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ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی چکلیست رفتار خطرآفرین کودک (

)

3

معصومه نجاتی فر ،1حمید سوری ،2محتشم غفاری

 2استاد گزيٌ اپیدمیًلًصی ،مزکش تحقیقات ارتقای ایمىی ي پیشگیزی اس مصديمیتها ،داوشکدٌ بهداشت ،داوشگاٌ علًم پششکی شهید بهشتی ،تهزان ،ایزان
 3دکتزی آمًسش بهداشت ي ارتقاء سالمت ،داوشیار گزيٌ بهداشت عمًمی ،مزکش تحقیقات کىتزل عًامل سیانآير محیط ي کار ،داوشکدٌ بهداشت ،داوشگاٌ علًم پششکی
شهید بهشتی ،تهزان ،ایزان
وًیسىدٌ رابط :حمید سًری ،وشاوی :تهزان ،بشرگزاٌ چمزان ،خیابان تابىاک ،داوشگاٌ علًم پششکی شهید بهشتی ،مزکش تحقیقات ارتقای ایمىی ي پیشگیزی اس مصديمیتها،
کد پستی ،13836 :شمارٌ تلفه ،22433380-22431333 :فاکس ،22433380 :پست الکتزيویکhsoori@yahoo.com :
تاریخ دریافت35/3/12 :؛ پذیزش35/8/1 :

هقذهه و اهذاف :در ثزرعی خيزپذیزی وٛدوبٖ خزدعبَ در ارتجبه ثاب ٔقاؤٚیت آ٘ابٖ ثا ٝاثاشاری ػّٕای ٞ ٚشیٙا -ٝاثازثشؼ جٟات
ارسیبثی ایٗ رفتبر وٛدوبٖ ٘یبس اعتٞ .وف ایٗ ٔيبِؼ ٝارسیبثی ٚیضٌیٞبی رٚاٖ عٙجی ٘غش ٝفبرعی چه ِیغت رفتابر خيزآفازیٗ واٛدن
( )IBCاعت.
روش کار :در ایٗ ٔيبِؼ ٝرٚاٖعٙجی ،پظ اس ا٘جبْ رٚایی تزجٕ( ٝرٚػ اعتب٘وارد تزجٕ -ٝثبستزجٕ٘ ،)ٝغشٟ٘ ٝبیی پزعؾٙبٔ ٝىی ثزرعی
رٚایی ٔحتٛا  ٚفٛری  ٚثز اعبط تٛافك فبحت ٘ظزاٖ آٔبدٌ ٜزدیو .ایٗ ٘غشٔ ٝیبٖ ٘ 300فز اس ٔبدراٖ وٛدوبٖ  2-5عبِٔ ٝزاجؼ ٝوٙٙو ٜثٝ
ٟٔوٞبی وٛدن در ؽٟز تٟزاٖ تٛسیغ ٌزدیو .رٚایی ٍٕٞزا اس ىزیك ثزرعای ٕٞغاب٘ی در٘ٚای ثاب ٔحبعاج ٝمازیت آِفابی وز٘ٚجاب ٘ ٚیاش
ٕٞجغتٍی ٞز آیتٓ ثب أتیبس وُ اثشار ارسیبثی ؽو .پبیبیی پزعؾٙبٔ ٝث ٝرٚػ آسٔ -ٖٛثابسآسٔ ٖٛثاب ٔؾابروت ٘ 55فاز اس ٔابدراٖ ٔ ٚمبیغاٝ
ٕ٘زات وغتؽو ٜدر دٔ ٚزحّ ٝثب اعتفبد ٜاس مزیت ٕٞجغتٍی  ٚمزیت ٕٞجغتٍی در ٖٚردٜای (ٛٔ )ICCرد لنبٚت لزار ٌزفت.
یافتهها٘ :تبیج  CVRثزای فو در فو آیتٓ ٞب ،خٛة  ٚثیٗ  0/6تب  CVI ٚ ،1وّی اس٘ظز تٙبعت  ٚؽافبفیت ٔؼابدَ  ٚ 0/93اس٘ظاز عابدٌی
ٔؼبدَ  ٚ 0/92لبثُ لج َٛثٛد .مزیت آِفبی وز٘ٚجب  0/87 ،ثٛدٞ .ز  24آیتٓ ٕٞ IBCجغتٍی خٛة ٔ ٚغتمیٕی ثب أتیبس وُ اثاشار داؽاتٙو
(٘ .)r; 0/32-0/71تبیج پبیبیی ٘یش تأییووٙٙو ٜپبیبیی ٘غش ٝفبرعی  IBCدر ى َٛسٔبٖ ثٛد (ICC;0/86؛ .)r;0/90
نتیجه گیری٘ :غش ٝفبرعی  ،IBCاثشار ٔؼتجزی اعت ؤ ٝی تٛا٘و در ثزرعی خيزپذیزی وٛدن  ٚارتجابه آٖ ثاب ٔقاؤٚیتٞابی ٔشتّا
وٛدوبٖ  2-5عبِ ٝدر ایزاٖ ثىبر رٚد.
واشگاى کلیذی :رٚایی ،پبیبیی ،رفتبر ،خيز ،وٛدن ،فبرعی

مقدمه
ثبٚجٛد پیؾزفتٞبی فٛرت ٌزفت ٝدر پیؾٍیزیٔ ،قؤٚیتٞبی
غیز ػٕو ٛٙٞس  ٓٞیىی اس ػُّ افّی اثتال ٔ ٚیزایی وٛدوبٖ (ٚ )1
اس ٍ٘زا٘ی ثٟواؽتی در تٕبْ وؾٛرٞبی د٘یب اعت ( .)2آٔبر
ٌشارػؽو ٜاس عٛی عبسٔبٖ جٟب٘ی ثٟواؽت ( )WHOثٝفٛرت
ٔزي عبال٘ٞ 830 ٝشار وٛدن ٘ ٚیبس ثٔ ٝزالجتٞبی ثغتزی در
دٜٞب ٔیّی ٖٛوٛدن دیٍز ث ٝد٘جبَ ایٗ ٘ٛع ٔقؤٚیتٞب ( ،)3تٟٙب
٘ٛن و ٜٛیخ اس تٕبْ ر٘جٞبی جغٕی ،رٚا٘ی  ٚاجتٕبػی
تحٕیُؽو ٜثز وٛدوبٖ ٔقو ،ْٚخب٘ٛادٜٞبی آ٘بٖ  ٚجٛأغ را
ٔٙؼىظ ٔیوٙو .درحبِیو ٝاغّت ٔقؤٚیتٞبی غیز ػٕو
وٛدوبٖ در وؾٛرٞبی ثب درآٔو وٓ ٔ ٚتٛعو ( )LMICsر ٔیدٞو
أب اىالػبت سیبدی اس ایٗ وؾٛرٞب در ایٗ خقٛؿ در دعتزط
٘یغت ( .)4در فبفّ ٝعبَٞبی  2001تب  ،2006ثزٚس ٔزيٞبی

