70/0به ترتیب  بهزیستی جسمانیمقیاس سالمت و برای خرده 

و  86/0، زبان و رشد شناختی 89/0و  91/0هیجانی  سش، ر91/0و  94/0اجتماعی 
به دست  73/0و  80/0اطی های ارتبمقیاس دانش عمومی و مهارتو برای خرده 80/0

با توجه  تفاوت وجود داشت که هاسؤالآمد. همچنین بین دختران و پسران در برخی 
توجه با  .ی را پیشنهاد کرده استبیشتر هایبررسینویسنده  ،به کم بودن حجم نمونه

های نیز مناسب بودن ویژگیو  هنجاریابی نشدهایران به اینکه ابزار موردنظر در 
تعیین  ،پژوهش حاضر از اجرای هدف ،مورد بررسی قرار نگرفته است آن سنجیروان

ساله  6تا  4و بررسی ساختار عاملی در کودکان  سنجیروانهای ویژگی
 .استهای شهر مشهد دبستانیپیش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Janus et al. 
2. Hagquist & Hellstro¨m 
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 شناسیروش
ها از نوع پیمایشی گردآوری داده نحوه لحاظ از هدف کاربردی و ازلحاظاین پژوهش 

 شهر مشهد سال 6 تا 4 دبستانیکودکان پیش ،آماری این پژوهش جامعه. استمقطعی 
 نمونهتعداد  .تندور داشحض های این شهرمهدکودکدر  97-98سال تحصیلی  در کهبود 

نظر  نفر در 600 ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه با استفاده از روش این پژوهش
تصادفی  صورتبهدبستانی پیش 40مشهد هایدبستانیاز بین پیش یعنی گرفته شد.

 15تقاضا شد که برای  دبستانیپیشاز مربیان  دبستانیپیشدر هر پس از آن  و انتخاب
به دست کامل  پرسشنامه 456 ،درنهایت .کودک ابزار رشد اوایل زندگی را تکمیل کنند

 .زیاد کنار گذاشته شد از دست رفتههای به علت داده پرسشنامه 144و  آمد

 
 سنجشابزارهای 

گسترش  (2007جانوس و آفورد ) که است ابزاریابزار مورد استفاده در این پژوهش، 
مهم رشدی  بعد پنجشود و شامل توسط مربی برای هر کودک کامل می این ابزار. اندهددا

هیجانی،  سشاجتماعی، ر شایستگی، و بهزیستی جسمانی سالمت شامل ابعاداست. این 
مقیاس رفاه و است. خرده ارتباطی و دانش عمومی هایمهارتزبان و رشد شناختی، 
اجتماعی  شایستگیمقیاس خرده، (58 ثو  13 آ تا 2 آ) گویه 13سالمت فیزیکی شامل 

 گویه 30هیجانی شامل  رسشمقیاس (، خرده27 ثو  25 ثتا  1 ث) گویه 26شامل 
( 33 بتا  8 ب) گویه 26زبان و رشد شناختی شامل مقیاس خرده(، 57 ثتا  28 ث)

 ( است.26 ثو  7 بتا  1 ب) گویه 8شامل  ارتباطی هایمهارت و خرده مقیاس
ارزشی سه صورتبهها دوارزشی و بقیه گویه صورتبه 33تا ب 8و ب 8تا آ 2های آگویه

گذاری معکوس نمره صورتبه 58ثتا  36ث یهاگویهو 5آتا  2آ یهاگویههستند. 
پاسخگویی در  شکل. شودمی اجراها در این ابزار در سطح گروه . تفسیر نمرهشوندمی

لیست گرچه این چک .استارزشی سهطیف لیکرت  وبله و خیر  صورتبهاین ابزار 
آلفای  ها بر اساس گروه است.تفسیر نمرهشود اما تک کودکان تکمیل میبرای تک

، 84/0 و بهزیستی جسمانیبرای سالمت  (2007جانوس و آفورد ) کرونباخ در پژوهش
و  93/0، زبان و رشد شناختی 90/0نی هیجا رسش، 96/0اجتماعی  شایستگی
اعتبار بازآزمایی با حجم نمونه  ،آمددست  به 94/0ارتباطی و دانش عمومی  هایمهارت
و بهزیستی  محاسبه شد. برای سالمت نیز هاخرده مقیاساز  هرکدامکودک برای  112

، زبان و رشد شناختی 89/0هیجانی  رسش، 92/0شایستگی اجتماعی ، 82/0 جسمانی
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اعتبار بین ارزیابان گردید و  برآورد 94/0می ارتباطی و دانش عمو هایمهارتو  82/0

 رسش، 80/0، شایستگی اجتماعی 69/0 و بهزیستی جسمانی مختلف برای سالمت
 53/0ارتباطی و دانش عمومی  هایمهارتو  72/0، زبان و رشد شناختی 77/0هیجانی 
و بهزیستی والد برای سالمت  –معلم  هایپاسخهمبستگی بین  ، همچنینشد برآورد

اختی ، زبان و رشد شن36/0هیجانی رسش ، 50/0اجتماعی  شایستگی، 36/0 جسمانی
 باگزارش شده است. روایی ابزار  41/0عمومی  دانش وارتباطی  هایمهارتو  64/0

درصد  8/4مقیاس رفاه و سالمت فیزیکی خرده .تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت
درصد واریانس،  5/10درصد واریانس، رشد هیجانی  32شایستگی اجتماعی  واریانس،

 25/4های ارتباطی و دانش عمومی درصد واریانس و مهارت 7/10زبان و رشد شناختی 
درصد از واریانس را تبیین  63 با یکدیگر اصلی مقیاسخرده پنج واریانس و ددرص
با آزمون اولین گام غربالگری برای ارزیابی کودکان  EDIزمان روایی هم .ندکرد
)جانوس و آفورد،  بررسی شده است نیز بادیو آزمون واژگان تصویری پی 1دبستانپیش
زبان و ادبیات فارسی  استادانهای ابزار توسط یکی از ابتدا گویه ،پژوهش در این (.2007

دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین یک مترجم زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه 
اصلی دوباره توسط یک دانشجویان  های ابزارشده برای مطابقت با گویهابزار ترجمه .شد

 دکتری ادبیات فارسی و یک مترجم زبان انگلیسی به انگلیسی برگردانده شد تا مرحله
دبستانی داده شد تا نفر از مربیان پیش 15در مرحله اول، ابزار به  .انطباق صورت بگیرد

ابزار  ،در مرحله دوم شد.بررسی  آنهانظرات  و د آن بیان کنندنظرات خود را در مور
ها فهم بودن گویهدر مورد قابل هانآمربی مهدکودک داده شد و از  50مذکور به 

ه های بو کلمه هاچنانچه مشکلی در درک مفهوم جملهنظرخواهی شد و خواسته شد 
ها ها، این گویهکلمه تغییریشتر و های ببیان کنند. پس از بررسی ،کار رفته در ابزار دارند

 سازی شد و دوباره در ساختار ابزار قرار گرفت.شفاف
 

 هاتحلیل داده
در  یدیأیتتحلیل عاملی  ،و روایی سازه ابزاربررسی ساختار عاملی  منظوربه نخست

دو شد. مقدار خی اجرا هاگویه همهروی  Lavaanبا استفاده از پکیج  R افزارنرم
 مانندها دیگر شاخصو  df/2x 34/2، آمده دست ب 504و درجه آزادی  655/947

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. First Step Screening Test for Evaluation Preschoolers 
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05/0=RMSEA ،05/0 =SRMR ،86/0=TLI 85/0 و=CFI از آنجا  شد. برآورد
 هاگویهاکتشافی روی  به دست آمد، تحلیل عاملی 85/0و  CFI 86/0و  TLIمقدار  که

تحلیل عاملی  نفری تقسیم شد. 228زیرنمونه کل به دو  نمونه ،برای این منظور .شد اجرا
. شد اجرا برای نمونه اول پروماکسهای اصلی و چرخش اکتشافی به روش مؤلفه
(، کرویت 88/0 =KMO) (KMO)اولکین -مایر-کیزر باگیری شاخص کفایت نمونه

ها برای تحلیل عاملی داده نشان داد که ،(sig= 001/0)( و 2X=232/17907بارتلت )
 .فاده شداز نمودار اسکری کتل استبرای تعیین تعداد عوامل . ندهست مناسباکتشافی 
در جدول  .استخراج کردتوان میرا عامل  . پنجدهداسکری کتل را نشان می (1)نمودار 

 4و آ 2آ هایگویههمچنین  گزارش شده است. آنهااه بار عاملی به همر هاگویه (1)
کنار گذاشته  ابزار عاملی روی عاملی خاص نداشتند و به همین دلیل ازگونه بار هیچ

 7درصد، عامل سوم  10درصد، عامل دوم  23عامل اول  (،1) با توجه به جدول شدند.
 .کننددرصد از واریانس کل را تبیین می 4درصد و عامل پنجم  5درصد، عامل چهارم 

 کنند.درصد از واریانس ابزار رشد اوایل زندگی را تبیین می 49 گویه نیز 101مجموع 
 نمونهگویه روی زیر 101با  تأییدیتحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی  اجرایپس از 
 df/2x 12/2به دست آمد،  92/462و درجه آزادی  40/981دو شد. مقدار خی اجرادوم 
و  RMSEA ،04/0 =SRMR ،90/0=TLI=04/0 ماننددیگر  هایشاخصو 
899/0=CFI های برازش، مدل حاصل از تحلیل برآورد شد. با توجه به مقادیر آماره

 داشت.ها برازش گویه( با داده 101عاملی با پنجعاملی اکتشافی )مدل 
 و پارامترهای نظریه کالسیک توصیفی ابزار هایشاخص همچنین (،1)در جدول 

ارائه شده است. در مقیاس  ا کل آزمون(ب سؤال)میانگین، انحراف معیار، همبستگی 
 . نتایج نشان داد گویهبه دست آمد 77/0آلفای کرونباخ  سالمت و بهزیستی جسمانی

همبستگی کمتری با کل آزمون دارد اما با حذف این گویه تغییر چندانی در میزان  58 ث
مقیاس شایستگی اجتماعی، رسش خردهها در نشد. تمامی گویه دیدهنباخ آلفای کرو

های ارتباطی همبستگی باالیی هیجانی، زبان و رشد شناختی و دانش عمومی و مهارت
، رسش 97/0مقیاس شایستگی اجتماعی در خردهاعتبار درونی با کل آزمون دارند. 

