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1- resilience 2- dynamic 

  )IPFIفردي (کننده  حفاظتروایی و پایایی نسخه فارسی نمایه عوامل       

   )3(ژاله رفاهیدکتر ، )2(نازنین هنرپروراندکتر ، )1(نجمه آگنج

  چکیده
در پـژوهش پیمایشـی حاضـر،     :روش) بـود.  IPFIفـردي ( کننده  حفاظتنسخه فارسی نمایه عوامل سنجی  روانهدف پژوهش حاضر،  :هدف

 IPFIانتخـاب شـدند. نسـخه فارسـی     فارس اي از نواحی استان اي چندمرحلهگیري خوشهدختر) به روش نمونه 243آموز دبیرستانی (شدان 481
ضـریب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل     از هـا  کـار رفـت. بـراي تحلیـل داده     ها بهترجمه وارون تنظیم شد و براي گردآوري داده -به روش ترجمه

گـر سـاختار چهارعـاملی تـوانش شخصـی، تـوانش اجتمـاعی، تعهـد         هـاي اصـلی نشـان   تحلیل عاملی به شیوه مؤلفه :هاتهیاف. استفاده شدعاملی 
اجتماعی و انسجام اجتماعی بود. ضریب همبستگی نمره کل مقیـاس بـا عوامـل تـوانش شخصـی، تـوانش اجتمـاعی، تعهـد اجتمـاعی و انسـجام           

 77/0و  86/0، 82/0، 96/0ترتیـب   ). ضـریب آلفـاي کرونبـاخ ایـن عوامـل نیـز بـه       p≥01/0ود (بـ  72/0و  70/0، 67/0، 78/0ترتیـب  اجتماعی به
  .تاز روایی و پایایی مناسب برخوردار اس IPFIنسخه فارسی  :گیرينتیجهسازي پایایی ابزار را تأیید کرد. دست آمد. دونیمه به

   کننده فردي؛ روایی؛ پایایینمایه عوامل حمایت :کلیدواژه
  

  ] 24/11/1390؛ پذیرش مقاله: 12/4/1390افت مقاله: دری[
   

  
  مقدمه

و عوامـــل بازدارنـــده و  1آوريدر دو دهـــه اخیـــر، تـــاب
هـاي مربـوط بـه    کننده آن از مباحث اصلی در پژوهش تقویت

آوري فرایندي است کـه  تابکودکان و نوجوانان بوده است. 
ز منـدي مجهـ  نوجوانان در معرض خطر به حس تـوان طی آن، 

از رفتارهـا  جلوگیري  باعثبنابراین در بیشتر موارد و  شوندمی
ــی و تفکــرات خودشــکن و ــی منف ــه 1( شــودم  1970). از ده

مشاهده کودکانی که در شرایط ناگوار رشد کرده بودند ولـی  
رفتار منحـرف و بیمارگونـه نشـان نـداده بودنـد، موجـب شـد        

شـکالت  کننده مپژوهش درباره عوامل خطرزاي ایجاد جاي به
ها) ها، شرایط و موقعیترفتاري، عوامل حمایتی (مانند ویژگی
رسد پیامدهاي منفـی را  مورد بررسی قرار گیرد، که به نظر می

سازند تا فشـارهاي زنـدگی را   قادر می دهند و افراد راتغییر می
فراینــد، «آوري ). تــاب2(بــه نقــل از  در کنتــرل داشــته باشــند

ها و آمیز سازگاري، باوجود چالشیتداد موفقتوانایی یا برون
ــت ــدزا موقعی ــاي تهدی ــرون«و » ه ــاوجود   ب ــت، ب ــاي مثب داده

هـا هنگـام برخـورد بـا     هاي خطـرزا، حفـظ شایسـتگی    موقعیت
). به 3تعریف شده است (به نقل از » هاتهدیدها و بهبود آسیب
آوري بر فراینـدهاي درونـی و بیرونـی    بیان دیگر، تعریف تاب
آمیز مبتنی است؛ فرآیندهاي درونـی همـان   سازگاري موفقیت

هـاي ژنتیکـی هسـتند و فرآینـدهاي بیرونـی، تغییرهـاي       تفاوت
، که در اثر رشد و در یشناختی و محیطزیست عوامل ناشی از