٘بؽی اس ٔقؤٚیت در وٛدوبٖ  1-4عبِ ٝایزا٘ی  33در ٞ 100شار
٘فز ثٛد ( %42وُ ٔزيٞب در ایٗ ٌز ٜٚعٙی)  ٚثبالتزیٗ ٔیزایی ثٝ
عٛا٘ح تزافیىی اختقبؿ داؽتٕٞ .چٙیٗ ٔیشاٖ ثزٚس آعیتٞبی
٘یبس ث ٝثغتزی ٔ ٚزالجتٞبی عزپبیی در عبَ  2005در ٕٞیٗ
ٌز ٜٚعٙی ث ٝتزتیت ٔؼبدَ  29390 ٚ 530در ٞ 100شار ٘فز ثٛد
ؤ ٝقؤٚیت ٘بؽی اس عمٛه در فور ایٗ آعیتٞب لزار داؽت
(٘ .)5مؼ تفبٚتٞبی رفتبری وٛدوبٖ ثٝػٛٙاٖ یىی اس ػٛأُ خيز
ٔقؤٚیت آ٘بٖ ثٝخٛثی رٚؽٗؽو ٜاعت أب پضٞٚؼٞبی اخیز ثٝ
د٘جبَ ٌٙجب٘وٖ ایٗ رفتبرٞب در لبِت تؼواد وٕتزی اس عبسٜٞبی
رفتبری تئٛری ٔحٛر  ٚلبثُا٘واسٌٜیزی اعت؛ ثٝىٛریو ٝچٟبر
ٌز ٜٚؽٙبختٝؽو ٜاس رفتبرٞبی ثغیبر ٔزتجو ثب ٔقؤٚیت وٛدوبٖ
ػجبرتا٘و اس :رفتبر تىب٘ؾی (ا٘جبْ ػُٕ لجُ اس فىز وزدٖ ث ٝآٖ)،
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1کارشىاس ارشد اپیدمیًلًصی ،گزيٌ اپیدمیًلًصی ،داوشکدٌ بهداشت ،داوشگاٌ علًم پششکی شهید بهشتی ،تهزان ،ایزان

ارزیابی ريایی ي پایایی وسخٍ فارسی چکلیست رفتار خطرآفریه کًدک (111/)IBC

ثزرعی خيزپذیزی وٛدوبٖ در ٔيبِؼبت ٔشتّ ثٝوبررفت ٝاعت
( IBC .)10فٟزعتی اس  24رفتبر خيزآفزیٗ وٛدن اعت (ٔثُ:
یهدفؼٚ ٝعو خیبثبٖ ٔیپزد /عؼی ٔیوٙو اس ٔجّٕبٖ یب وبثیٙت
ثبال ثزٚد) و ٝتٛعو اعپّتش ٕٞ ٚىبراٖ در عبَ  1990ىزاحی ؽو.
آٖٞب در ٔيبِؼ ٝخٛد ٘ؾبٖ داد٘و و IBC ٝاس ٚیضٌیٞبی
رٚاٖعٙجی ثغیبر ٔٙبعجی در ثزرعی رفتبر ٔزتجو ثب آعیت در
وٛدوبٖ پیؼدثغتب٘ی ثزخٛردار اعت .پظاسآٖ پبتش ٕٞ ٚىبراٖ ثٝ
ثزرعی ٚیضٌیٞبی رٚاٖعٙجی ایٗ پزعؾٙبٔ ٝدر  264وٛدن
دثغتب٘ی پزداختٙو  ٚاػتجبر ٔٙبعت آٖ ثزای وبرثزد حتی در ٔٛرد
وٛدوب٘ی ثب عٗ  9عبَ را تأییو وزد٘و ( .)11ث ٝدِیُ ایٙى ٝاس
ىزفی IBC ،اثشار ٔؼتجزی در عٙجؼ رفتبرٞبی ٔزتجو ثب آعیت در
وٛدوبٖ اعت ٚ ،اس ىزف دیٍزٚ ،یضٌیٞبی رٚاٖعٙجی ٘غشٝ
فبرعی آٖ تبو ٖٛٙثزرعی ٘ؾو ٜاعتٔ ،يبِؼ ٝحبمز ثب ٞوف
ثزرعی رٚایی  ٚپبیبیی ٘غش ٝفبرعی  IBCىزاحی  ٚاجزا ؽو.

روش کار
جاهعه هوردبررسی
ایٗ ٔيبِؼ ٝثب ؽزوت ٘ 300فز اس ٔبدراٖ وٛدوبٖ  2-5عبِٝ
ٔزاجؼٝوٙٙو ٜث ٝیىی اس ٟٔ 15ووٛدن ا٘تشبثی در ؽٟز تٟزاٖ ىی
 25فزٚردیٗ تب ٔ 30زدادٔب ٜعبَ  94اجزا ؽؤ .بدرا٘ی ٚارد
ٔيبِؼ ٝؽو٘و و ٝتٕبٔی ؽزایو ؽبُٔ داؽتٗ وٛدن  2-5عبِ،ٝ
ػوْ اثتال ٔبدر  ٚوٛدن ث ٝثیٕبری جغٕی یب رٚا٘ی ،تٛا٘بیی
خٛا٘وٖ ٛ٘ ٚؽتٗ ،را داؽتٙو  ٚعبوٗ ؽٟز تٟزاٖ ثٛد٘و .ا٘تشبة
ٟٔووٛدنٞب ث ٝرٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی خٛؽٝای ثٛد .ث ٝایٗ فٛرت وٝ

توزیع  51ههذکودک انتخابی در نواحی هختلف شهر تهراى
ٔٙيمٝ

ؽٕبَ

ؽزق

غزة

ٔزوش

جٛٙة

ٟٔووٛدن (تؼواد)