 87/0های ارتباطی و دانش عمومی و مهارت 93/0، زبان و رشد شناختی 96/0هیجانی 
مقیاس با توجه به اینکه در خرده محاسبه شد. 966/0اعتبار کل ابزار  .ست آمدبه د

ضریب آلفای کرونباخ تغییری نکرد  58ث با حذف گویه سالمت و بهزیستی جسمانی
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که در مرحله تحلیل عاملی اکتشافی  4و آ 2ها به جز آاعتبار کل مقیاس با تمامی گویه
 کنار گذاشته شدند، محاسبه شد.

 

 
 اسکری کتل نمودار (1) شکل

 

 توصیفی ابزار رشد اوایل زندگی هایشاخصو لیل عاملی اکتشافی تح (1) جدول

 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

. رشد کلی 1ث 
 اجتماعی/هیجانی

75/0 14/0 09/0 13/0 09/0 64/1 56/0 61/0 

شایستگی 
 اجتماعی

. توانایی 2 ث
دن با کنار آم

 همساالن
86/0 19/0 11/0 12/0 11/0 57/1 60/0 72/0 

طور . به3 ث
مشترک با دیگر 

ها در سطح بچه
متناسب با سنش 

 کندبازی می

85/0 02 /0 12/0 19/0 10/0 60/1 58/0 78/0 

تواند با . می4 ث
کودکان مختلف 

 بازی کند.
82/0 17/0 07/0 15/0 09/0 55/1 59/0 75/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

. از قوانین 5 ث
و مقررات پیروی 

 کند.می
86/0 13/0 06/0 11/0 05/0 72/1 67/0 80/0 

. به اموال 6 ث
دیگران احترام 

 گذارد.می
79/0 20/0 11/0 18/0 12/0 57/1 63/0 77/0 

. 7 ث
خودکنترلی نشان 

 دهد.می
91/0 15/0 13/0 21/0 11/0 52/1 66/0 78/0 

. 8 ث
نفس اعتمادبه
 دهد.نشان می

82/0 22/0 10/0 14/0 09/0 52/1 63/0 70/0 

. به 9 ث
بزرگساالن ابراز 

 کند.احترام می
85/0 21/0 09/0 19/0 13/0 63/1 60/0 75/0 

. به دیگر 10 ث
ها ابراز بچه

 کند.میاحترام 
89/0 11/0 05/0 10/0 12/0 53/1 63/0 76/0 

. مسئولیت 11 ث
کارهای خود را 

 پذیرد.می
88/0 09/0 10/0 18/0 12/0 50/1 69/0 78/0 

. با دقت 12 ث
 دهدگوش می

85/0 17/0 09/0 14/0 07/0 55/1 62/0 80/0 

. طبق 13 ث
راهنمایی مربی 

 کندعمل می
80/0 16/0 08/0 15/0 22/0 48/1 65/0 73/0 

. کارها را 14 ث
سر موقع تمام 

 کند.می
79/0 10/0 12/0 19/0 14/0 67/1 66/0 73/0 

. 15 ث
صورت مستقل به

 کندکار می
89/0 21/0 11/0 19/0 13/0 61/1 58/0 75/0 

. از وسایل 16 ث
خوبی مهد به

 کند.نگهداری می
90/0 15/0 07/0 13/0 10/0 58/1 61/0 78/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

. با دقت و 17 ث
بسیار مرتب کار 

 کند.می
89/0 10/0 08/0 14/0 11/0 67/1 67/0 77/0 

. در مورد 18 ث
جهان کنجکاو 

 است.
90/0 22/0 11/0 18/0 13/0 36/1 71/0 66/0 

. مشتاق 19 ث
است با یک 

بازی اسباب
 جدید بازی کند.

92/0 21/0 13/0 19/0 09/0 69/1 54/0 63/0 

. مشتاق 20 ث
است بازی 

جدیدی را انجام 
 دهد.

85/0 12/0 11/0 17/0 05/0 64/1 57/0 71/0 

. مشتاق 21 ث
است با یک 
کتاب جدید 
بازی کند یا آن 

 را بخواند.

89/0 15/0 08/0 12/0 11/0 67/1 71/0 70/0 

. قادر 22 ث
است مسائل 
روزمره را 

تنهایی حل به
 کند.

86/0 11/0 10/0 19/0 15/0 60/1 68/0 73/0 

. قادر 23 ث
است از 
های دستورالعمل

ای مرحله یک
 پیروی کند

93/0 12/0 10/0 09/0 18/0 57/1 59/0 77/0 

. قادر 24 ث
است امور 

روزمره مهد را 
بدون یادآوری 
 انجام دهد.

85/0 14/0 09/0 10/0 11/0 47/1 68/0 75/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

 تواندمی. 25 ث
با تغییراتی که در 
امور روزمره 

خود را  افتدمی
 سازگار کند.

83/0 15/0 11/0 11/.0 14/0 53/1 62/0 75/0 

. نسبت به 27 ث
کسی که کار 
کند اشتباهی می

از خود صبر و 
تحمل نشان 

 دهدمی

87 /0 11/0 15/0 09/0 13/0 51/1 13/1 45/0 

. سعی 28 ث
خواهد کرد به 
کسی که 

دیده کمک آسیب
 کند.

27/0 59/0 23/0 19/0 16/0 49/1 70/0 76/0 

رسش 
 هیجانی

. برای 29 ث
کمک به مرتب 
کردن به هم 
ریختگی که 

شخص دیگری 
ایجاد کرده 
 شود.داوطلب می

18/0 49/0 19/0 11/0 20/0 52/1 66/0 73/0 

. اگر 30 ث
اختالف یا 

دعوایی به وجود 
آید سعی خواهد 

کرد آن را 
 متوقف کند.

25/0 55/0 12/0 10/0 08/0 40/1 73/0 66/0 

دیگر  . به31 ث
هایی که در بچه

انجام یک 
تکلیف دچار 
مشکل هستند 
پیشنهاد کمک 

 دهد.می

28/0 50/0 05/0 07/0 15/0 41/1 71/0 69/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

. به 32 ث
کودکی که گریه 

کند یا می
ناراحت است 

 دهد.دلداری می

25/0 61/0 11/0 14/0 12/0 43/1 70/0 66/0 

طور . به33 ث
خودانگیخته به 
برداشتن اشیایی 

ها بچه که دیگر
بر روی زمین 

اند کمک انداخته
 کند.می

26/0 50/0 12/0 16/0 11/0 46/1 69/0 71/0 

. از دیگر 34 ث
هایی که بچه

نگاه  بازی را
د نکنمی

تا به خواهد می
 بازی بپیوندند.

26/0 51/0 13/0 12/0 16/0 42/1 69/0 64/0 

. به 35 ث
کودکانی که 

مریضی احساس 
و بیماری دارند 

 کند.کمک می

24/0 45/0 10/0 08/0 12/0 38/1 70/0 60/0 

. 36 ث
که هنگامی

والدین/سرپرست 
او را ترک 

کنند، ناراحت می
 شود.می

27/0 50/0 14/0 13/0 10/0 35/1 81/0 33/0 

. وارد 37 ث
دعوای فیزیکی 

 شود.می
26/0 53/0 22/0 18/0 11/0 44/1 69/0 62/0 

. قلدر و 38 ث
نسبت به دیگران 

 ظالم است.
25/0 56/0 09/0 07/0 13/0 59/1 65/0 73/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

. به سایر 39 ث
ها با بچه

بزرگساالن لگد 
زند، گاز می
گیرد یا ضربه می

 زند.می

23/0 52/0 11/0 12/0 09/0 54/1 63/0 71/0 

. چیزهایی 40 ث
را که به او تعلق 

 گیرد.ندارد می
23/0 43/0 14/0 15/0 12/0 59/1 64/0 66/0 

. به 41 ث
ناراحتی کودکان 

 خندد.دیگر می
27/0 51/0 21/0 11/0 14/0 42/1 62/0 65/0 

تواند . نمی42 ث
آرام بنشیند، 
 ناآرام است.

21/0 54/0 12/0 13/0 11/0 48/1 70/0 71/0 

. 43 ث
پرت حواس

است، برای 
تمرکز در هر 
فعالیتی مشکل 

 ندارد.

28/0 53/0 11/0 13/0 10/0 52/1 68/0 73/0 

قرار . بی44 ث
 است.

