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Abstract   
Background and aims: Road traffic accidents are considered a major threat to public health 

worldwide and are usually referred as “hidden epidemic”. In low and middle-income countries, 

however, worries are more severe. For example, a national study in Iran found that traffic 

accidents ranked first in the number of years of life lost due to premature death in Iran. Various 

studies have divided the factors affecting the occurrence of traffic accidents into three categories: 

human, vehicle, and environmental factors. The human factor has a decisive role in the occurrence 

of accidents. In a way that based on studies, this role in traffic accidents could be 70 to 90%. It is 

clear that study in this area, like other research, requires data collection. Since archival 

information about drivers' behavior is often incomplete and difficult to obtain, researchers often 

have to evaluate driving behaviors using self-report tools. One of the foremost common self-

reporting instruments used in research focused on driver behavior is the Manchester Driving 

Behavior Questionnaire (MDBQ). The only complete Persian version of MDBQ has been 

published by Oreyzi et al. (2010). The authors of the present study had initially intended to use a 

Persian MDBQ questionnaire to conduct a field study. But while comparing this questionnaire with 

the original one (in English), they found several shortcomings in the Persian version. For example, it 

can be mentioned the lack of attention to the difference between regular driving of the road in the UK 

(on the left side) and in Iran (on the right side). Since the accuracy of data collection tools is vital in 

research, the authors intended to revise the Persian version of this widely used questionnaire. The 

purpose of this study was to re-evaluate the psychometric properties of MDBQ. 

Methods: The original MDBQ version developed by Reason (1990) with 50 items responding in a 

five-point Likert scale (never = 1 to always = 5). The items are divided into four categories 

according to the type of behavior including slip, deliberate violation, mistake, and unintentional 

violation. To evaluate the psychometric properties of the Persian version of MDBQ, the linguistic, 

face, and construct validity were check, as well as, instrument reliability. For assessing the 

linguistic validity of the questionnaire, the original version of the DBQ questionnaire was 

translated by English-speaking experts, one of whom had more than ten years of driving 

experience in European countries. In this way, it was possible to implement traffic signs and 

regulations in the country of origin and Iran (localization of items). This was followed by other 

linguistic validity steps. To investigate the qualitative face validity of the questionnaire, the 

questionnaire was given to 15 drivers to express their views on each of the questionnaire items in 

terms of difficulty, appropriateness, ambiguity, relevance, and ambiguity of the instrument items. 

To study the quantitative face validity of the items (impact factor), the questionnaire was given to 

14 members of the target group (drivers) and asked to rate the importance of each item in the 

questionnaire in a five-point Likert scale (from not important at all = 1 to very important = 5). The 

criterion for accepting each item is the score of the impact factor, which should not be less than 

1.5. Content validity was studied using the content validity ratio (CVR) and content validity index 

(CVI). For this purpose, a questionnaire was provided to 10 members of the expert panel (expert 

on safety and occupational health and health education) who were fully acquainted with the 

content validity assessment. After making the necessary changes based on the expert panel 

opinions, the mentioned indicators were calculated. To evaluate the CVR (necessity of each item), 

the group of experts was asked to classify each item according to the three-point Likert scale 

(essential = 1, useful but not necessary = 2 and not necessary = 3). Then the content validity ratio 

was calculated. The CVR acceptance criterion based on the number of experts (n = 10) was 0.62 

and the minimum CVI acceptance was 0.79. 
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In this study, 500 participants (drivers) took part in the phase of the construct validity evaluation. 

To access these people, parking lots, commercial complexes, parks, etc. were referred to. All 

drivers with a driving license could potentially be among the participants, except for illiterate 

drivers and drivers with less than three years of driving experience.  Informed consent was 

obtained from all participants prior to submitting the questionnaire. Statistical tests were 

performed using SPSS 16 at the significant level of 0.05. In this study, Bartlett’s Test (BT) was 

applied to ensure that there were sufficient correlations between the statements in the 

questionnaire to be able to integrate them and cover the factors. The rotated factor matrix was used 

to interpret the functional structures of the Manchester Driving Behavior Questionnaire. To 

determine the number of MDBQ questionnaire factors the Scree Plot and Eigenvalue methods 

were used in this study. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the internal consistency 

in this study. For this purpose, the alpha value above 0.7 was considered acceptable. 