2

3

1

4

5

ؽزه ِش ْٚجّت رمبیت ٔویزٔغئٟٔ َٛووٛدن پیؼ اس دریبفت
ٔؼزفی٘بٔ ٝاس ادارات وُ عجت ٘ب ٍٖٕٛٞؽوٖ تٛسیغ ٟٔوٞبی
وٛدن در ٘ 5بحی ٝؽو ٜاعت.
روش و ابسار جوعآوری دادهها
ػال ٜٚثز ٘غش ٝفبرعی  ،IBCاىالػبت ٔزثٛه ثٔ ٝؾشقبت
جٕؼیتؽٙبعی ،عالٔت جغٕی  ٚرٚا٘ی  ٚثزخی اس ٔؾشقبت
التقبدی-اجتٕبػی ؽزوتوٙٙوٌبٖ ثٝفٛرت خٛدتىٕیّی
جٕغآٚری ٌزدیو )13( IBC .فٟزعتی اس  24آعیت ٔزتجو ثب رفتبر
وٛدن را ارائٔ ٝیوٙو وٚ ٝاِویٗ در ٞز ٔٛرد ثز اعبط ٔمیبط
ِیىزت ٕ٘ 4زٜای اس ٞزٌش= 0تب اغّت اٚلبت =  ،4فزاٚا٘ی ٚلٛع آٖ
رفتبر را ٌشارػ ٔیوٙٙو .ثٙبثزایٗ ٔجٕٛع أتیبسات وغتؽو ٜدر
ٔحوٚد 0 ٜتب ٔ 96تغیز خٛاٞو ثٛد .ایٗ فٟزعت در ارتجبه ثب
آعیتٞبیی ٕٞچ ٖٛؽىغتٍی ،ثزیوٌی ،عٛختٍیٔ ،غٕٔٛیت،
عمٛه ،غزقؽوٌی ،ثزقٌزفتٍی ،حیٛاٖ ٌشیوٌی اعت.
روش اجرا
جٟت جٕغآٚری دادٜٞبی ٔٛرد٘یبس ثب حنٛر در ٞز یه اس
ٟٔووٛدنٞب  ٚپظ اس ارائ ٝتٛمیحبت ؽفبٞی در ٔٛردٔيبِؼ ٝثٝ
ٚاِویٗ  ٚوغت رمبیت آٖٞب ،پزعؾٙبٔ ٝجٟت تىٕیُ در اختیبر
آ٘بٖ ٌذاؽت ٝؽو .جٟت اىٕیٙبٖ اس پبعشٍٛیی وبُٔ ٔبدراٖ ثٝ
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جٙتٚجٛػ ،وٙتزَ ٟٔبری (تٛا٘بیی در ٟٔبر رفتبر ٘بدرعت ٔثُ
٘شدیه ؽوٖ ث ٝاجغبْ داؽ) ( ٚ )6خيزپذیزی (رفتبر ثٌٝ٘ٛٝای وٝ
ثب خيز ثبالیی اس ٔقؤٚیت ٕٞزا ٜاعت درحبِیو ٝرفتبرٞبی
جبیٍشیٗ ثب خيزات وٕتز ٚ ٓٞجٛد دار٘و) ( .)7خيزپذیزی
ثٝفٛرت خيزپذیزی جغٕی یب فیشیىی ،یىی اس ا٘ٛاع ٔشتّ
خيزپذیزی اعت ( )8و ٝاحتٕبَ ٔٛاج ٟٝثب ٔشبىزات  ٚدر٘تیجٝ
احتٕبَ ٔقؤٚیت در وٛدن را افشایؼ ٔیدٞو ( .)9در ٔيبِؼبت
ٔشتّ اس اثشارٞبی ٔتفبٚتی (ٔؾبٞؤ ،ٜشبىزات عبختٍی،
پزعؾٙبٔ )ٝثزای ا٘واسٌٜیزی خيزپذیزی جغٕی وٛدوبٖ اعتفبدٜ
ؽو ٜاعت ( .)10یىی اس ٔمز ٖٚثٝفزفٝتزیٗ ایٗ اثشارٞب پزعؾٙبٔٝ
اعت و ٝأىبٖ ثزرعی ایٗ رفتبر وٛدن را در ٔٛلؼیتٞبی ثغیبر
ٔتفبٚت  ٚدر ارتجبه ثب حٛادث ٔشتّ ثز رٚی حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثبالیی
اس وٛدوبٖ در ٔوتسٔبٖ وٛتبٞی فزأ ٓٞیوٙو .چهِیغت رفتبر
خيزآفزیٗ ( )IBCرایجتزیٗ پزعؾٙبٔٝای اعت و ٝتبو ٖٛٙدر

اثتوا ؽٟز تٟزاٖ ث٘ 5 ٝبحی ٝثٝفٛرت سیز تمغیٓثٙوی ؽو (:)12
ؽٕبَ ؽبُٔ ٔٙبىك 6 ٚ 3 ،2 ،1
ؽزق ؽبُٔ ٔٙبىك 13 ٚ 8 ،7 ،4
غزة ؽبُٔ ٔٙبىك 22 ٚ 21 ،5
ٔزوش ؽبُٔ ٔٙبىك 12 ٚ 11 ،10 ،9
جٛٙة ؽبُٔ ٔٙبىك 20 ٚ 19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14
در ٔزحّ ٝثؼؤٟ 15 ،ووٛدن ثب تٛسیغ در ٘ٛاحی ٔذوٛر ،ثز
اعبط فٟزعت ٟٔووٛدنٞبٛٔ ،جٛد در ٞز یه اس ع ٝادار ٜوُ
عبسٔبٖ ثٟشیغتی اعتبٖ تٟزاٖ ؽبُٔ ؽٕیزا٘بت ،ؽٟز تٟزاٖ ٚ
ؽٟزری جٟت جٕغآٚری اىالػبت ا٘تشبة ؽو.

 /111وجاتی فر ي َمکاران

عؤاالت ،پزعؾٙبٔ ٝپظ اس دریبفت ،وٙتزَ  ٚجٟت تىٕیُ ٔٛارد
٘بلـ (در فٛرت ٚجٛد) ث ٝآٖٞب ثبسٌزدا٘ؤ ٜیؽو .وّی ٝآ٘بِیشٞب ثب
اعتفبد ٜاس ٘زْافشار  SPSS23ا٘جبْ ؽو.
گامهای بررسی ویصگیهای رواىسنجی :IBC
پظ اس ٔىبتج ٚ ٝوغت اجبس ٜاس ٔؤِ افّی پزعؾٙبٔٝ
( ،)Matthew L Speltzتزجٕ ٝثز اعبط رٚػ اعتب٘وارد
"تزجٕ - ٝثبستزجٕ "1ٝا٘جبْ ؽو .ثویٗفٛرت و ٝاثتوا پزعؾٙبٔٝ
تٛعو د٘ ٚفز وبرؽٙبط ٔزتجو ثب ٔٛمٛع ٔٛردٔيبِؼٔ ٚ ٝغّو ثٝ
سثبٖٞبی ٔجوأ ٔ ٚمقو ثٝىٛر ٔغتمُ ث ٝفبرعی تزجٕ ٝؽو .عپظ
ثب ٔمبیغ ٚ ٝتزویت د٘ ٚغش ٝىجك تٛافك ٘ ٚظز ٌز ٜٚتحمیك،
٘غش ٝفبرعی پزعؾٙبٔ ٝآٔبد ٜؽو .ایٗ ٘غش ،ٝجٟت ثبس تزجٕ ٝثٝ
سثبٖ ٔجوأ ،در اختیبر د ٚوبرؽٙبط دیٍز ثب ٕٞبٖ ؽزایو لزار
ٌزفت .ثب تٛج ٝث ٝایٙى٘ ٝغشٞٝبی ثبس تزجٕ ،ٝدر ثیؾتز عؤاالت
تفبٚتی ثب ٘غش ٝافّی آٖ ٘واؽتٙو  ٚدر عبیز ٔٛارد  ٓٞتفبٚت ٟٔٓ
 ٚلبثُٔالحظٝای ٚجٛد ٘واؽت ،ثٙبثزایٗ مزٚرتی در ارعبَ
٘غش ٝثبستزجٕ ٝثٔ ٝؤِ افّی جٟت رفغ ٔٛارد اختالف ٚجٛد
٘واؽت.
گام دوم :بررسی روایی هحتوایی
جٟت ثزرعی رٚایی ٔحتٛایی پزعؾٙبٔ ٝاس ٘ظزات ٘ 20فز اس
فبحت٘ظزاٖ در حٛسٜٞبی ٔزتجو ثب ٔٛمٛع ٔيبِؼ ٝؽبُٔ
اپیؤیِٛٛصی ،آٔٛسػ ثٟواؽت  ٚارتمبء عالٔت ،پشؽىی اجتٕبػی،
رٚا٘ؾٙبطٔ ،زثی ٟٔووٛدنٔ ،تشقـ اىفبَ  ٚوبرؽٙبط ثٟواؽت
2