27/0 65/0 05/0 22/0 17/0 54/1 65/0 75/0 

. نافرمان و 45 ث
 76/0 65/0 58/1 12/0 15/0 04/0 60/0 23/0 سرکش است.

. قشقرق 46 ث
 خلقی دارد.

26/0 59/0 08/0 18/0 14/0 61/1 64/0 82/0 

. تکانشی 47 ث
است، بدون فکر 

 کند.عمل می
25/0 68/0 12/0 14/0 09/0 54/1 65/0 70/0 

. برای 48 ث
منتظر نوبت 
ها ماندن در بازی

ها مشکل و گروه
 دارد.

27/0 64/0 11/0 12/0 13/0 47/1 65/0 72/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

. برای 49 ث
چیزی هیچ
تواند بیشتر نمی

از چند لحظه 
 بنشیند.

26/0 63/0 18/0 17/0 11/0 53/1 66/0 77/0 

توجه . بی50 ث
 است.

24/0 65/0 16/0 15/0 12/0 53/1 66/0 76/0 

. ناراحت، 51 ث
عصبانی یا 

افسرده به نظر 
 رسد.می

21/0 59/0 02/0 14/0 09/0 59/1 65/0 73/0 

. ترسان یا 52 ث
مضطرب به نظر 

 رسد.می
22/0 52/0 05/0 07/0 11/0 59/1 63/0 71/0 

. نگران به 53 ث
 75/0 66/0 40/1 18/0 06/0 11/0 63/0 26/0 رسد.نظر می

. زیاد 54 ث
 76/0 64/0 58/1 19/0 12/0 08/0 50/0 28/0 زند.فریاد می

. عصبی، 55 ث
بسیار حساس یا 

 زده استهیجان
24/0 48/0 11/0 10/0 12/0 55/1 69/0 80/0 

. در 56 ث
گیری تصمیم

 ناتوان است
23/0 49/0 07/0 11/0 14/0 52/1 67/0 71/0 

. خجالتی 57 ث
 60/0 66/0 52/1 10/0 08/0 13/0 64/0 27/0 است.

داند که . می8 ب
چطور از یک 
کتاب استفاده 
کند مانند ورق 
زدن صفحات 

 کتاب

25/0 12/0 39/0 14/0 11/0 89/0 32/0 46/0 
زبان و رشد 
 شناختی

طورکلی . به9 ب
به کتاب 

مند است عالقه
24/0 10/0 45/0 15/0 10/0 88/0 32/0 59/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

)تصاویر و موارد 
 کتاب(. چاپی در

مند . عالقه10 ب
به خواندن است 
)در مورد مفهوم 
موارد چاپی در 
کتاب کنجکاو 

 است(.

22/0 12/0 48/0 10/0 09/0 73/0 44/0 61/0 

. قادر به 11 ب
شناسایی حداقل 

حرف  10
 الفباست

26/0 13/0 43/0 11/0 12/0 71/0 45/0 74/0 

 تواندمی. 12 ب
صداها را با 
حروف انطباق 

 دهد.

24/0 12/0 45/0 14/0 13/0 69/0 46/0 77/0 

. آگاهی به 13 ب
 هایکلمه

قافیه را نشان هم
 دهد.می

26/0 13/0 59/0 08/0 15/0 58/0 49/0 61/0 

 تواندمی. 14 ب
های در فعالیت

خواندن گروهی 
 شرکت کند.

20/0 11/0 49/0 10/0 14/0 72/0 45/0 68/0 

 تواندمی. 15 ب
ساده را  هایکلمه

 بخواند.
23/0 12/0 57/0 09/0 11/0 48/0 50/0 46/0 

 تواندمی. 16 ب
های پیچیده کلمه

 را بخواند.
22/0 13/0 50/0 02/0 10/0 29/0 45/0 47/0 

 تواندمی. 17 ب
ساده  هایجمله

 را بخواند.
21/0 17/0 55/0 11/0 09/0 30/0 46/0 53/0 

. در حال 18 ب
کسب تجربه با 

22/0 11/0 48/0 14/0 14/0 63/0 48/0 50/0 



گیری و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه  194 

 

 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

ابزارهای نوشتن 
 است.

. از 19 ب
های جهت

نوشتن در 
فارسی آگاه 

 است.

25/0 19/0 58/0 07/0 12/0 64/0 48/0 50/0 

طور . به20 ب
داوطلبانه 

مند به عالقه
نوشتن است )نه 
صرفا  تحت 

 معلم(راهنمایی 

18/0 15/0 47/0 09/0 13/0 52/0 50/0 58/0 

 تواندمی. 21 ب
به را نام خودش 

 بنویسدفارسی 
25/0 18/0 40/0 07/0 07/0 35/0 48/0 42/0 

 تواندمی. 22 ب
را کلمات ساده 
 بنویسد

26/0 13/0 42/0 11/0 13/0 26/0 44/0 50/0 

 تواندمی. 23 ب
ساده  هایجمله

 را بنویسد
27/0 15/0 47/0 13/0 10/0 78/0 41/0 46/0 

 تواندمی. 24 ب
چیزها را 

آسانی به یاد به
 بیاورد

28/0 11/0 54/0 12/0 11/0 77/0 42/0 56/0 

. به 25 ب
ریاضیات 

 مند است.عالقه
29/0 17/0 55/0 10/0 14/0 59/0 49/0 57/0 

. به 26 ب
های عددی بازی
 مند استعالقه

23/0 09/0 48/0 18/0 11/0 61/0 49/0 57/0 

 تواندمی. 27 ب
اشیا را بر اساس 
یک ویژگی 

23/0 08/0 45/0 14/0 13/0 91/0 29/0 43/0 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

مشترک )شکل، 
رنگ، اندازه( 
مرتب و 

 بندی کندطبقه
 تواندمی. 28ب

از تناظر یک به 
 یک استفاده کند

20/0 09/0 41/0 05/0 10/0 76/0. 43/0 57/0 

 تواندمی. 29 ب
 20شماره تا 

 بشمارد
25/0 02/0 41/0 07/0 15/0 85/0 36/0 56/0 

 تواندمی. 30 ب
را  10تا  1اعداد 

 تشخیص دهد.
23/0 01/0 50/0 05/0 13/0 84/0 37/0 67/0 

. قادر 31 ب
است بگوید از 
بین دو عدد کدام 
 بزرگتر است.

26/0 01/0 45/0 14/0 09/0 79/0 41/0 66/0 

 تواندمی. 32 ب
اشکال هندسی 
را از یکدیگر 
 تشخیص دهد.

22/0 02/0 42/0 13/0 10/0 91/0 29/0 32/0 

. مفاهیم 33 ب
ساده زمانی را 

کند درک می
)امروز، تابستان، 
 زمان خواب(

23/0 01/0 47/0 06/0 11/0 78/0 41/0 65/0 

. توانایی 1 ب
استفاده از زبان 

طور مؤثر در به
 فارسی

25/0 02/0 11/0 70/0 13/0 77/1 46/0 59/0 
دانش 

عمومی و 
مهارت های 
 ارتباطی

. توانایی 2 ب
 68/0 55/0 64/1 12/0 68/0 13/0 0/0 27/0 گوش دادن

. توانایی 3 ب
 64/0 70/0 32/1 13/0 67/0 12/0 0/0 23/0 گفتن یک داستان
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

. توانایی 4 ب
شرکت در بازی 

 تخیلی
24/0 02/0 11/0 59/0 10/0 40/1 72/0 53/0 

. توانایی 5 ب
انتقال نیازهای 

طور خود به
فهم به قابل

بزرگساالن و 
 همساالن

25/0 0/0 10/0 63/0 18/0 67/1 56/0 69/0 

. توانایی 6 ب
فهم آنچه برای 
بار اول به او 

 شودگفته می

26/0 0/0 12/0 65/0 15/0 59/1 61/0 77/0 

. توانایی 7 ب
بیان کردن 
واضح، بدون 
جایگزینی 
 صداها

28/0 02/0 11/0 70/0 12/0 50/1 69/0 70/0 

. به 26 ث
هایی که سؤال
دانش  دهندهنشان

در مورد جهان 
است پاسخ 

ها دهد )برگمی
افتد، در پاییز می

سیب یک میوه 
 است(.