Results: The linguistic validity, as well as, comparing each item of the available Persian version 

of MDBQ (2010) with the original English version revealed that besides, shortcomings in 

translation, there were criticisms of the technical and cultural localization in some items of 

previous Persian version MDBQ (2010). The authors classified all shortcomings into three groups 

as follows: Criticism 1: Differences in the regulation or signs of driving in Iran and the United 

Kingdom (such as driving on the left side of the road; or the lack of a specific shape of the line in 

Iran). Criticism 2: Translating the items into Persian, including incorrect translation or deletion of 

some words. Criticism 3: Editing items (such as inappropriate verb tenses, prepositions, pronouns, 

etc.). At first glance, this critique may seem to be a matter of taste. However, it should be noted 

that an easy understanding of the items can have a serious effect on the correctness of the 

participants' responses. The amendments, based on differences in traffic rules or signs in the two 

countries, included 8 items (16 percent). While incorrect translation, 34 items (68%) and non-

fluent items accounted for 18 items (36%). It should be noted that for some items, only one 

modification was sufficient, but some required two or three modifications. Of the 43 items 

changed, 28 items (56 percent) required one, 13 items (26 percent) required two, and two items (4 

percent) required three modification/s. It is obvious that Criticism 2 (editing the items) has given 

itself the most abundance. One of the things that came back to this critique was the use of the 

words vehicle, machine, and automobile at random to translate the words vehicle and car. In the 

suggested version, the appropriate equivalent fixed words for vehicle and car have always been 

used in translation of the items. Also in the suggested version, the authors intentionally changed 

the translation of some of the items. Because, in the English version, there were cases that were 

not compatible with the conditions of Iran, such as: 1) In item 8, the multi-level car park is 

mentioned that in some cities of Iran this type of parking does not exist yet. For this reason, the 

word "multi-level" was removed from the item. 2) In items 26, a restaurant and a pub are 

mentioned, which are consumed in accordance with the western culture of alcoholic beverages in 

these places. Due to the lack of such places in Iran, this phrase has been omitted. Instead, given the 

importance of drug and sleeping pills use, this has been added to the item. 3) In item 27, the 

original questionnaire does not provide an example for this item, but the authors concluded that in 

order to better understand the respondents to this item, it is better to provide examples. 4) In item 

28 refers to pelican crossing, which does not currently exist in Iran. 5) In item 29, the double-

yellow line is mentioned, which is not common in Iran at the moment. As a result, the authors 

used the phrase "no parking area" instead, which is the closest concept to the double-yellow line in 

terms of content. In face validity, two items were corrected according to the participants. The CVI 

values of all items were above 0.79 and the CVR values for all items were higher than those 

suggested by Lawshe. Thus, all items were retained. Exploratory factor analysis (EFA) showed 

that the four extracted factors account for 51.6% of total item variance. All 50 items had a factor 

load greater than 0.4. Therefore, none of the items in the questionnaire were omitted. As a 

consequence, the MDBQ was retained with the same four factors and 50 items of the original 

questionnaire.  

Conclusion: The new Persian version of MDBQ was able to correct the defects and weaknesses of 

the previous version. The finding showed that despite minor cultural differences, the MDBQ had 

satisfactory reproducibility, internal consistency, and validity consistency between the items in the 

new version of the questionnaire is desirable and the items in each of the four domains measure 

the characteristic well. Our result showed that application of this new Persian version in the target 

groups was acceptable, easy, and comprehensible and attracted cooperation and motivation to 

respond. 
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 منچستر یرانندگ رفتار پرسشنامه یفارس نسخه یسنجروان یهایژگیو یابیبازارز
 

 یهابیآس کنترل یفناور و پژوهش گروه و ران،یا زنجان، زنجان، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده کار، یمنیا و یاحرفه بهداشت یمهندس گروه ار،یدانش: یارقام رازهیش
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 رانیا زنجان، زنجان، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یعموم بهداشت گروه ار،یدانش: یکمال کوروش