و ٝدر آٖ  ،تؼواد رأی دادٜؽو ٜثٌ ٝشی ٝٙمزٚری  ٚتؼواد
وُ پبُ٘ خجزٌبٖ اعت .تقٕیٌٓیزی در خقٛؿ ٕ٘ز CVR ٜثز
اعبط جوِٛ َٚؽ ٝثٛد .أتیبس  CVIثب تجٕیغ أتیبسات ٔٛافك ثزای
ٞز آیتٓ وٕ٘ ٝز ٜع ٚ ٝچٟبر (ثبالتزیٗ ٕ٘ز )ٜوغت وزدٜا٘و ثز
تؼواد وُ پبّ٘یغتٞب ٔحبعج ٝؽو و ٝپذیزػ آیتٓٞب ثز اعبط
ٕ٘ز CVI ٜثبالتز اس  0/79ثٛد (ٕٞ .)14چٙیٗ در ٔٛرد ثؼنی اس
آیتٓٞب ،ىجك ٘ظزات دریبفتی اس فبحت٘ظزاٖ اس ىزیك جبیٍشیٙی
ثب وّٕبت یب ػجبرات عبدٜتز ،افالحبت ٔٛرد٘یبس اػٕبَ ؽو.
گام سوم :بررسی روایی صوری
پظ اس ارسیبثی رٚایی ٔحتٛایی پزعؾٙبٔ ٚ ٝاػٕبَ افالحبت
ٔٛرد٘یبس ،اس ٔ 20بدر دا٘ؾج ٛیب ٔزاجؼٝوٙٙو ٜثٟٔ ٝووٛدن  ٚیب
ٔزوش ثٟواؽتی درٔب٘ی و ٝوٛدن  2-5عبِ ٝثٕٞ ٝزا ٜداؽتٙو
خٛاعت ٝؽو تب ثؼو اس ٔيبِؼ ٚ ٝتىٕیُ پزعؾٙبٔ٘ ،ٝظز خٛد را در
ٔٛرد دؽٛاری یب عبدٌی پزعؾٙبٔٔ ،ٝف ْٟٛثٛدٖ یب ٚجٛد ٞزٌٝ٘ٛ
ا ثٟبْ در ػجبرات یب وّٕبت آٖ اػالْ وٙٙو .پظ اس دریبفت ٘ظزات
ٔبدراٖ  ٚاػٕبَ افالحبت در ٔٛارد ِش٘ ،ْٚغشٟ٘ ٝبیی پزعؾٙبٔٝ
ث ٝدعت آٔو.
گام چهارم :بررسی روایی هوگرا
در ثزرعی رٚایی ٍٕٞزای ٘غش ٝفبرعی  ،IBCاس ٕٞغب٘ی در٘ٚی
ثب ٔحبعج ٝمزیت آِفبی وز٘ٚجب  ٚثزرعی ٕٞجغتٍی ٞز آیتٓ ثب
4

خب٘ٛاد ٜاعتفبد ٜؽو .ثزای تؼییٗ ٘غجت رٚایی ٔحتٛا ( )CVRاس

أتیبس وُ پزعؾٙبٔ ٝاعتفبد ٜؽو؛ در حبِت ایوٜآَٔ ،مبدیز آِفبی

فبحت٘ظزاٖ خٛاعت ٝؽو تب ٞز عؤاَ را ثز اعبط ىی عٝلغٕتی
" مزٚری"ٔ " ،فیو ِٚی غیزمزٚری" " ٚغیزمزٚری" ثزرعی

وز٘ٚجب ثبالی  0/70ثزای ٔيبِؼبت تأییوی ( ٚ )14مزایت
ٕٞجغتٍی ثبالی ٘ 0/4ؾبٖدٙٞوٍٕٞ ٜزایی ػبِی در عبختبر وُ
پزعؾٙبٔ ٝاعت (.)15

3

ٕ٘بیٙو .در تؼییٗ ؽبخـ رٚایی ٔحتٛا ( ، )CVIعٔ ٝؼیبر عبدٌی،
ٔزتجو ثٛدٖ ٚ ٚمٛح ثٝفٛرت ٔجشا  ٚثز اعبط ىی چٟبرلغٕتی
(ثٝىٛر ٔثبَ در ٔٛرد عبدٌی ثٝفٛرت ;4وبٔالً عبد ;3 ،ٜعبد،ٜ
 ;2تب حوٚدی پیچیو ;1 ٚ ٜپیچیو )ٜثزای ٞز یه اس آیتٓٞب تٛعو
فبحت٘ظزاٖ ٔٛردثزرعی لزار ٌزفت  ٚأتیبس ٔزثٛى ٝداد ٜؽو.
ؽبخـٞبی رٚایی ٔحتٛا ث ٝتفىیه ٞز آیتٓ  ٚوُ اثشار ثب اعتفبدٜ

گام پنجن :بررسی پایایی
در عٙجؼ پبیبیی پزعؾٙبٔ ٝاس رٚػ آسٔ -ٖٛثبس آسٖٔٛ

5

اعتفبد ٜؽو؛ ثویٗفٛرت و ٝاس ٔ 78بدری و ٝتٕبیُ خٛد را ثزای
تىٕیُ ٔجود پزعؾٙبٔ ٝاػالْ وزد٘و٘ 55 ،فز (ٔیشاٖ پبعخ ثزاثز
 ،)%70/5پزعؾٙبٔ ٝرا د ٚثبر ث ٝفبفّ ٝدٞ ٚفت ٝتب یه ٔب ٜاس ٓٞ

1

Forward-backward translation
Content Validity Ratio
3
Content Validity Index
2

4

Item-total correlation
5
Test- Retest
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گام اول :روایی ترجوه

اس فزَٔٞٛبی سیز ٔحبعجٛٔ ٚ ٝرد لنبٚت لزار ٌزفت.