در  2گیرند. از این حالت با عنـوان پویـایی  طول زمان شکل می
  ). 4شود (آوري یاد میتاب

آمیـز  عوامل مخاطرهرد؛ اثر دا آوريد تابعامل در رشدو 
پـذیري  آسـیب شـناختی، کـه   زیسـت  شـناختی و محیطی، روان

 و اجتمـاعی  عوامل حمایتی فـردي،  و  دهدفردي را افزایش می
خطــرات محیطــی هــا و آســیب اثرگــذاريکــه از ، خــانوادگی
آوري فـرد را  عوامل حمایتی ظرفیـت تـاب  . کندجلوگیري می

امل حمایتی این موضوع را توجه به عو .برددر هر زمان باال می
توانند خودکارآمدي و ها میکند که چرا برخی بچهروشن می

موجـب  مشکالتی کـه  با  هاعتماد به نفس خود را هنگام مواجه
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، عـزت  یهوشـ بهـره  ). 5شود، حفـظ کننـد (  میتسلیم دیگران 
بینــی، خالقیــت، حــل نفـس، احســاس خودکارآمــدي، خـوش  

کیفیـت  ؛ ديفـر حمـایتی  عوامـل  از  له و کفایت اجتمـاعی أمس
؛ عوامـل خـانوادگی  و شیوه فرزندپروري از  روابط در خانواده

 اجتماعی و مدارس مؤثر از عوامل وستان، معلمان، همسایگاند
. است عوامل مرتبط با جامعه از ها و نهادهاي مذهبیسازمانو 

آور و تــابهــا نشــان دادنــد ایــن عوامــل در دو گــروه بررســی
عوامل حمـایتی پاسـخ   ). 6( دارند داریتفاوت معن آورغیرتاب

دادهـاي  نوجوانان را به عوامل خطرآفـرین، کـه موجـب بـرون    
). بـا توجـه بـه    7نقل از  کنند (بهشود، تعدیل میخطرآفرین می
آوري در سازگاري مثبـت نوجوانـان، سـاخت ابـزار     نقش تاب
ــنجش ــژه  س ــت وی ــی از   آن از اهمی ــت. یک ــوردار اس اي برخ

ــنجش تـــاب ــان، نمایـــه عوامـــل  ابزارهـــاي سـ آوري نوجوانـ
یـک آزمـون    IPFI) اسـت.  IPFI) (8( 1کننـده فـردي   فاظتح
هاي فردي را در سه اي است که ویژگیگویه71گزارشی خود

) و تـوانش  PC( 3)، توانش شخصیSB( 2عامل پیوند اجتماعی
ســـه  SBدهـــد. ) مـــورد بررســـی قـــرار مـــیSC( 4اجتمـــاعی
، 5هـاي موافـق اجتمـاعی   مقیاس مدرسه، خانواده و هنجار خرده

PC 7، خــــودکنترلی6مقیــــاس خودپنــــدارهچهــــار خــــرده ،
ــدي ــت  8خودکارآم ــدگاه مثب ــرده  SCو  9و دی ــه خ ــاس  س مقی

 IPFIگیرد. را دربرمی 12و همکاري 11، اطمینان10ورزيجرأت
گیـري در  در آغاز براي ارزیـابی میـزان موفقیـت برنامـه پـیش     

در بسـیاري از  ساله سـاخته شـد و پـس از آن    10-16نوجوانان 
 13کار رفت. هدف پژوهش حاضر بررسی روایـی ها بهپژوهش
  نسخه فارسی این ابزار بود.  14و پایایی

  
  روش

حاضــر عبــارت بــود از تمــامی جامعــه پــژوهش پیمایشــی 
بـا  ارس فـ  نواحی چهارگانـه اسـتان   هايآموزان دبیرستاندانش

 در سه 1389-90 در سال تحصیلی ،نفر هزار98جمعیتی حدود 
ا بـ دسـت آمـد.   نفر به 481حجم نمونه . سوم و دوم، مقطع اول
نــواحی اي، از میــان اي چندمرحلــهگیــري خوشــهروش نمونــه