27/0 03/0 12/0 58/0 13/0 73/1 50/0 49/0 

. برای انجام 3 آ
کارهای مربوط 
به مدرسه خیلی 
خسته یا مریض 

 است

19/0 01/0 14/0 10/0 35/0 79/0 40/0 43/0 
سالمت و 
بهزیستی 
. گرسنه بوده 5 آ جسمانی

 30/0 33/0 88/0 39/0 05/0 12/0 01/0 25/0 است

. در اغلب 6 آ
 31/0 27/0 92/0 39/0 04/0 09/0 03/0 19/0موارد در 
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 هاسؤال
عامل 
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

عامل 
 پنجم

 میانگین
انحراف 

 معیار

همبستگی 
با کل  سؤال

 آزمون

 گذارینام
ها پس عامل

از تحلیل 
 اکتشافی

های عادت
وشو شست

 مستقل است.
. برتری 7 آ

شده دست تثبیت
دهد میرا نشان 

)راست در مقابل 
 چپ و بالعکس(

23/0 05/0 11/0 09/0 45/0 79/0 41/0 49/0 

خوبی به .8 آ
هماهنگ شده 
است بدون 

برخورد با چیزی 
یا زمین خوردن 

 کند.حرکت می

27/0 03/0 07/0 12/0 62/0 92/0 27/0 32/0 

. مهارت در 9 آ
داشتن مداد، نگه
شمعی یا  مداد

 موقلم

27/0 0/0 04/0 06/0 66/0 81/1 41/0 64/0 

. توانایی 10 آ
 62/0 50/0 72/1 56/0 04/0 08/0 0/0 27/0 دستکاری اشیا

. توانایی در 11 آ
 44/0 36/0 87/1 42/0 07/0 02/0 00/0 25/0 رفتن از پله باال

. سطح 12 آ
انرژی در طول 

های ساعت
حضور در 
 مدرسه

25/0 0/0 04/0 12/0 44/0 62/1 56/0 56/0 

. رشد 13 آ
 30/0 44/0 77/1 43/0 09/0 12/0 01/0 21/0 فیزیکی کلی

. انگشت 58 ث
 29/0 43/0 86/1 39/0 05/0 03/0 01/0 22/0 مکد.خود را می

     85/3 92/4 85/6 35/10 70/23 ارزش ویژه
درصد واریانس 

     04/0 05/0 07/0 10/0 23/0 بیین شده

واریانس کل 
         49/0 تبیین شده
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 ها با مدل راشبرازش داده
هایی است که با مدل راش برازش داشته های راش، هدف به دست آوردن دادهدر مدل

گیری باید رعایت های راش مستلزم شرایطی هستند که برای اندازهد، یعنی مدلنباش
مدل راش نه بر  .است تغییرناپذیریترین ویژگی مدل راش، مالک شود. مهم
 تغییرناپذیری .گیری مبتنی استها بلکه بر الزامات اندازههای آماری درباره دادهمفروضه

ه باشند. برای تها با مدل راش برازش داشدر مدل راش تنها زمانی صادق است که داده
ی خی دو، پسماندهای استانداردشده و منحن توان از آمارهها با مدل راش میانطباق داده
 در این مطالعه (.2004ندریش، ااستفاده کرد )هاگکوئیست و  ICC سؤالویژگی 

( outfitو  infitهای میانگین مجذورات )ها با مدل راش از آمارهمنظور برازش دادهبه
شده های مشاهدهها بیانگر میانگین اختالف مجذورات بین پاسخاستفاده شد که این آماره
، 1کری)لین است 5/1تا  5/0پذیرش برای هر دو آماره دامنه قابلو مورد انتظار هستند. 

 PCMبعدی کتبا توجه به اینکه طبقات پاسخ در این ابزار متفاوت بود از مدل  (.2009
 پارامتر قدرت تشخیص ،استفاده شد. در این مدل Rدر محیط  eRmبا استفاده از پکیج 

 سؤالجایگاه شود. پارامتر مکان یا در نظر گرفته می 1 هاسؤال همهبرای  (α) سؤال
()  وK-1  پارامتر آستانه() .مقیاس برای هر خردهدر این مطالعه تحلیل راش  است

های برازش برای هر گویه و توزیع در سه قسمت بررسی طبقات پاسخ، برآورد آماره
 NOHARMبعدی توسط نرم افزار فرض تک ابتدا ها گزارش شده است.گویه -افراد

ریشه دوم میانگین مجذورات تفاوت  RMSRشامل برازش  هایشاخصبررسی شد. 
به دست  03/0 بینی شده است کههای پیشهای مشاهده شده و کوواریانسکوواریانس

( است که مقدار 1993، شاخص برازندگی تاناکا )GFIو شاخص دیگر برازش آمد 
 بودن برقرار است.بعدی تکبرازش فرض  هایشاخص. با توجه به به دست آمد 91/0

 سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس ها در خردهآستانه برآورد
 عملمطابق انتظار  گویهاول بررسی این است که آیا طبقات پاسخ برای هر  گام

ارزشی سه 58 ثو  12 آتا  9 آ یهاگویهدوارزشی و 8 آتا  2 آی هاگویه کند یا خیر.می
 مقیاس کنار گذاشته شد.در تحلیل عاملی اکتشافی از خرده 4و ا 2آ گویه که ؛بودند
 نشده برآورد خوبیبه 58ث گویهدر  مقدار آستانه. اندشده ارائه (2) در جدول هاآستانه
با توجه به . شده است ارائه (2)برای این گویه در شکل پاسخ طبقات منحنی  .است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linacre 
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 .نشده است و ارتفاع پایینی دارد برآورد خوبیبه )بله( 1طبقه  58 ث گویهدر  (2) شکل
. مقدار آستانه با شودبا مدل راش بررسی  این گویهبرای بررسی بیشتر باید برازش 

 .گزارش شده است (2)در جدول  1و  1عناوین 
 

 
 58 ث گویهمنحنی طبقات پاسخ  (2)شکل 

 
 با مدل راش و بهزیستی جسمانی سالمتمقیاس برازش خرده

 11 آ گویهقرار دارد،  42/1تا  -50/0مقیاس در دامنه در این خرده هاجایگاه گویه
ه( آمد)دیر به مدرسه  7 آ گویهو  گویه ترینآسان( پله از رفتن باال در توانایی)

بیشتر  گویهین مربیان گزینه خیلی ضعیف را برای ا ،است. به عبارتی گویهترین سخت
. با توجه به آمدبه دست  70/0یاس قمبرای این خرده PSIشاخص  اند.در نظر گرفته

به ترتیب  مکد()انگشت خود را می 58 ث گویهبرای  outfitو  infit آماره، (3)جدول 
 5/1تا 5/0 ی قابل پذیرشاین گویه در دامنه است، با توجه به این مقادیر، 64/1و  60/1

بنابراین با توجه  .کنندمطابق انتظار عمل نمی سؤالقرار ندارد و طبقات پاسخ نیز در این 
قیاس ماز خرده 58ث هماهنگ نبودن طبقات پاسخ، گویه این گویه و نداشتن به برازش
و  PSI 71/0شاخص  این گویهپس از حذف  .حذف شد و بهزیستی جسمانیسالمت 

 .شد برآورد 78/0آلفای کرونباخ نیز 
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 با مدل راش سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس ها و برازش خردهآستانه برآورد (2)جدول 

 
توانایی  (3)شکل : و بهزیستی جسمانیسالمت مقیاس در خرده هاگویه-توزیع افراد

دهد. با را نشان می سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس خرده هایگویهجایگاه افراد و 
هستند و کودکان امتیاز باالیی  ترآساننسبت به توانایی افراد  هاگویه ،شکلاین توجه به 

د به مدرسه با توجه به ماهیت ابزار که مربوط به آمادگی ورو مقیاس گرفتند.در این خرده
 کند.گرفتن امتیاز باال مشکلی ایجاد نمی هستند

  1 2 
2X df P outfit Infit 

37/1 3 آ  73/1  - 55/280 267 27/0 04/1 03/1 

55/0 5 آ  55/0  - 13/377 267 1/0 32/1 19/1 

03/0 6 آ  02/0  - 49/146 267 81/0 92/0 98/0 

 96/0 01/0 40/0 267 14/272 - 42/1 42/1 7 آ

 96/0 94/0 74/0 267 30/251 - -0/0 -0/0 8 آ

 68/0 60/0 1 267 59/159 08/1 -55/1 -23/0 9 آ

 آ

10 
51/0 61/0- 64/1 42/192 267 1 74/0 72/0 

 آ

11 
50/0- 55/1- 53/0 36/204 267 1 76/0 87/0 

 آ

12 
93/0 45/0- 21/1 73/240 267 87/0 89/0 89/0 

 آ

13 
03/0- 47/1- 41/1 30/363 267 10/0 35/1 25/1 

 ث

58 
28/0 39/0 01/0 68/478 267 001/0 64/1 60/1 
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 سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس در خرده هاگویه-توزیع افراد( 3)شکل 

 

 اجتماعی شایستگیمقیاس ها در خردهآستانه برآورد

تمامی  شدند و برآورد خوبیبهمقیاس در این خردهطبقات پاسخ با توجه به مقدار آستانه 
با یکدیگر کار  هماهنگصورت  ها مطابق انتظار و بهتمامی گویهطبقات پاسخ برای 

در قسمت  outfitو  infitمقیاس با توجه به مقادیر این خردههای گویهکنند. برازش می
درج  (3)در جدول مقیاس برای این خرده پارامتر آستانهمقادیر . بعد گزارش شده است

 است. شده
 اجتماعی با مدل راش شایستگیمقیاس برازش خرده

ترین گویه قرار دارد. آسان 55/1تا  -42/0مقیاس این خرده ها درجایگاه گویه دامنه 
 18 ترین گویه ثکند( و سخت بازی جدید بازیاسباب یک با است )مشتاق 19 ث

با  هاگویه همه outfitو  infitتوجه به مقادیر  با .)در مورد جهان کنجکاو است( است
تا  outfit 64/0 و آماره 38/1تا  76/0 در محدوده infit آمارهمدل راش برازش دارند. 