ارزیابی ريایی ي پایایی وسخٍ فارسی چکلیست رفتار خطرآفریه کًدک (111/)IBC

تىٕیُ وزد٘و .عپظ جٟت ثزرعی تىزارپذیزی پزعؾٙبٔ ٝدر
ى َٛسٔبٖٕ٘ ،زات وغتؽو ٜآٖٞب در ایٗ دٔ ٚزحّ ٝثب اعتفبد ٜاس
مزیت ٕٞجغتٍی  ٚمزیت ٕٞجغتٍی در ٖٚردٜای ()ICC
(ٔ )Intraclass correlationمبیغ ٝؽو.

جاهعه هطالعه
ٔیبٍ٘یٗ عٙی وٛدوبٖ  3/68 ± 1/08عبَ ثٛد و 53 ٝدرفو
( )n ;158آ٘بٖ ،پغز ثٛد٘و .اوثز ٔبدراٖ ٔٛردٔيبِؼٝ
( )n;227 ،%76را س٘بٖ خب٘ٝدار ثب ٔیبٍ٘یٗ عٙی 32/51 ± 4/80
عبَ تؾىیُ ٔیداد٘و و٘ ٝشدیه ث ٝفو در فو آ٘بٖ
(ٚ )n;299 ،%99مؼیت تأ ُٞخٛد را ثٝفٛرت ٕٞغزدار ٌشارػ
وزد ٜثٛد٘و .عيح تحقیالت در اوثز ٔبدراٖ ،دیپّٓ
( )n;136 ،%45یب فٛقدیپّٓ ِ ٚیغب٘ظ ( )n;81 ،%27ثٛد  ٚتٟٙب
 )n;21( %7آ٘بٖ در حبَ حبمز ٔؾغ َٛث ٝتحقیُ ثٛد٘و .لٔٛیت
در ٛٔ )n;157( %52ارد ٔؾشـ ٘جٛد  ٚعبیز ٔبدراٖ
(٘ )n;143 ،%48یش لٔٛیت خٛد را فبرط اػالْ وزد ٜثٛد٘و
(جو َٚؽٕبر.)1 ٜ
گام دوم و سوم :روایی هحتوا و صوری
٘تبیج ثزرعی رٚایی ٔحتٛایی پزعؾٙبٔ ٝدر جو َٚؽٕبر2 ٜ
ارائٝؽو ٜاعتٔ .مبدیز ٔحبعجٝؽو CVR ٜثیٗ  0/6تب ٔ 1تغیز ثٛد.
ٔمبیغ ٝایٗ ٔمبدیز ثب حوالُ  CVRلبثُلج 0/42 َِٛىجك جوَٚ

گام چهارم :روایی هوگرا
مزیت آِفبی وز٘ٚجب ٘غش ٝفبرعی ٛٔ ،IBCرد تأییو ٔ ٚؼبدَ
 0/87ثٛد (جو َٚؽٕبر٘ .)3 ٜتبیج ثزرعی ٕٞجغتٍی ٞز آیتٓ
چهِیغت ثب أتیبس وُ ٘ IBCیش ٘ؾبٖ داد وٞ ٝز  24آیتٓ آٖ
ٕٞجغتٍی خٛة ٔ ٚغتمیٕی ثب أتیبس وُ اثشار دار٘و
(جو َٚؽٕبر.)4 ٜ
گام پنجن :پایایی آزهوى -بازآزهوى
ٔمبدیز ٔحبعجٝؽو ٚ ICC ٜمزیت ٕٞجغتٍی اعپیزٔٗ،
لبثُلج ٚ َٛث ٝتزتیت ٔؼبدَ  )P>0/001( 0/90 ٚ 0/86ثٛد وٝ
تأییووٙٙو ٜپبیبیی ٘غش ٝفبرعی  IBCدر ى َٛسٔبٖ اعت
(جو َٚؽٕبر.)3 ٜ

جذول شماره  - 9مشخصات پایٍ شرکتکىىذگان در مطالعٍ
ٔؾشقبت پبیٝ
وٛدوبٖ
جٙغیت؛ تؼواد (درفو)
عٗ؛ ٔیبٍ٘یٗ  ±ا٘حزاف ٔؼیبر

پغز

دختز

وُ

(158 )53
3/48 ± 1/06

(142)47
3/89 ± 1/08

(300 )100
3/68 ± 1/08

ٕٞغزدار

جواؽوٜ

وُ

(299 )99

(1 )1

(300 )100

وبر تٕبْٚلت /پبرٜٚلت

خب٘ٝدار

وُ

(73 )24

(227 )76

(300 )100

ٔبدراٖ
ٚمؼیت تأُٞ؛ تؼواد (درفو)

ٚمؼیت اؽتغبَ؛ تؼواد
(درفو)

عيح تحقیالت؛ تؼواد
(درفو)

اثتوایی

رإٙٞبیی

دیپّٓ

فٛقدیپّٓ ِ ٚیغب٘ظ

فٛقِیغب٘ظ  ٚثبالتز

وُ

(11 )4

(55 )18

(136 )45

(81 )27

(17 )6

(300 )100
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یافتهها

الٚؽ ٝثزای ؽزوت ٘ 20فز در پبُ٘ خجزٌبٖ ٘ؾبٖ داد و ٝایٗ
٘ؾبٍ٘ز ثزای فو در فو آیتٓٞب لبثُلج َٛثٛدٕٞ .چٙیٗ  CVIثزای
فو در فو آیتٓٞب ،ثبالتز اس ( 0/79ثیٗ  0/8تب ٛٔ ٚ )1رد تأییو
ثٛد CVI .وّی  IBCاس٘ظز ٞز یه اس ٔٛارد تٙبعت  ٚؽفبفیت ٔؼبدَ
 ٚ 0/93اس٘ظز عبدٌی ٔؼبدَ  0/92ثٛد .در ثزرعی رٚایی فٛری
پزعؾٙبٔ٘ 20 ،ٝفز اس ٔبدرا٘ی و ٝپزعؾٙبٔ ٝدر اختیبر آٖٞب لزار
دادٜؽو ٜثٛد ،اظٟبر وزد٘و و ٝعؤاالت  ،IBCوبٔالً آعبٖ  ٚؽفبف
اعت و ٝظزف ٔوت وٛتبٞی ٔیتٛا٘ٙو آٖ را تىٕیُ وٙٙو.