بـه   4و  2دو ناحیـه   ،چهارگانه آموزش و پرورش استان فارس
 18، دو ناحیـه میان مدارس ایـن   سپس از. انتخاب شد تصادف
ب و از مدرسـه پسـرانه) انتخـا    9مدرسـه دخترانـه و    9مدرسه (

آمـوزان  شـد. بـه دانـش    نفـر انتخـاب   481هـا  میان این مدرسـه 
ها محرمانه خواهـد مانـد و تنهـا    هاي آناطمینان داده شد پاسخ

ها بهـره گرفتـه خواهـد شـد. بـراي      براي هدف پژوهشی از آن
) IPFIکننـده فـردي (  فاظـت ها، نمایه عوامل حگردآوري داده

کــل مقیــاس و  15کــار رفــت. ضــریب آلفــاي کرونبــاخ) بــه8(

هاي مدرسه، خانواده، هنجارهاي موافق اجتماعی، مقیاس خرده
ــت،     ــدگاه مثب ــدي، دی ــودکنترلی، خودکارآم ــداره، خ خودپن

ــرأت ــه ج ــاري ب ــان و همک ــب ورزي، اطمین ، 61/0، 93/0ترتی
 65/0و  59/0، 46/0، 65/0، 56/0، 65/0، 58/0، 48/0، 58/0

اربرد روش بـا کـ   IPFI). نسـخه فارسـی   8گزارش شده است (
و  16ترجمــه وارون تنظــیم شــد. روایــی محتــوایی     -ترجمــه
دست آمد. نسخه نهایی با تأیید استادان متخصص، به 17صوري

شـوراي تحقیقـات آمـوزش و     پس از این مرحلـه، بنـا بـر نظـر    
هایی که بـا زمینـه فرهنگـی جامعـه     ، گویهپرورش استان فارس

 وجوانانرش نهاي مربوط به نگایرانی هماهنگی نداشت (گویه
ابـزار   و در نهایـت  حـذف شـد  )، به الکل و مواد مخـدر  نسبت

، توزیـع و پـس از تکمیـل   گویـه میـان نمونـه     61مورد نظـر بـا   
  د. شآوري گرد

و بـه   SPSS-1418افزار با کمک نرم هاتجزیه و تحلیل داده
انجـام    20و تحلیـل عـاملی   19روش ضریب همبسـتگی پیرسـون  

  1شد. 
 
  هایافته

و شناسـایی عوامـل زیربنـایی     21ی روایـی سـازه  براي بررس
IPFIکار رفت. دو شاخص ، روش تحلیل عاملی بهKMO22  و

 0001/0و در سطح  6/729و  905/0ترتیب به 23آزمون بارتلت
هـاي مقیـاس را بـراي انجـام     قابلیت گویهدار بودند، که معنا

تر در تحلیل عاملی بارهاي بزرگتحلیل عاملی تأیید کردند. 
روش تحلیـل عـاملی بـه    معنادار در نظر گرفته شدند.  30/0 از

ــه  ــیوه مؤلف ــلی ش ــاي اص ــد و  24ه ــرخش متعام ــا روش  25چ ب
الگوي چهارعاملی را تأیید کرد. این چهار عامل  26واریماکس

ارزش . درصد واریانس کـل را تبیـین کردنـد    47/41روي هم 
 وسیله چهار عامل یـک، شده) بهویژه (و درصد واریانس تبیین

ــه  ــه دو، س ــار ب ــب و چه )، 46/12( 98/5)، 32/19( 68/16ترتی
ایـن چهـار عامـل     دست آمـد.  ) به09/5( 66/2) و 45/9( 05/5

_______________________________________ 
1- Individual Protective Factors Index 
2- Social Bonding  3- Personal Competence 
4- Social Competence 5- pro-social norms 
6- self-concept  7- self-control 
8- self-efficacy  9- positive outlook 
10- assertiveness  11- confidence 
12- cooperation  13- validity 
14- Reliability  15- Cronbach α 
16- content   17- face 
18- Statistical Package for the Social Science-version 14 
19- Pearson correlation  20- factor analysis 
21- construct  22- Kaiser-Meyer-Olkin 
23- Bartlett test  24- principle component  
25- orthogonal rotation 26- varimax 
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صی، تعهد اجتمـاعی، تـوانش اجتمـاعی و    ترتیب توانش شخبه
گــذاري شــدند. محتــوا، تعلــق عــاملی و انســجام اجتمــاعی نــام
  آمده است.  1جدول بارعاملی هر گویه در 