 PSIشاخص  قرار دارند. 5/1تا  5/0قابل پذیرش  است و هر دو آماره در دامنه 42/1
مقیاس اعتبار باالی این خرده دهندهکه نشان آمدبه دست  97/0و آلفای کرونباخ  94/0

 .است
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 اجتماعی با مدل راش شایستگیمقیاس ها و برازش خردهآستانه برآورد (3)جدول 

 

  1 2 
2X df P outfit infit 

 38/1 26/1 001/0 404 80/510 76/1 -16/2 -20/0 1 ث

 1 84/0 80/0 404 56/379 17/2 -66/1 25/0 2 ث

 82/0 73/0 1 404 14/295 99/1 -78/1 10/0 3 ث

 88/0 80/0 1 404 48/323 39/2 -76/1 32/0 4 ث

 83/0 78/0 1 404 51/316 23/2 -59/0 82/0 5 ث

 90/0 92/0 88/0 404 39/370 05/2 -10/1 48/0 6 ث

 87/0 72/0 1 404 49/290 27/2 -69/0 79/0 7 ث

 10/1 97/0 66/0 404 74/391 50/2 -21/1 64/0 8 ث

 95/0 74/0 1 404 15/299 68/1 -46/1 11/0 9 ث

 88/0 83/0 96/0 404 68/354 37/2 -20/1 59/0 10 ث

 88/0 83/0 99/0 404 96/335 29/2 -35/0 99/0 11 ث

 76/0 64/0 1 404 93/257 25/2 -36/1 44/0 12 ث

 02/1 12/1 04/0 404 78/454 67/2 -93/0 87/0 13 ث

 02/1 06/1 20/0 404 64/427 69/2 -83/0 93/0 14 ث

 91/0 81/0 99/0 404 83/328 91/1 -85/1 03/0 15 ث

 84/0 68/0 1 404 79/274 03/2 -33/1 35/0 16 ث

 87/0 90/0 93/0 404 44/362 61/2 -69/0 96/0 17 ث

 29/1 42/1 001/0 404 67/576 11/3 -01/0 55/1 18 ث

 28/1 24/1 001/0 404 75/502 24/1 -09/2 -42/0 19 ث

 02/1 09/1 10/0 404 35/441 64/1 -81/1 -09/0 20 ث

 23/1 41/1 001/0 404 77/570 32/2 -08/0 12/1 21 ث

 04/1 11/1 07/0 404 71/447 06/3 -45/0 30/1 22 ث

 82/0 82/0 99/0 404 73/331 21/2 -74/1 24/0 23 ث

 1 07/1 15/0 404 86/443 57/2 -47/0 04/1 24 ث

 92/0 92/0 87/0 404 41/372 41/2 -32/1 55/0 25 ث

 09/1 23/1 001/0 404 32/497 61/2 -60/0 00/1 27 ث
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توانایی افراد و  (4)شکل : اجتماعی شایستگیمقیاس در خرده هاگویه-وزیع افرادت
دهد. با توجه به این شکل مقیاس شایستگی اجتماعی را نشان میهای خردهجایگاه گویه

ها با سطح اند و جایگاه گویهشده خوبی پراکندهها نسبتا  با توجه به توانایی افراد بهگویه
صفت مکنون که با توجه به توزیع،  3تا  -2 هماهنگ است و در دامنه توانایی افراد
 اند.خوبی توزیع شدهبهایی نیز در این محدوده بیشتر است، تراکم توان

 

 
 اجتماعی شایستگیمقیاس در خرده هاگویه-توزیع افراد (4)شکل 

 
 هیجانی رسشمقیاس ها در خردهآستانه برآورد

 ث یهاگویهپارامتر آستانه در ارزشی هستند.مقیاس سهاین خرده یهاگویه تمامی 
 36و ث ن را متوقف کند سعی خواهد کرد آ ،و دعوایی پیش آیداگر اختالف ) 30
 برآورد خوبیبه شود(ناراحت می ،دکنرپرست او را ترک میوالدین/س کههنگامی)
دهد با توجه به شکل را نشان می 30 ث گویه منحنی طبقات پاسخ (5)شکل  .اندشدهن

)تا حدودی  1 نشده است و همچنین طبقه برآورد خوبیبهدرست(  کامال ) 2طبقه 
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 گویهمنحنی طبقات پاسخ  (6)در شکل  .تمایل به سمت راست منحنی استم درست(

نشده است و  برآورد خوبیبه 1طبقه  جه به شکلا تونشان داده شده است، ب 36 ث
نشده است. جدول  برآورد خوبیبهنیز نسبت به طبقه صفر  2ارتفاع کمی دارد، طبقه 

دهد. برای نشان می هیجانی رسشمقیاس خرده یهاگویه پارامتر آستانه را برای (4)
 .با مدل راش بررسی شود آنهاباید برازش  گویهگیری در مورد این دو تصمیم
 

 
 36ث  گویهمنحنی طبقات پاسخ  (6)شکل                  30ث گویهمنحنی طبقات پاسخ (5)شکل 

 
 هیجانی با مدل راش رسشبرازش خرده مقیاس 
اگر اختالف و ) 30 ث گویههای برازش، آماره برآوردو  (4)با توجه به جدول 

با توجه  راش برازش دارد.با مدل ن را متوقف کند( سعی خواهد کرد آ دعوایی پیش آید
 حفظ شد. مقیاساین خردهدر ساختار  گویه، این infit 24/1و  Outfit 29/1 به مقدار
با مدل شود( ناراحت می ،کنندوالدین/سرپرست او را ترک می کههنگامی) 36 ث گویه

. با توجه به (شده است برآورد infit 20/2و  outfit 91/3 آماره) راش برازش ندارد
مقیاس حذف شد. از خرده گویهاین  ،هماهنگ نبودن طبقات پاسخو نداشتن برازش 
 با هابچه سایر به) 39 ث گویه ترینآساناست.  25/1تا  -37/1از  هاجایگاه گویهدامنه 

 است. 36 ث گویه ترینسخت( و زندمی ضربه یا گیردمی گاز زند،می لگد بزرگساالن
، ها بسیار نزدیک به هم استجایگاه برخی گویه (4)جدول ها دربا توجه به مقادیر آماره

نافرمان و ) 45 ث)قلدر و نسبت به دیگران ظالم است( و  38 ث یهاگویهجایگاه 
پرت هست، )حواس 43 ث یهاگویه، جایگاه 12/0و  11/0به ترتیب سرکش است( 

و  19/0است( به ترتیب  قراربی) 44 ثبرای تمرکز در هر فعالیتی مشکل دارد( و 
ها مشکل ها و گروه)برای منتظر نوبت ماندن در بازی 48 ث یهاگویه، جایگاه 20/0
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و  37/0 به ترتیب تواند بیشتر از چند لحظه بنشیند(نمی چیزهیچ)برای  49 ثدارد( و 
)عصبی،  55 ثرسد( و ترسان یا مضطرب به نظر می) 52 ث یهاگویهجایگاه و 36/0

با توجه به نزدیک  .است -04/0و  -02/0به ترتیب است(  زدههیجانساس و بسیار ح
 هاگویه یک زوج از اینگویه،  ها و یکسان بودن محتوا و معناییگاه گویهبودن مقادیر جا

 PSI 91/0نامناسب شاخص  یهاگویه از حذف پیش حذف شد. مقیاسخردهاز 
خص شا 49 ثو  44 ث، 45 ث، 52 ث، 36 ث یهاگویه از حذف پسمحاسبه شد و 

PSI 92/0  مقیاس که بیانگر اعتبار باالی این خرده آمددست  به 96/0و آلفای کرونباخ
 .است
 

 هیجانی با مدل راش رسشمقیاس ها و برازش خردهآستانه برآورد(4)جدول 

  1 2 
2X df p outfit infit 

 83/0 77/0 1 441 27/339 52/1 -44/0 52/0 28ث

 ث

29 
29/0 92/0- 53/1 24/358 441 99/0 81/0 86/0 

 ث

30 
19/1 21/0 17/2 51/516 441 01/0 29/1 24/1 

 ث

31 
79/0 35/0- 97/1 07/428 441 66/0 96/0 96/0 

 ث

32 
72/0 32/0- 82/1 09/442 441 48/0 1 08/1 

 ث

33 
57/0 54/0- 75/1 70/358 441 99/0 81/0 93/0 

 ث

34 
68/0 54/0- 95/1 17/473 441 14/0 07/1 08/1 

 ث

35 
85/0 35/0- 11/2 25/503 441 02/0 14/1 17/1 

 ث

36 
25/1 98/0 59/1 60/1729 441 001/0 91/3 20/2 
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  1 2 2X df p outfit infit 
 ث

37 
63/0 51/0 82/1- 15/749 441 001/0 70/1 19/1 

 ث

38 
11/0 77/0- 00/1 91/423 441 71/0 96/0 94/0 

 ث

39 
21/0- 37/1- 95/0 23/355 441 99/0 80/0 89/0 

 ث

40 
01/0 13/1- 17/1 70/491 441 05/0 11/1 09/1 

 ث

41 
10/0- 19/1- 98/0 10/468 441 18/0 06/1 15/1 

 ث

42 
57/0 31/0- 51/1 01/428 441 66/0 96/0 98/0 

 ث

43 
19/0 98/0- 39/1 56/291 441 28/0 66/0 70/0 

 ث

44 
20/0 05/1- 50/1 04/329 441 1 74/0 75/0 

 ث

45 
12/0 93/0- 16/1 50/320 441 1 73/0 82/0 

 ث

46 
04/0 82/0- 90/0 64/250 441 1 57/0 66/0 

 ث

47 
23/0 88/0- 37/1 28/377 441 99/0 85/0 97/0 

 ث

48 
37/0 07/1- 84/1 86/329 441 1 74/0 81/0 

 ث

49 
36/0 06/1- 79/1 15/312 441 83/0 91/0 89/0 

 78/0 78/0 1 441 55/346 45/1 -90/0 27/0 50ث

 ث

51 
15/0 85/0- 05/1 93/379 441 98/0 86/0 91/0 
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توزیع توانایی افراد  (7)شکل : هیجانی رسشمقیاس در خرده هاگویه-توزیع افراد