 /111وجاتی فر ي َمکاران
جذول شماره  - 2وتایج ارزیابی ريایی محتًایی IBC
شواره

یهدفؼٚ ٝعو خیبثبٖ ٔیپزد
اس ٔجّٕبٖ  ٚعبیز اعجبة ٚ ٚعبیُ ثبال  ٚپبییٗ ٔیپزد
اس پّٞٝب پبییٗ ٔیپزد
در جبٞبی غیز ایٕٗ دٚچزخٝعٛاری ٔیوٙو
ث ٝاعجبة ٚ ٚعبیُ ثزخٛرد ٔیوٙو  ،ٚث ٝدرٚدیٛار ٔیخٛرد
سٔیٗ ٔیخٛرد
ثب آتؼثبسی ٔیوٙو
اٍ٘ؾتبٖ خٛد یب اؽیبء را ٘شدیه ِٛاسْ ثزلی خبٍ٘ی یب پزیشٞب ٔیثزد
ثو ٖٚاجبس ٜاس خب٘ ٝثیزٔ ٖٚیرٚد
اس ثغتٗ وٕزثٙو ایٕٙی جٌّٛیزی ٔیوٙو یب در ٔبؽیٗ ثزجبیؼ ٕ٘ی٘ؾیٙو
ثب ٚعبیُ  ٚاجغبْ تیشثبسی ٔیوٙو
ٔجّٕبٖ یب دیٍز ٚعبیُ عٍٙیٗ را ٔ ُٞیدٞو
اس پٙجز ٜثیزٔ ٖٚیرٚد یب اس پّٞٝب ثبال  ٚپبییٗ ٔیرٚد
اؽیبء یب ٞز چیش غیزخٛراوی را در دٞبٖ ٔیٌذارد
حیٗ ثبسی دچبر خزاؽیوٌی یب وجٛدی ٔیؽٛد
ٚعبیُ سٔیٗ ثبسی را أتحبٖ ٔیوٙو ثزای ایٙى ٝثجیٙو ٔیتٛا٘و ثب آٖٞب ثبسی وٙو یب ٘ٝ
عؼی ٔیوٙو اس ٔجّٕبٖ یب وبثیٙت ثبال ثزٚد
رٚی فٙوِیٞب ٔیایغتو
ث ٝد٘جبَ جبٞبیی اعت و ٝوغی وبری ث ٝوبرػ ٘واؽت ٝثبؽو  ٚآساد ثبؽو
ث ٝعٕت ٔٛاد خيز٘بن ٔیرٚد
ثب ثیاحتیبىی یب ثیپزٚایی ثبسی ٔیوٙو
ث ٝاؽیبء داؽ ٘شدیه ٔیؽٛد
در آة یب وٙبر آة ثب ثیاحتیبىی رفتبر ٔیوٙو
حیٛا٘بت ٘بآؽٙب را اذیت ٔیوٙو یب ث ٝآٖٞب ٘شدیه ٔیؽٛد
وُ پزعؾٙبٔٝ

1
0/87
0/87
0/73
0/87
0/60
0/60
1
0/87
1
1
0/73
0/73
0/60
0/60
0/60
0/60
0/73
0/60
0/87
0/87
0/87
0/73
0/60
0/77

1
1
1
0/87
0/93
0/93
1
1
0/87
0/93
1
0/87
0/87
0/87
0/80
0/87
0/93
0/93
0/87
0/93
1
0/93
0/87
0/93
0/93

1
1
1
0/87
0/87
0/87
0/93
1
0/87
0/93
0/93
0/87
1
0/93
0/87
0/87
0/93
1
0/80
0/87
1
0/93
0/87
0/87
0/92

0/93
1
1
0/93
0/87
0/93
0/93
1
0/87
0/93
1
0/93
0/93
0/93
0/80
0/87
1
1
0/80
0/87
1
0/93
0/93
0/87
0/93

٘ =CVR .1غجت رٚایی ٔحتٛا  =R-CVI .2 /ؽبخـ رٚایی ٔحتٛا اس٘ظز تٙبعت ;S-CVI .3 /ؽبخـ رٚایی ٔحتٛا اس٘ظز عبدٌی ;C-CVI .4 /ؽبخـ رٚایی ٔحتٛا اس٘ظز
ؽفبفیت
جذول شماره  - 3مقایسٍ وتایج َمساوی دريوی (با محاسبٍ ضریب آلفای کريوباخ) ي پایایی (با محاسبٍ ضریب َمبستگی ومرات کسبشذٌ در دي مرحلٍ آزمًن-
بازآزمًن) وسخٍ فارسی  IBCبا وسخٍ اصلی ي وسخٍ کًدکان دبستاوی
٘غش ٝافّی
٘غش ٝوٛدوبٖ دثغتب٘ی
٘غش ٝفبرعی

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب هوبستگی

0/87
0/92
0/87

0/81
.........
0/90
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

سـؤاالت

CVR1

R-CVI2

S-CVI3

C-CVI4

ارزیابی ريایی ي پایایی وسخٍ فارسی چکلیست رفتار خطرآفریه کًدک (111/)IBC
جذول شماره  - 4وتایج َمبستگیَای َر آیتم  IBCبا امتیاز کل ابسار
ردیف

آیتنها
یهدفؼٚ ٝعو خیبثبٖ ٔیپزد
اس ٔجّٕبٖ  ٚعبیز اعجبة ٚ ٚعبیُ ثبال  ٚپبییٗ ٔیپزد
اس پّٞٝب پبییٗ ٔیپزد
در جبٞبی غیز ایٕٗ دٚچزخٝعٛاری ٔیوٙو
ث ٝاعجبة ٚ ٚعبیُ ثزخٛرد ٔیوٙو  ،ٚث ٝدرٚدیٛار ٔیخٛرد
سٔیٗ ٔیخٛرد
ثب آتؼثبسی ٔیوٙو
اٍ٘ؾتبٖ خٛد یب اؽیبء را ٘شدیه ِٛاسْ ثزلی خبٍ٘ی یب پزیشٞب ٔیثزد
ثو ٖٚاجبس ٜاس خب٘ ٝثیزٔ ٖٚیرٚد
اس ثغتٗ وٕزثٙو ایٕٙی جٌّٛیزی ٔیوٙو یب در ٔبؽیٗ ثزجبیؼ ٕ٘ی٘ؾیٙو
ثب ٚعبیُ  ٚاجغبْ تیشثبسی ٔیوٙو
ٔجّٕبٖ یب دیٍز ٚعبیُ عٍٙیٗ را ٔ ُٞیدٞو
اس پٙجز ٜثیزٔ ٖٚیرٚد یب اس پّٞٝب ثبال  ٚپبییٗ ٔیرٚد
اؽیبء یب ٞز چیش غیزخٛراوی را در دٞبٖ ٔیٌذارد
حیٗ ثبسی دچبر خزاؽیوٌی یب وجٛدی ٔیؽٛد
ٚعبیُ سٔیٗ ثبسی را أتحبٖ ٔیوٙو ثزای ایٙى ٝثجیٙو ٔیتٛا٘و ثب آٖٞب ثبسی وٙو یب ٘ٝ
عؼی ٔیوٙو اس ٔجّٕبٖ یب وبثیٙت ثبال ثزٚد
رٚی فٙوِیٞب ٔیایغتو
ث ٝد٘جبَ جبٞبیی اعت و ٝوغی وبری ث ٝوبرػ ٘واؽت ٝثبؽو  ٚآساد ثبؽو
ث ٝعٕت ٔٛاد خيز٘بن ٔیرٚد
ثب ثیاحتیبىی یب ثیپزٚایی ثبسی ٔیوٙو
ث ٝاؽیبء داؽ ٘شدیه ٔیؽٛد
در آة یب وٙبر آة ثب ثیاحتیبىی رفتبر ٔیوٙو
حیٛا٘بت ٘بآؽٙب را اذیت ٔیوٙو یب ث ٝآٖٞب ٘شدیه ٔیؽٛد