ــا  ــراي ارزی ــی ب ــان   IPFIبی روای ــتگی می ــریب همبس ، ض
هـاي هـر عامـل بـا همـان عامـل و سـپس ضـریب         مقیاس خرده

  ).2جدول ها با کل مقیاس بررسی شد (همبستگی عامل
  

  )IPFI( کننده فردي نسخه فارسی نمایه عوامل حفاظت هايمحتوا، بار عاملی و تعلق عاملی گویه -1جدول 

  بارعاملی  محتوا                                                                  عامل   

1- 
صی
شخ

ش 
توان

  

 925/0  کنم، دوست دارم. اي را که طبق آن رفتار میشیوه  8
 913/0  توان به من اعتماد کرد. می  19
 913/0  نابسامان است.  کلیبهزندگی من   28
 913/0  مرا دوست دارند.  معموالًافراد   13
 847/0  ها دارم، به انجام برسانم. توانم بیشتر کارهایی را که سعی در انجام آنمن می  35
 813/0  دهم. من هر کاري را که دوست دارم انجام دهم، انجام می  29

 781/0  تان، درگیري فیزیکی داشته باشید. شوید براي رسیدن به خواستهبعضی اوقات شما مجبور می  3
 781/0  راضی هستم.  ،رسمظر میمن از چیزي که به ن  56

 781/0  روم. من به راحتی از کوره در می  9
 708/0  کشم. زمانی که عصبانی هستم، سر دیگران فریاد می  37
 692/0  شکنم. چیزهایی را می ،بعضی اوقات از روي غرض  43
 688/0  اد. اگر احساس کنم که دوست دارم دیگران را بزنم، این کار را انجام خواهم د  57
 332/0  دهند. اتفاقات بد براي افرادي چون من رخ می  24
 340/0  مندانه نباشد. ام سعادتترسم که در آینده زندگیاز این می  20
 575/0  گاه به قدر کافی پول نخواهم داشت. احتمال هیچبه من   44
 575/0   خانه خوبی خواهم داشت. ،کنم هنگامی که بزرگ شوممن تصور می  38
 514/0  کنند. کنم خوب باشم، مردم به من توجه میزمانی که سعی می  49
 530/0  خواهید، خواهید رسید. اگر سخت کار کنید، به آنچه که می  52
 530/0  براي گرفتن یک تصمیم درست، مهم است که در مورد پیامدهاي آن فکر کنید.   58
 468/0  چه اتفاقی بیفتد.  گیرند که براي مندیگران تصمیم می  14
 447/0  فکر کنید.  ،کردنمهم است که قبل از عمل  23
 458/0  اگر سخت درس بخوانم، نمرات بهتري کسب خواهم کرد.   36
 582/0  دهند، مسئول هستم. من درباره اتفاقاتی که برایم رخ می  61

 599/0  سالگی خواهم مرد. احتمال قبل از سیبه من   4
 599/0  کنم هنگامی که بزرگتر شوم، خانواده خوبی خواهم داشت. فکر می من  15

2- 
عی
تما
 اج
هد
تع

  

 684/0  التحصیل شوم. خواهم که از دانشگاه فارغمی واقعاًمن   7
 673/0  رساندن دبیرستان کار مهمی است. اتمامبه  17
 651/0  رفتن اتالف وقت است. مدرسه  21
 633/0  کنم تا در مدرسه عملکرد مطلوبی داشته باشم. من به سختی تالش می  32
 620/0  دهم که به مدرسه نروم. بسیاري از روزها ترجیح می  47
 580/0  من دوست دارم هر چه زودتر مدرسه را ترك کنم.   53

 578/0  توانم به والدینم بگویم که در مورد هر چیز چه احساسی دارم. من می  1
 576/0  من انتظارات زیادي دارند. ام از خانواده  12
 575/0  کشم. گاهی اوقات از والدینم خجالت می  18
 567/0  کنند. ام مرا مأیوس میخانواده  26
 542/0  برم. ام لذت میدادن کارها با خانوادهمن از انجام  33
 540/0  برم. ام لذت میکردن با خانوادهمن از صحبت  54