تر نسبت به توانایی افراد ساده هاگویه دهد با توجه به شکلرا نشان می هاجایگاه گویهو 
اند، با توجه مقیاس امتیاز باال کسب کردهکودکان در این خرده ،به عبارت دیگر .هستند

سنجد باال بودن توانایی کودکان نسبت مادگی ورود به مدرسه را میبه ماهیت ابزار که آ
 کند.ایجاد نمیها مشکلی به جایگاه گویه

  1 2 2X df p outfit infit 
 ث

52 
02/0- 23/1- 17/1 54/368 439 99/0 83/0 86/0 

 ث

53 
19/0 68/0- 96/0 68/678 441 99/0 86/0 91/0 

 ث

54 
07/0 02/1- 14/1 20/288 441 1 65/0 82/0 

 ث

55 
04/0- 25/1- 25/1 61/378 439 98/0 86/0 88/0 

 ث

56 
40/0 72/0- 44/1 95/443 441 79/0 94/0 93/0 

 ث

57 
31/0 86/0- 49/1 62/569 441 001/0 26/1 22/1 
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 هیجانی رسشمقیاس در خرده هاگویه-توزیع افراد (7) شکل

 

 مقیاس زبان و رشد شناختیخردهها در آستانه برآورد
ه چطور داند کمی) 8 ب گویهدر  پارامتر آستانهمقیاس زبان و رشد شناختی در خرده

اشیا را بر اساس یک ویژگی مشترک )شکل،  تواندمی) 27 باز یک کتاب استفاده کند(، 
اشکال هندسی را از یکدیگر  تواندمی) 32 بو  بندی کند(رنگ، اندازه( مرتب و دسته

، در هر سه گویه طبقه بله و خیر هماهنگ با اندنشده برآورد خوبیبهتشخیص دهد( 
 هاگویه اینگیری در مورد برای تصمیمکنند. یکدیگر نبوده و مطابق انتظار عمل نمی

 هایها در شکلطبقات پاسخ برای این گویه با مدل راش بررسی شود. آنهاباید برازش 
 شده است. ارائه (10و  9، 8)
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 8 منحنی طبقات پاسخ گویه ب(8) شکل

 

 
 27 منحنی طبقات پاسخ گویه ب( 9)شکل 

 

 
 32 منحنی طبقات پاسخ گویه ب (10) شکل

 

 ل راشبا مدزبان و رشد شناختی مقیاس برازش خرده

 ها در دامنه. جایگاه گویهدهدبا مدل راش را نشان می برازش هایآماره (،5)جدول 
 تواندمی) 17 ترین گویه بو سخت 8 ترین گویه بقرار دارد. آسان 89/2تا  -97/2

 ب گویه استثنایبه هاگویه جه به جدول تمامیبا تو ساده را بخواند( است. هایجمله
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 32و گویه ب outfit 18/2با  27گویه بقرار دارند.  پذیرشقابل در دامنه 32 بو  27
و با مدل راش برازش ندارند و با  یستندی قابل پذیرش قرار ندر دامنه outfit 09/2با 

نگ است و مطابق انتظار نیست، هنیز در این دو گویه ناهماتوجه به اینکه طبقات پاسخ 
که پارامتر آستانه در آن  8 ب گویهمقیاس حذف شد. این دو گویه از ساختار خرده

 outfitو  infit 99/0 ، مقدار آمارهنشده بود با مدل راش برازش دارد برآورد خوبیبه
ه اما خوبی برآورد نشدبرآورد شده است. گر چه طبقات پاسخ در این گویه به 12/1

قابل قبول قرار دارند، بنابراین این گویه در ساختار  های برازش در دامنهآماره
 (32و ب 27ی نامناسب )بهاگویه از حذف پیش PSI. شاخص مقیاس باقی ماندخرده
و ضریب آلفای کرونباخ  آمدبه دست  93/0 نامناسب، یهاگویه از حذف پسو  92/0
مقیاس که بیانگر اعتبار باالی خرده آمدبه دست  93/0نامناسب  یهاگویه از حذف پس
 .است
 

 ل راشزبان و رشد شناختی با مدمقیاس ها و برازش خردهآستانه برآورد (6) جدول

  2X df p outfit infit 

 99/0 12/1 032/0 418 25/473 -97/2 8 ب

 90/0 02/1 36/0 418 37/427 -19/2 9 ب

 03/1 13/1 02/0 418 27/477 -43/0 10 ب

 67/0 54/0 1 418 64/229 -29/0 11 ب

 61/0 46/0 1 418 86/192 -10/0 12 ب

 91/0 84/0 99/0 418 83/355 71/0 13 ب

 82/0 78/0 1 418 59/326 -29/0 14 ب

 87/0 77/0 1 418 66/320 35/1 15 ب

 07/1 93/0 83/0 418 85/389 23/3 16 ب

 96/0 13/1 02/0 418 06/477 59/2 17 ب

 14/1 18/1 05/0 418 74/495 43/0 18 ب

 86/0 80/0 99/0 418 95/335 31/0 19 ب

 92/0 83/0 99/0 418 38/351 13/1 20 ب

 95/0 09/1 08/0 418 54/458 25/2 21 ب
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توزیع  (،11) شکل: مقیاس زبان و رشد شناختیخردهها در گویه–توزیع افراد 
 خوبیبهها جایگاه گویه ،با توجه به شکل .دهدرا نشان می هاجایگاه گویهتوانایی افراد و 

 ها با سطح توانایی افرادجایگاه گویه و اندهای افراد توزیع شدهبا توجه به توانایی
 خوبیبه ،هابا توجه به جایگاه گویه صفت مکنون 23/3تا  -3 هماهنگ است و در دامنه

 اند.توزیع شده

  2X df p outfit infit 
 88/0 26/1 01/0 418 31/531 89/2 22 ب

 02/1 18/1 05/0 418 46/496 63/2 23 ب

 16/1 07/1 13/0 418 99/449 -81/0 24 ب

 97/0 89/0 93/0 418 80/375 61/0 25 ب

 02/1 39/1 01/0 418 37/611 51/0 26 ب

 03/1 18/2 0 418 51/917 -59/2 27 ب

 21/1 15/1 01/0 418 15/485 -18/1 28 ب

 06/1 15/1 02/0 418 40/482 -70/1 29 ب

 74/0 77/0 1 418 38/324 -53/1 30 ب

 87/0 22/1 01/0 418 37/513 -01/1 31 ب

 27/1 09/2 0 418 37/786 -63/2 32 ب

 91/0 05/1 22/0 418 57/440 -92/0 33 ب
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 مقیاس زبان و رشد شناختیخرده هاگویه-توزیع افراد (11)شکل 

 
 ارتباطی هایمهارتمقیاس دانش عمومی و ها در خردهبرآورد آستانه

شکل  دهد.مقیاس را نشان میاین خرده یهاگویهبرای  آستانه پارامتر (،6) جدول
دهد با )توانایی گفتن یک داستان( را نشان می 3 ب گویهمنحنی طبقات پاسخ  (،12)

نیز منحنی طبقات  (13)برآورد نشده است. شکل  خوبیبهطبقه دوم  ،توجه به شکل
نیز  گویهدهد در این )توانایی شرکت در بازی تخیلی( را نشان می 4 ب گویهپاسخ 

ها هماهنگ با یکدیگر کار طبقه ،به عبارتی .برآورد نشده است خوبیبهطبقه دوم 
باید  هاگویه با این گیری در ارتباطشتر در مورد تصمیماطالعات بی منظوربهکنند. نمی

 با مدل راش بررسی شود. آنهابرازش 
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 4 ب منحنی طبقات پاسخ(13)شکل           3 بمنحنی طبقات پاسخ  (12)شکل 

 
 ارتباطی با مدل راش هایمهارتمقیاس دانش عمومی و برازش خرده

 گویه ترینآساناست.  66/1تا  -73/0از ها جایگاه گویه ( دامنه6)با توجه به جدول 
)توانایی  3 ب گویهترین در فارسی( و سخت مؤثر طوربه)توانایی استفاده از زبان  1 ب

 infit با مقدار 4و ب oufit 96/0و  infit با مقدار 3گویه ب گفتن یک داستان( است.