*0/42
*0/61
*0/52
*0/32
*0/55
*0/49
*0/39
*0/56
*0/34
*0/43
*0/59
*0/54
*0/60
*0/47
*0/39
*0/33
*0/70
*0/62
*0/54
*0/71
*0/61
*0/51
*0/52
*0/38

*; مزایت ٕٞجغتٍی ٔؼٙیدار در عيح .α=0/05

بحث
٘تبیج ارسیبثی رٚاٖعٙجی ٘غش ٝفبرعی ٘ IBCؾبٖ داد و ٝایٗ
چهِیغت اس رٚایی  ٚپبیبیی ثغیبر ٔيّٛثی در ثزرعی رفتبرٞبی
خيزآفزیٗ وٛدوبٖ  2-5عبِ ٝثزخٛردار اعت .مزیت آِفبی
وز٘ٚجب ٔؼبدَ ٙٔ ٚ 0/87يجك ثب ٘غش ٝافّی آٖ ثٛد (.)13
مزایت ٕٞجغتٍی ٞز آیتٓ ثب أتیبس وُ ثیٗ  0/32-0/71لزار
داؽت و٘ ٝؾبٖدٙٞوٕٞ ٜغب٘ی در٘ٚی ٔٙبعت ٘غش ٝفبرعی IBC
ثٛد .در ٘غش ٝافّی ،ایٗ مزایت در ىی ٚ )13( -0/01 -0/65
در ٘غش ٝدیٍز آٖو ٝتٛعو پبتش ٕٞ ٚىبراٖ ثز رٚی وٛدوبٖ عٙیٗ
ٔورع 7-10( ٝعبَ) ثزرعیؽو ٜثٛد ،در ىی  0/36 -0/67لزار
داؽت ( .)11اس ٕٞشٛا٘ی ثغیبر ٔيّٛة ٘تبیج رٚایی  ٚپبیبیی ٘غشٝ
فبرعی  IBCثب ٘غش ٝافّی آٖ ٔیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝزفت و ٝفبرؽ اس
تأثیز ٔحیو س٘وٌی ،ؽزایو التقبدی -اجتٕبػی ،خب٘ٛادٌی  ٚعبیز

ػٛأُ ثز رفتبر وٛدوبٖ خزدعبَ ،رفتبر آ٘بٖ در وٙىبػ ٔحیو
پیزأ ٖٛخٛد در جٛأغ ٔشتّ اس اٍِٛی ٘غجتبً ٔؾبثٟی تجؼیت
ٔیوٙو ؤ ٝیتٛا٘و ٔٙتج اس ایٗ ٚالؼیت ثبؽو و ٝوٛدوبٖ در ایٗ
عٙیٗ ث ٝدِیُ ػوْ تىبُٔ لبثّیتٞبی ؽٙبختی ،درن فحیحی اس
خيز ٘واؽت ٚ ٝلبدر ث ٝتٕبیش ٔٛلؼیتٞبی ایٕٗ اس غیز ایٕٗ
٘یغتٙو  ٚدر٘تیج ٝرفتبر آ٘بٖ در تؼبُٔ ثب ٔحیو  ٚوؾ د٘یبی
پیزأٔ ٖٛيبثك ثب عزؽت جغتجٌٛز آ٘بٖ اعت ٘ ٝخزدٚرسی آ٘بٖ
(ٔثُ ٌذاؽتٗ اؽیبء در دٞبٖ٘ ،شدیه وزدٖ اٍ٘ؾتبٖ ث ٝپزیشٞبی
ثزق) ( .)16در ٔيبِؼ ٝاعپّتش ٕٞ ٚىبراٖ  ،ٚپبتش ٕٞ ٚىبراٖ ،رٚایی
ٔالوی (رٚایی ٓٞسٔبٖ) ایٗ چهِیغت ثب ثزرعی ارتجبه ٔیبٖ ٕ٘زٜ
 IBCوٛدن  ٚعبثمٔ ٝقؤٚیت در ا٘ ٚیش ثزرعی  ٚتأییوؽو ٜثٛد
( )11 913أب رٚایی پیؼثیٙی ایٗ چهِیغت تبو ٖٛٙثزرعی
٘ؾو ٜاعتِ ،ذا پیؾٟٙبد ٔیؽٛد در ٔيبِؼبت ثؼوی لبثّیت  IBCدر
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بثزایٗ ثزرعیٙ ث.)6( ب ثبؽوًٞٙٞیتز اس عبیز فزٛرفتبر تىب٘ؾی ل
ْبی ٔشتّ ایزا٘ی در ا٘جبٞٔیتٛ پبیبیی ایٗ اثشار در لٚ اییٚر
ٚ ٔیت در خيزپذیزیٛی ٘مؼ لٝٙٔيبِؼبت دلیكتز درسٔی
ٚ  ىزاحی ٔواخالت ٔؤثز،ٖ د٘جبَ آٝ ثٚ ٖدوبٛٔیت وٚٔقو
ٖدوبٛ اجتٕبػی ٔحیو س٘وٌی و-ٍیٙٞبعت ثب ؽزایو فزٙٔت
.دٛو ثٞاٛو خٕٙارسؽ