 457/0  گر افراد را خوشحال ببینم. دوست دارم که دی  2
 414/0  تبعیت از قوانین حماقت است.   27
 407/0  توان به بیشتر مردم اعتماد کرد. می  34

 316/0  بازي عادالنه، از برنده شدن بسیار مهمتر است.   42
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  ادامه -1جدول 

  بارعاملی  محتوا                                                                  عامل   

  
3- 

عی
تما
 اج
ش
توان

  

 322/0  هاي خوبی وجود دارد. در هر فردي ویژگی  48

353/0  . ندارم را دوست بیشتر مردم من  60  

 674/0  گذارند. یدوستانم به من احترام م  40

 673/0  . بپرسمال سؤتوانم کشم که نمیمن اغلب آنقدر خجالت می  45
 671/0  کنم. ال میسؤوجه نشوم، در مورد آن از دیگران اگر چیزي را مت  39

 620/0  من از اینکه در مقابل یک گروه قرار بگیرم، متنفرم.   50

 615/0 کنم. معمول مردم را ناامید میطور بهمن   59

 62/0  ین را به او بگویم. اتوانم اگر با یکی از دوستانم موافق نباشم، می  16

 589/0  ه سهم خود را در کمک به کارهاي خانه انجام دهید. این مهم است ک  51
 544/0  دهد. کمک به دیگران به من احساس خوبی می  25

 480/0  . کنمیم ییاغلب احساس تنها  46

 367/0  دهم. اگر دلیلی داشته باشم، طرز فکرم را تغییر می  30

 383/0  من دوست دارم که همیشه وظیفه خود را انجام دهم.   41  

4- 
عی
تما
 اج
جام
انس

  

 662/0  باشم.  گرانیمن دوست دارم که با د  21

 655/0  بخش است. کمک به دیگران بسیار رضایت  55

 640/0  . میآیم کنار گریبا افراد د یمن به خوب  10

 605/0  سخت است.  میبرا گرانیشدن با ددوست  31

 577/0  بودن، جالب است. بخشی از یک گروه  11

 504/0  من دوست دارم در خانه کمک کنم.   6

 335/0  خواهم داشت.  یدوستان هشیمن هم  5

  
  IPFIها با نمره کل هاي هر حیطه با همان حیطه و میان حیطهمقیاسهمبستگی میان خرده -2جدول 

  هامقیاسخرده  هاعامل
ضریب همبستگی 

  پیرسون
  داريسطح معنی

ضریب همبستگی پیرسون 
  IPFI با نمره کل

  داريسطح معنی

  مدرسه  توانش شخصی
  خانواده

  هنجارهاي موافق اجتماعی

62/0  
66/0  
61/0  

01/0  
01/0  
01/0  

78 /0  01 /0  

  01/0  0 /47  خودپنداره  تعهد اجتماعی

70 /0  01/0  
  01/0  0/ 68  خودکنترلی
  01/0  0/ 60  دیدگاه مثبت
  01/0  0/ 48  خودکارآمدي

  01/0  0/ 56  زيورجرأت  اجتماعی توانش
  01/0  63/0  اطمینان  01/0  0/  67

  01/0  0/ 71  همکاري
  01/0  0/ 69  01/0  0/ 69    انسجام اجتماعی
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هـاي همسـانی درونـی و    روش IPFIبراي بـرآورد پایـایی   
کار رفت؛ آلفاي کرونباخ (و ضریب اسپیرمن به 1کردندونیمه
ش شخصــی، هـاي تعهـد اجتمـاعی، تـوان    ) بـراي عامـل  2بـراون 

ترتیب برابر توانش اجتماعی، انسجام اجتماعی و کل مقیاس به
ــا  ــود بـــ  77/0)، 82/0( 82/0)، 93/0( 96/0)، 79/0( 86/0بـــ

  ).95/0( 95/0) و 72/0(
مستقل براي مقایسه دختران و پسران نشان  tکاربرد آزمون 

، p≥05/0هاي مدرسـه ( مقیاسداد میان دو گروه تنها در خرده
479=df ،11/2=t ) ــاعی ــق اجتم ــاي مواف ، p≥05/0) و هنجاره
479=df ،32/2=t.تفاوت وجود داشت (  