نیز با توجه به مقادیر ها گویهبا مدل راش برازش دارند، دیگر  outfit 38/1و  31/1
infit  وoutfit آمارهمقیاس، های این خردهگویه همهبرای . با مدل راش برازش دارند 
infit و  31/1تا  64/0 در محدودهoutfit ند که هر قرار دار 38/1تا  55/0 ر محدودهد

و  80/0مقیاس برای این خرده PSIشاخص قابل قبول هستند.  محدودهدو آماره در 
 به دست آمد. 87/0آلفای کرونباخ 

 
ارتباطی با مدل  هایمهارتمقیاس دانش عمومی و ها و برازش خردهبرآورد آستانه (6) جدول

 راش

 

  1 2 
2X df p outfit infit 

 91/0 79/0 99/0 351 25/276 70/0 -16/2 -73/0 1 ب
 80/0 77/0 99/0 351 46/272 71/1 -67/1 019/0 2 ب
 96/0 96/0 71/0 351 05/336 12/3 21/0 66/1 3 ب
 31/1 38/1 0 351 11/502 55/2 31/0 43/1 4 ب
 77/0 63/0 1 351 87/220 29/1 -13/1 07/0 5 ب
 64/0 55/0 1 351 34/192 73/1 -78/0 48/0 6 ب
 82/0 89/0 92/0 351 30/314 2 04/0 02/1 7 ب
 ث
26 43/0- 89/1- 03/1 39/404 351 03/0 15/1 19/1 
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 شکل: ارتباطی هایمهارتمقیاس دانش عمومی و در خرده هاگویه-توزیع افراد

جایگاه  ،دهد. با توجه به شکلرا نشان میهاجایگاه گویهتوزیع توانایی افراد و  (،14)
 اند.های افراد توزیع شدهتوانایی با توجه به خوبیبهها گویه
 

 
 ارتباطی هایمهارت ومقیاس دانش عمومی در خردهها گویه-توزیع افراد (14) شکل

 
 حراف معیارنمیانگین و ا (،7) جدول: EDIی هاخرده مقیاستفاوت جنسیت در 

دهد. نشان می پسرانرا در بین دختران و  مقیاس ابزار رشد اوایل زندگیپنج خرده
 هاخرده مقیاسداری بین گروه دختران و پسران وجود دارد و در تمامی تفاوت معنی

 دختران از پسران بیشتر است. هایهنمرمیانگین 
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ی ابزار رشد هاخرده مقیاسدختران و پسران در  هایو انحراف معیار نمره نمیانگی( 7)جدول 
 اوایل زندگی

 میانگین تعداد نمونه مقیاسخرده
انحراف 

 معیار
F 

سطح 

 داریمعنی

سالمت و بهزیستی 

 چسمانی

 97/2 10/16 226دختر:
59/13 001/0 

 29/2 01/17 230پسر:

 اجتماعی شایستگی
 61/13 28/38 226دختر:

93/7 001/0 
 03/11 55/41 230پسر:

 هیجانی رسش
 88/15 76/43 226دختر:

80/5 002/0 
 19/12 96/46 230پسر:

 رشد شناختی زبان و
 99/6 10/16 226دختر:

11/5 003/0 
 28/6 36/17 230پسر:

دانش عمومی و 

 ارتباطی هایمهارت

 82/3 92/11 226دختر:
92/18 001/0 

 05/3 33/13 230پسر:

 
کنش : EDIی هاخرده مقیاسبا توجه به جنسیت در  هاگویه افتراقی کارکردمحاسبه 

محاسبه شد.  سالمت و بهزیستی جسمانیمقیاس دو برای خردهخی آمارهافتراقی توسط 
)سطح انرژی در طول ساعات حضور در مدرسه( در  12آ گویه مقیاسدر این خرده

( نشان داده 12 )آ 9کنش افتراقی گویه  (،15) پسران دارای کنش افتراقی است. در شکل
این تفاوت مشکلی ایجاد نخواهد کرد زیرا با توجه به محتوای گویه انتظار  شده است،

مقیاس شایستگی اجتماعی در خرده رفت که میانگین پسران در این گویه بیشتر شود.می
نشان  نفساعتمادبه) 8ث )رشد کلی اجتماعی/هیجانی(،  1ث های گویه پسران در

)مشتاق  20ث ی جدید بازی کند( و زبااسباب)مشتاق است با یک  19ث دهد(، می
کردند و  دریافتباالتری نسبت به دختران  هایهنمر است بازی جدیدی را انجام دهد(

)به اموال  6ث کند(، پیروی می هادستورالعمل)از قوانین و  5ث های دختران در گویه
)از وسایل  16ث دهد(، )خودکنترلی نشان می 7ث گذارد(، دیگران احترام می

کند( )با دقت و بسیار مرتب کار می 17ث کند( و خوبی نگهداری میمهد/مدرسه به
هایی را که دارای گویه (،16)شکل  باالتری نسبت به پسران به دست آوردند. هایهنمر

در خرده مقیاس رسش هیجانی  دهد.مقیاس نشان میکنش افتراقی هستند برای این خرده
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)اگر اختالف یا دعوایی به وجود آید سعی خواهد کرد آن را  30ث های پسران درگویه
باالتری نسبت به  هایه)قلدر و نسبت به دیگران ظالم است( نمر 37ث متوقف کند( و 

)ناراحت، عصبانی یا افسرده به  51ث های کردند و دختران درگویه دریافتدختران 
ی کمک به مرتب کردن به هم )برا 29ث کند(، )زیاد گریه می 54ث رسد(، نظر می

)به کودکی که گریه  32ث شود(، شخص دیگری ایجاد کرده داوطلب می ریختگی که
)به کودکانی که احساس مریضی یا  35ث دهد( و دلداری می ،کند یا ناراحت استمی

کردند. شکل  دریافتباالتری نسبت به پسران  هایهنمرکند( کمک می ،ناراحتی دارند
 دهد.مقیاس نشان میهایی را که دارای کنش افتراقی هستند برای این خردهگویه 17

)به ریاضیات  25ب های مقیاس زبان و رشد شناختی پسران درگویهدر خرده
تا شماره  تواندمی) 29ب مند است(، های عددی عالقه)به بازی 26ب مند است(، عالقه
بیشتری نسبت به  هایهنمرکند( هیم ساده زمانی را درک می)مفا 33ب بشمارد( و  20

ب مند است(، طورکلی به کتاب عالقه)به 9ب های دختران گرفتند و دختران درگویه
)در حال کسب تجربه با ابزارهای نوشتن است(  18ب مند به خواندن است(، )عالقه 10
بیشتری نسبت به پسران  هایهرنممند به نوشتن است( طور داوطلبانه عالقه)به 20ب و 

مقیاس هایی را که دارای کنش افتراقی هستند برای این خردهگویه (18)شکل ند. گرفت
 .دهدنشان می

های ارتباطی فقط یک گویه دارای کنش مقیاس دانش عمومی و مهارتدر خرده
بیشتری  هایهنمر)توانایی شرکت در بازی تخیلی( دختران  4ب افتراقی بود. در گویه 

هایی را که دارای کنش افتراقی هستند گویه (،19)شکل  نسبت به پسران دریافت کردند.
 .دهدمقیاس نشان میبرای این خرده
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 مقیاس شایستگی اجتماعیکارکرد افتراقی خرده(16) شکل        مقیاس رفاه فیزیکیخرده افتراقی کارکرد (15)شکل 

 
 کاردکرد افتراقی زبان و رشد شناختی (18)شکل        مقیاس رسش هیجانیخردهکارکرد افتراقی (17)شکل 

 
 های ارتباطی. کارکرد افتراقی دانش عمومی و مهارت19شکل 
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 گیریبحث و نتیجه
( ابزاری است که آمادگی ورود 2007)جانوس و آفورد،  EDI ابزار رشد اوایل زندگی
های ویژگی ،پژوهش حاضر در کند.گیری میسال اندازه 6تا  4 به مدرسه را در کودکان

های که یکی از مدل PCMای و ساختار عاملی ابزار با مدل امتیاز پاره سنجیروان
ها نشان داد که داده هاخرده مقیاسی شد. نتایج در تمامی بررس ،ی راش استخانواده

 بهزیستی جسمانی سالمت ومقیاس با مدل راش برازش مطلوب دارند. در خرده
 صورتبه 58ث و  13آ تا  9آ  یهاگویهدوارزشی و صورتبه 8آ تا  2آ  یهاگویه
ها عاملی اولیه در ابتدا برازش کافی با دادهپنجساختار  اند.گذاری شدهارزشی نمرهسه

 ؛ کهنداشت و برای به دست آوردن ساختار ابزار از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد
مقیاس از ساختار خرده به دلیل اینکه در هیچ عاملی بار عاملی نداشتند 4و ا 2آ دو گویه

 تأییدیتحلیل عاملی نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی،  یید. به منظور تأندحذف شد
 یید شد.أعاملی تپنجی برازش، مدل اهشد و با توجه به آماره اجرادوم  نمونهروی زیر

تگی باالیی با کل ها ضریب همبستمامی گویهنشان داد  تحلیل کالسیک نتایج حاصل از
ها آزمونتمامی خرده و نیز 29/0با ضریب همبستگی  58ث سؤال غیر ازد به آزمون دارن

مقیاس سالمت میزان آلفای کرونباخ در خرده ،در پژوهش حاضر .اعتبار مناسب داشتند
ها کمتر بود، این نتیجه با نتایج حاصل مقیاسنسبت به دیگر خرده و بهزیستی جسمانی

، همکاران)جانوس و ( و 2004(، اندریش و استایل )2007جانوس و آفورد ) مطالعهاز 
یین مدل راش برای تععالوه بر نظریه کالسیک از  ،( مطابقت دارد. در این مطالعه2011
هایی های راش، به دست آوردن دادهمدل زیرا هدف ؛استفاده شد سنجیروانهای ویژگی

گیری است که با مدل برازش داشته باشد، یعنی مستلزم شرایطی باشند که برای اندازه
با توجه به اینکه طبقات پاسخ در ابزار رشد اوایل زندگی متفاوت بود  .باید رعایت شود
منحنی طبقات پاسخ،  توجه به ها باتمامی گویه ،استفاده شد PCMای از مدل امتیاز پاره
و همچنین توزیع افراد  outfitو  infit یهال راش با استفاده از آمارهبرازش گویه با مد

، منحنی طبقات و بهزیستی جسمانیمقیاس سالمت در خرده .ندشدها بررسی گویه
 برآورد خوبیبهدوم )متوسط(  طبقهدر مکد( )انگشت خود را می 58ث  گویه پاسخ در