نتیجهگیری
ا٘غت چهِیغت فبرعی ٔؼتجزی را ٔؼزفیٛ تٝ٘تبیج ایٗ ٔيبِؼ
 ارتجبهٚ دنٛا٘و در ثزرعی خيزپذیزی جغٕی وٛ ٔیتٝو وٙو
 در ایزاٖ ثىبرِٝ عب2-5 ٖدوبٛبی ٔشتّ وٞٔیتٚآٖ ثب ٔقو
ػبت ٔزتجو ثبٛمٛٔ ا٘و در عبیزٛ ایٗ چهِیغت ٔیت.دٛ ؽٌٝزفت
بعیٙا٘ؾٚ ر،واؽتیْٟ ثّٛبی ٔشتّ ػٜٞسٛدوبٖ در حٛعالٔت و
.دٚیب اجتٕبػی ٘یش ثىبر ر

تشکر و قدردانی
ٖالٖ ٔحتزْ عبسٔبٛ ٔغئ،ٖ ٔتشققبٝوٌبٖ اس وّیٙیغٛ٘
 ثبٝ وٝ در ٔيبِؼٜوٙٙ ٔبدراٖ ؽزوتوٚ ٖزاٟشیغتی اعتبٖ تٟث
،وٙؼ را ٕٔىٗ عبختٞٚد اجزای ایٗ پضٛ خٕٝ٘ىبری فٕیٕبٞ
ٜرٚ دٝٔؼ حبمز ثشؾی اس پبیبٖ٘بٞٚ پض.وٙعپبعٍشاری ٔیٕ٘بی
»66/ْ  «ْ ه ا ا حٜ ؽٕبرٝؾی ثٞٚ ىزح پضٚ بعی ارؽوٙوبرؽ
 پیؾٍیزی اسٚ یٕٙ در ٔزوش تحمیمبت ارتمبء ایٝاعت و
. اعتٜیت رعیوٛ تقٝب ثٞٔیتٚٔقو

ادثیٛدوبٖ در ارتجبه ثب حٛی احتٕبَ رخواد آعیت در وٙپیؼثی
،ختٍیٛ ع،ٔیتٕٛ ٔغ،هٛ عم،ا٘ح تزافیىیٖٛ عٕٛچٞ
٘و تىبّٔیٚ ٘یش در ارتجبه ثب رٚ اٖ ٌشیوٌیٛ حی،غزقؽوٌی
.ردثزرعی لزار ٌیزدٛٔ ٍ٘زٜوٙدوبٖ در لبِت ٔيبِؼبت آیٛو
 لبثّیتIBC بیٞٓای اس آیتٝػٕٛ ٔجٝ احتٕبَ دارد و،ػجبرتدیٍزٝث
دنٛ تىبّٔی وٜرٚی احتٕبَ رخواد آعیت را در یه دٙپیؼثی
 درٝریوٛىٝ ث.بی تىبّٔی خیزٜٞرٚو أب در دیٍز دٙ ثبؽٝداؽت
ٖدوبٛرد وٛٔ ٕىبراٖ درٞ ٚ  پبتشٝایی ٔالوی ٔيبِؼٚثزرعی ر
 ثزخی اسٚ دنٛٔیت در وٚ ٔقوٝ ٔیبٖ عبثمٝدثغتب٘ی ٘ؾبٖ داد و
ٝ ٔيبِؼٝ درحبِیو،د ٘واردٛجٚ یداریٙ ارتجبه ٔؼIBC بیٞٓآیت
بٕٞٓبٖ آیتٞ  ثزای،ِٝ عب2-5 ٖدوبٛی وٕٚىبراٖ ثز رٞ ٚ اعپّتش
 ٘تبیجٝىٙ ایٝ ثٝجٛ ثب ت.)11 913( یداری را ٘ؾبٖ دادٙارتجبه ٔؼ
ٖدوبٛ خيزپذیزی وٚ ٔیتٛؿ ارتجبه ٔیبٖ لٛب در خقٞؼٞٚپض
ٗ ایٝیی ثٍٛ حبمز درفود پبعشٝ) در ٔيبِؼ6( بلل اعتٙٔت
 عبیز ثب ذوز، تزن، ِز، وزد،ٔیت (فبرطٛعؤاَ ثب ِحبً ٔتغیز ل
 درٜوٙٙدیٓ أب در ػُٕ ثیؼ اس ٘یٕی اس ٔبدراٖ ؽزوتوٛاٖ) ثٛٙػ
دٛٔیت خٛ عبیز ٔبدراٖ ٘یش لٚ ٜ ایٗ عؤاَ ٘وادٝ پبعشی ثٝٔيبِؼ
ٓٞبثزایٗ أىبٖ ثزرعی ایٗ فزك فزاٙ ثٚ د٘وٛ ثٜرا فبرط اػالْ وزد
 ثبٕٝی اعت ؤٟ ّٝٔیت ٔغئٛع لٛمٛٔ  در حمیمت.دٛ٘ج
ً ثب ٔیشاٖ خيزپذیزیٙٞ فزٚ ٟٝاجٛٔ ُٔ ػبٚاثزٌذاری ثز د
ٔیتٚ ثب فمز یب ٔیشاٖ ٔحزٟٝاجٛٔ عٛمٛٔ .دوبٖ در ارتجبه اعتٛو
دوبٖ فمیزتز در ٔؼزك ٔشبىزاتٛ وٝریوٛىٝ اعت ثٜردٛخٌٜز
 درٝ ٘ظز ٔیرعو وٝ ث،ًٙٞؿ فزٛ در خق.ثیؾتزی لزار دار٘و
ٚ ییٛ ٔبجزاج، خيزپذیزیٝدوبٖ ثٛیك وٛب تؾًٞٙٞثزخی فز
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Background and Objectives: A feasible and cost-effective tool is required to investigate young children'
behaviors with regard to the risk of injury. The aim of this study was to assess the psychometrics of the Persian
version of the Injury Behavior Checklist (IBC).
Methods: After validating the translation (backward-forward translation), the final version of the checklist was
developed through content analysis and face validity and according to the comments of a panel of experts. The
final version was distributed among 300 mothers of children aged 2-5 years referring to the kindergartens of
Tehran. Convergent validity was evaluated by internal consistency through calculation of Cronbach's alpha
coefficient, as well as item-total correlation. The reliability of the checklist was assessed through the test-retest
method with participating 55 mothers and comparison of the scores of the two steps by correlation coefficient
and interclass correlation coefficient (ICC).
Results: The content validity ratio was acceptable (0.6-1) for 100% of the items, and the content validity index
was 0.93 for relevancy and clarity and 0.92 for simplicity. The Cronbach's alpha coefficient was 0.87. All 24
items of the IBC were acceptably and directly correlated with the total score of the tool (r=0.25-0.65).
Reliability results also confirmed the test-retest reliability of the Persian version of the IBC (r=0.90; ICC=0.86).
Conclusion: The Persian version of the IBC is a reliable tool for investigation of risk taking and its association
with different injuries in children aged 2-5 years.
Keywords: Validity, Reliability, Behavior, Risk, Child, Persian