  
  بحث 
بـود.   IPFIگـر روایـی سـازه    هاي تحلیل عاملی نشـان یافته
آمـده از نسـخه فارسـی در پـژوهش حاضـر بـا       دسـت عوامل به
ترتیـب  آمده از نسخه اصلی متفاوت بـود: بـدین  دست عوامل به

نش شخصـی، تعهـد اجتمـاعی و    که نسخه اصلی سه عامل تـوا 
دسـت داد.  ) و نسخه فارسی چهار عامل بـه 8توانش اجتماعی (

عامل نخست و دوم، هماهنگ با نسخه اصلی، توانش شخصی 
و تعهد اجتماعی نام گرفت، ولـی عامـل تـوانش اجتمـاعی در     
نسخه اصلی، به دو عامل توانش اجتماعی و انسـجام اجتمـاعی   

رسـد دلیـل ایـن امـر،     نظـر مـی   در بررسی حاضر تبدیل شد. به
هاي مربوط به نگـرش نوجوانـان نسـبت بـه     حذف برخی گویه

بـود   -بنا به درخواست محـیط پژوهشـی   -مواد مخدر و الکل 
که موجب شد ساختار عاملی مقیـاس تحـت تـأثیر تعـداد کـم      

هاي فرهنگـی  افزون بر این، شاید تفاوتها قرار گیرد. گویه
ها و منـابع حمایـت را   د نشانهشود افرامیان جوامع سبب می

چنین از آنجا که حمایت و گونه یکسانی درك نکنند. همبه
، شاید نتـوان  پذیردهاي گوناگون تأثیر میاز جنبهدرك حمایت 

در نظـر   هاي گوناگون آنمرز بسیار دقیق و مشخصی میان جنبه
هـاي  ها بیشتر به جنبـه مقیاسو تفکیک به عوامل و خردهگرفت 
در اي درك بهتر موضوع بوده است، تباط داشته و برنظري ار
پوشی تنگاتنگی دارند. که در عمل این ابعاد با هم همحالی

) بیشتر متغیرهاي حمایتی بر مبناي عوامل 9گرینبرگ (به باور 
) 11) و لوتـار و زیگلـر (  10شـده توسـط ورنـر (   تـایی ارایـه  سه

ودك هـاي فـردي و شخصـیتی کـ    ویژگی -1اند: انتخاب شده
رابطه ایمن و  -2دهی)،  (مانند استقالل، توانایی فکري و پاسخ

هـــاي در دســـترس بـــودن حمایـــت -3گـــرم در خـــانواده و 
  فراخانوادگی (مانند دوستان و معلمان). 

ها با نمره کل و ضریب همبستگی ضرایب همبستگی عامل
هاي هر عامل با نمره کل آن عامل مثبت و معنادار مقیاسخرده
یچ مورد همبستگی منفی یا پایین مشاهده نشد. این امـر  بود و ه
هاي مقیاس اسـت. در کـل ضـریب    بودن گویهگر مناسبنشان

هاي گوناگونی مانند آلفاي کرونبـاخ، دو  با روش IPFIپایایی 
آزمون، اسپیرمن براون و ضریب آلفـاي نیمـه اول و دوم،    نیمه
ایـن   )89/0-95/0گر همـاهنگی و ثبـات درونـی خـوب (    نشان

گیـري سـازه   هـا در انـدازه  گیري مشـترك گویـه  ابزار و جهت
  کننده فردي بود. عوامل حمایت
ــاب ــدهاي     درك ت ــم تهدی ــه فه ــاز ب ــر نی ــزون ب آوري اف

روي فرد، نیازمند درك هنجارهاي فرهنگی مؤثر در رشد  پیش
موفق فرد هنگام قرار گرفتن در معرض خطر نیز هست. اگرچه 

آمدي، اعتمـاد بـه نفـس، دلبسـتگی     عوامل کلی مانند خودکار
آوري فرد تأثیر دارد، تلفیق بینی بر تابایمن، اطمینان و خوش
هاي فرهنگی، ماننـد الگـوي تعـاملی پـدر و     این عوامل با ریشه

هـا و مراسـم مـذهبی،    پـذیري، ارزش  مادر، احسـاس مسـئولیت  
طبعی و انتظارهاي جنسیتی است که چگونگی رسیدن به شوخ