   چکیده

یداد « اپیددمی پنهدان»و از آن بده عندوان  آمددهبه حساب  در همه دنیاای، تهدیدی بزرگ برای سالمت عمومی تصادفات جاده زمینه و هدف:

 دهند که عاملتری دارد. آمارها و مطالعات نشان میبیشتر و در نتیجه نیاز به توجه فزون ،متوسط کم، نگرانی در کشورهای با درآمد این شود.می
ای بدرای بررسدی رفتدار رانندده و مشاهده یویاطالعات آرشبه دلیل مشکالتی که در گردآوری . دارد حوادث بروز درای کنندهتعیین نقش انسانی

شدمول کده در رو شدده اسدت. یکدی از ابزارهدای زودگزارشدی جهانین زمینه با اقبال فراوان روبههای معتبر در اوجود دارد، استفاده از پرسشنامه
 MDBQ: Manchester Drivingشود، پرسشنامه رفتدار راننددگی منتسدتر )های متمرکز بر رفتار راننده مرتباً به کار گرفته میپژوهش

Behavior Questionnaire است. تنها نسخه کامل فارسی )MDBQ، ( منتشر شده است. امدا بده ن در 8811توسط عریضی و حقایق )
 است. MDBQهای روانسنجی هدف این مطالعه بازارزیابی ویژگی .رسد از کفایت روانسنجی مناسبی برزوردار نباشدمی

تدا  8تدایی )هرگدز پنج یدز طیدل لیکدرت درها دهی بده هدر یدز از گویدهپاسخکه  گویه دارد MDBQ 05نسخه اصلی  :بررسیروش 

بدرای  .تخلدل ییرعمددو  اشدتباه، تخلل عمدد، لغزش،: شوندبندی میدر چهار دسته تقسیمنوع رفتار  ن ر ها ازگویه. گیردصورت می (0همیشه 
طدابق ، به ترتیدب مراحدل روایدی زبدانی، صدوری، محتدوا و سدازه و نیدز مبدات آن مMDBQ ینسخه فارس یسنجروان یهایژگیوبازارزیابی 

( مقایسه شد و همه نقدای  آن اسدتخراو و 8811ها با نسخه فارسی عریضی و حقایق )تز گویههای علمی بررسی شد. سپس، تزدستورالعمل
ضرورت دارد. سپس دیگر مراحل مربوط به  MDBQبندی گردید. با این روند، نویسندگان کامال متقاعد شدند که بازارزیابی نسخه فارسی دسته

انجام شد. برای این من ور، روایی صوری کمّی و کیفی به اجرا درآمد. پس از ایجاد  MDBQهای روانسجی نسخه فارسی جدید ویژگیارزیابی 
برابدر بدا  CVI و کمینده پدذیرش 26/5( مقدار n 85براساس شمار گروه زبرگان ) CVRتغییرات الزم، روایی محتوا انجام شد. معیار پذیرش 

کنندگان نفر )راننده( در این مطالعه شرکت کردند، که پیش از ارائه پرسشنامه به مشدارکت 055.. برای بررسی روایی سازه در ن ر گرفته شد 97/5
 . انجام شد 50/5و در سطح معناداری  SPSS 16با استفاده از  های آماریآزمون نامه آگاهانه دریافت شد.از همه آنها رضایت

و  رانیدا یراننددگ میدعال اید( تفداوت قواعدد 8اند از: ترکه عباهای نسخه پیشین یافت شد. کم سه نقد درباره روایی زبانی گویهدست ها:یافته

دربردارنده ترجمه نادرسدت  ،یبه فارس هی( برگردان گو6(، رانیدر ا یکشاز زط ینبود شکل زاص ای ر،یدر سمت چپ مس یانگلستان )مانند رانندگ
در روایدی صدوری، دو گویده و ....(.  ریحروف اضافه، ضما فعال،همتون نامناسب بودن زمان ا ی)موارد هاهیگو شیرای( و8ها، واژه یحذف برز ای