و از  قرار نداشت پذیرشقابل در دامنه گویه ننشده بود و نیز پارامترهای برازش در ای
مقیاس بیانگر ها نیز در این خردهوزیع افراد گویهت د.ش کنار گذاشتهمقیاس خردهساختار 

 شایستگیمقیاس در خرده .بودها نسبت به توانایی افراد آسان بودن جایگاه گویه
و هماهنگ با  خوبیبهها تمامی آستانهو بودند ارزشی سه هاگویه تمامیاجتماعی 
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مقیاس با مدل راش برازش داشتند. توزیع خرده یهاگویه شدند و تمامی برآوردیکدیگر 
تر هستند. نسبت به توانایی افراد ساده هاگویه مقیاس نشان داددر این خرده هاگویه-افراد

 ابزاراینکه  با یکدیگر تطابق ندارد اما با توجه به هاگویه-درست است که توزیع افراد
آسان سنجد بیشتر بودن سطح توانایی نسبت به موردنظر آمادگی ورود به مدرسه را می

 هاگویه هیجانی رسشمقیاس در خرده مشکلی ایجاد نخواهد کرد. هاگویه بودن
)اگر اختالف  30ث  یهاگویهگذاری شدند و پارامتر آستانه درارزشی نمرهسه صورتبه

 کههنگامی) 36ث  گویهرا متوقف کند( و  آنو دعوایی پیش بیاید سعی خواهد کرد 
نشده است.  برآورد خوبیبهشود( کنند ناراحت میوالدین/سرپرست او را ترک می

به طبقه  نسبتکمتری  هایه)خوب /خیلی خوب( نمر 2کودکان در طبقه 
نشان  36ث  گویههای برازش در مورد آمارهد. ضعیف/خیلی ضعیف( به دست آوردن)0

و  36ث  گویه نداشتن با مدل راش برازش ندارد. با توجه به برازش گویهداد که این 
مقیاس کنار گذاشته شد. با توجه به مقادیر نامناسب پارامتر آستانه از ساختار خرده برآورد

بسیار نزدیک به  هاگویه برخیجایگاه ، هاگویه-و همچنین توزیع افراد هاجایگاه گویه
یکسان است و در مدل  تقریبا   هاگویه از بررسی مشخص شد محتوای پسو  هم بود

 یکسان دارند با یکدیگر ادغام کرد. جفت تقریبا  که جایگاه  ییهاهگوی توانراش می
)نافرمان و سرکش  45ث )قلدر و نسبت به دیگران ظالم است( و  38ث  یهاگویه
پرت است، برای تمرکز در هر فعالیتی مشکل )حواس 43ث  یهاگویه جفت ؛است(

)برای منتظر نوبت ماندن در  48ث  یهاگویه جفت ؛قرار است()بی 44ث دارد( و 
تواند بیشتر از چند لحظه نمی چیزهیچ)برای  49ث ها مشکل دارد( و ها و گروهبازی

)عصبی،  55ث رسد( و می نظر)ترسان یا مضطرب به  52 یهاگویه بنشیند( و جفت
 و معنای گویهمقادیر جایگاه هستند که  ییهاهیگو است(، زدههیجانبسیار حساس و 
در ساختار  هاگویه و تصمیم گرفته شد یکی از جفتهم است بسیار نزدیک به 

نسبت به توانایی افراد  هاگویه نشان داد که هاگویه-مقیاس حفظ شود. توزیع افرادخرده
آمادگی ورود به  زندگیهستند و با توجه به این مطلب که ابزار رشد اوایل  ترآسان

نسبت به توانایی افراد مشکلی ایجاد نخواهد  هاگویه آسان بودنسنجد مدرسه را می
 یدوارزش صورتبه هاگویه تمامی ،مقیاس زبان و رشد شناختیکرد. در خرده

داند که چطور از یک کتاب می) 8ب  یهاگویهگذاری شدند. پارامتر آستانه درنمره
اشیا را بر اساس یک ویژگی مشترک )شکل، رنگ، اندازه(  تواندمی)27 باستفاده کند(، 
اشکال هندسی را از یکدیگر تشخیص دهد(  تواندمی) 32 ب و( بندی کندمرتب و دسته
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نمره  هاگویه در این داشتندنشده است. کودکانی که توانایی کمتری  برآورد خوبیبه

بیشتر برای سطوح باالی توانایی مناسب است.  هاگویه اند و اینکمتری به دست آورده
با مدل راش برازش  32 بو  27 ب یهاگویه های برازش مشخص شدآمارهبا بررسی 

مقیاس کنار گذاشته مناسب آستانه از ساختار خرده برآوردندارند و با توجه به عدم 
مقیاس بیانگر توزیع مناسب توانایی افراد و در این خرده هاسؤال-شدند. توزیع افراد

است و این دو در تطابق و هماهنگ با یکدیگر قرار دارند. در  هاجایگاه گویه
گذاری شدند. نمره ارزشیسه صورتبه هاگویه ارتباطی تمامی هایمهارتمقیاس خرده

)توانایی شرکت در  4 بی گفتن یک داستان( و )توانای 3 ب یهاگویهرامتر آستانه درپا
نشده است. کودکان در طبقه دوم )خوب/خیلی خوب(  برآورد خوبیبهبازی تخیلی( 

، دشوار بوده است هانآی برا گویهبه عبارتی این دو  ،انددهکر دریافتکمتری  هایهنمر
مقیاس حفظ شدند. با مدل راش، در ساختار خرده هاگویه توجه به برازش ایناما با 

مقیاس با یکدیگر هماهنگ هستند و توانایی افراد در این خرده هاگویه-توزیع افراد
 حذف شده در پژوهش حاضر، هایگویه اند.توزیع شدهبا توجه به جایگاه گویه  خوبیبه

 32و ب 27، ب36، ث58های ثدر مرحله تحلیل عاملی اکتشافی(، گویه 4و آ 2گویه آ
به علت  52و ث 49، ث45، ث44های ثبه علت عدم برازش با مدل راش و گویه

ساختار ابزار حذف  از 55و ث 48، ث38، ث43های ثشباهت جایگاه و معنا با گویه
های ( با گویه2004) استایلبا پژوهش اندریش و حذف شده  هایسؤالشدند. برخی 

، 13، ث8، ث4ی آهاگویه ،آنهاوهش مطابقت دارد. در پژوهش حذف شده در این پژ
 43و ث 44، ث58های ثبا مدل راش و گویهنداشتن به علت برازش  57و ث 36ث

 از ابزار حذف شده بودند 55و ث 52، ث2های آبه علت شباهت جایگاه و معنا با گویه
در مطالعه هاگکوئیست و هلستروم  58ث مانند شدهحذف  هایسؤالبرخی همچنین و 
ها مقیاسخرده همهدر . بود که با مدل راش برازش نداشتند هاییاز سؤال نیز( 2014)

. پسران در دبودنکنش افتراقی دارای گویه  26میانگین دختران از پسران بیشتر بود و 
 33ب ،29، ب26، ب25، ب37، ث30، ث20، ث19، ث8، ث1، ث12های آگویه
، 16، ث7، ث6، ث5های ثبیشتری نسبت به دختران و دختران در گویه هایهنمر
 هایهنمر 4و ب 20، ب18، ب10، ب9، ب35، ث32، ث29، ث54، ث51، ث17ث

رفت که انتظار می هاسؤالاما با توجه به محتوای  ،گرفتندبیشتری نسبت به پسران 
ها به دست بیاورند و این تفاوت به بیشتری در این گویه هایهدختران و پسران نمر
ها در درنتیجه این گویهها نسبت به دختران و پسران نیست. معنای سوگیری گویه
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هاگکوئیست و ( 2004)همچنین در پژوهش اندریش و استایل ساختار ابزار حفظ شدند. 
و  EDIهای مقیاسبه تفاوت میانگین دختران و پسران در خرده (2014)و هلستروم 

. در پژوهش اندریش و باالتر بودن میانگین دختران نسبت به پسران اشاره شده است
، 22، ث20، ث19، ث18، ث8، ث4، ث1، ث12آ هایپسران در گویه (2004) استایل

، 7، ث6، ث10، آ9های آو دختران در گویه 29و ب 26، ب25، ب17ب ،37، ث30ث
، 18، ب10، ب9، ب4، ب57، ث54، ث51، ث35، ث32، ث29، ث28، ث17، ث16ث
های دارای کنش افتراقی در باالتری به دست آوردند. با توجه به گویه هایهنمر 20ب

با نتایج حاصل  دارای کنش افتراقی تقریبا  هایسؤالمطالعه اندریش و پژوهش حاضر، 
 ها با مدل راش،با توجه به نتایج حاصل از برازش داده مطالعه اندریش هماهنگ است. از
 سنجیروانهای ویژگی با گویه 93 جدید با ابزار حذف و ،از ساختار نامناسب گویه 8

محدودیت اصلی این پژوهش  .به دست آمددبستانی مشهد مطلوب برای کودکان پیش
، 4های جداگانه در گروه صورتبهکودکان  ،این است که به دلیل کم شدن حجم نمونه

میزان آمادگی ورود به مدرسه بررسی  ازنظر آنهاند تا تفاوت شدنبررسی ساله  6و  5
 .شودشود این ابزار در کودکان دارای نیازهای ویژه نیز اجرا همچنین پیشنهاد میشود. 
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