دهد رو شدن با عوامل خطرزا شکل مینگام روبهبهزیستی را ه
هاي فرهنگی فرد باعث توان گفت زمینه). به بیان دیگر می12(

شـود و الگوهـاي   هاي رفتاري خاصی در فرد میایجاد ویژگی
دهـد  ارزشی، اعتقادي و نگرشی خاصی را در فرد توسـعه مـی  

  ). 13بخشد (آوري را شدت و ضعف میکه این امر تاب
هاي گوناگونی به نقش فرهنـگ، بـه عنـوان یـک     پژوهش

ند. براي مثال کـالوس اهلـرز   اآوري پرداختهجنبه مهم در تاب
زاهـا در افـراد بـا سـوابق و     در پژوهشی نشان داد اسـترس ) 14(

ــه  ــژادي مختلــف، ب ــاوتی درك پیشــینه فرهنگــی و ن طــور متف
ویـژه پیشـینه فرهنگـی فـرد، بـر      شـناختی بـه  شود و ابعاد بوم می
آوري مؤثر است. بنابراین بایسـتی هنگـام پـژوهش    وسعه تابت

هاي گوناگون، فرهنگ را نیـز  آوري در جمعیتدر مورد تاب
  1در نظر گرفت. 

در کل ضرایب پایایی و روایی مناسب این ابـزار و سـهولت   
اجراي آن، شرایط استفاده گسترده پژوهشـگران را از ایـن ابـزار    

پژوهش حاضر، نبـود ابـزاري    هايآورد. از محدودیتفراهم می
آوري در نوجوانـان بـود کـه در    مناسب و پایا براي سنجش تاب

محـدودیت ایجـاد کـرد. محاسـبه ضـریب       3تعیین روایی مالکی
آوري نوجوانان هاي مشابه، که تابهمبستگی این ابزار با مقیاس
این  4گرايدهد، براي بررسی روایی همرا مورد ارزیابی قرار می

_______________________________________ 
1- split-half  2- Spearman-Brown 
3- criterion   4- convergent 
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شود این مقیاس بیشـتر  شود. در آخر پیشنهاد مینهاد میابزار پیش
هـاي  در کارهاي پژوهشی استفاده شود و تا احراز دیگر شاخص

کـارگیري در موردهـاي تشخیصـی پرهیـز     سنجی آن، از بهروان
  شود.
حمایـت مـالی و تعـارض     ،[بنا به اظهار نویسـنده مسـئول مقالـه    

  منافع وجود نداشته است]. 
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Validity and Reliability of the Persian  
Individual Protective Factors Index (IPFI)  

 
 

Abstract 
Objectives: The purpose of this study was to check the psychometric 
properties of the Persian Individual Protective Factors Index (IPFI). Method: 
In the current survey, 481 high school students (243 girls) were recruited via 
multistage cluster sampling. Individual Protective Factors Index was prepared 
by translation and back translation, and then used for data gathering. Results: 
Factor analysis using principle component method revealed a 4-factor structure 
for the IPFI, namely Social Bonding, Personal Competence, Social Competence, 
and Social Coherence subscales. The correlation coefficient of the Social 
Bonding, Personal Competence, Social Competence, and Social Coherence 
with total score were 0.70, 0.78, 0.67 and 0.69, respectively (p≤0.01). The 
respective alpha coefficients for the above dimensions were 0.86 , 0.96, 0.82, 
and 0.82, respectively. The reliability was confirmed by the split-half method. 
Conclusion: The Persian IPFI is a valid and reliable research instrument. 
 
Key words: Individual Protective Factors Index; validity;  reliability 

[Received: 3 July 2011; Accepted: 13 February 2012] 

Najme Aganj*, Nazanin  
Honarparvaran a, Zhale Refahi b     
 
* Corresponding author: Marvdasht Branch, 

Islamic Azad University, Marvdasht , Iran, IR.  

Fax: +98732-42223249 

E-mail: najme.aganj@gmail.com 
 
a Estahban  Branch, Islamic Azad University, 

Estahban, Iran; b Marvdasht Branch, Islamic Azad 

University, Marvdasht , Iran. 

 
 

Original Article 