های ابزار باالتر از مقدار گویه همهبرای  CVR و مقادیر ،97/5ها باالتر از همه گویه یبرا CVIمقادیر کنندگان اصالح شد. طبق ن ر مشارکت
درصدد از واریدانس  2/08 نخست توانستند شدهتحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چهار عامل استخراو . همتنین،بود الوشه شده در جدولارائه

های پرسشنامه از گویه ز. بنابراین هیترا به دست آوردند 4/5بار عاملی بیش از  ،گویه پرسشنامه 05 همه .ها را تحت پوشش قرار دهندکل آیتم
 حفظ شد. در پرسشنامه اصلی گویه  05چهار عامل و همان درنتیجه پرسشنامه رفتار رانندگی منتستر با  .حذف نشد

نسدخه جدیدد  یهاهیدگو انیدم انسدجامهای نسخه پیش را اصالح کند. توانست نقای  و ضعل MDBQنسخه جدید فارسی  :گیرینتیجه

  .کنندیم یریگمشخصه مورد ن ر را اندازه یزوببه طهیاز چهار ح زیدر هر  هاهیگوپرسشنامه مطلوب بوده و 
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 و همکارانی ارقام رازهیش

4 

 مقدمه
ای، تهدیاادی راابرا راامای  اا    تصاافاتفج داافا 

و از آن راه عواوان  آ اد ره حسفب  ار همه انیفعمو ی 
همچوااد  ااه ایاا  . (1) شااوایاافا  ی« اپیااد ی پوهاافن»

تهدید، یک تهدیاد دهافنی ا ا  ا اف ار  ااورهفی ار 
 هف شدیدتم ا ا نیحفل تو عه و رف ارآ د  تو ط، نگما

 نافن ااا  اه ایمانار ی  طفلعه  لرمای نمونه، یک . (2)
هفی از تعاداا  افلرا ار رتباه نسسا   یكیحوااث تمات

 YLL- Years of) ما زوارس  عل ا   رتته عمم ره

Life Lost )(3)   اارا . 
هفی  مراو  ااا  یمو تفس یوا فو ی،گماآور رو، ای  از
ی  اورا توداه پهوهااگمان، اعلل رموز حوااث دفا ره 

 گونفگون ریبان و  دیمان واقع شد  ا  .  طفلعفجرمنف ه
 ا اته  اه راه را تماتیكای حوااث رموز ار  ؤثم عوا ل
 اما  و ریافن  تقسای  انسافنی عف ال و خاوارو  حیط،
 نقا  انسافنی ار  یفن ایا  عوا ال، عف ال  ه اارند ی
  اهای گوناهره. (4) اارا حوااث رموز ارای  وود  تعیی

 ار انسافنی عف ال ارصدی 07 تف 07 نق  ریفنگم آ فرهف
آشكفر ا    ه پاهوه  . (5) رفشود ی تماتیكی حوااث

هااف نیفز وااد ار ایاا  ز یوااه، همدااون ایگاام پهوه 
 رتتافر اررافر  آرشیوی اط عفج گماآوری ااا  ا  . ا ف

 اشاوار آنهاف راه ا اتیفری و راوا  نافق  غفلبفً رانودگفن
 رتتفرهاافی نفچفرنااد پهوهاااگمان اغلاا  رواافرمای . ا اا 

 ارزیافری خواگبارشای اربارهافی از ا تففا  رف را رانودگی
 . (6)  وود

شامول تمی  اربارهفی خواگبارشای دهفنیكی از رایج
هفی  تمم ب رم رتتفر رانود   متبفً راه  افر  ه ار پهوه 
رانواادگی  ودسااتم شااوا، پم اااوف ه رتتاافر گمتتااه  ی

(MDBQ- Manchester Driving Behavior 

Questionnaire ) ا    ه رهDBQ  . شهمج یفتته ا ا
 دیماب ریابن از  اوی 1007 افل ای  پم ااوف ه ار 

(James Reason) از آن ز فن تف  واون، (0) عمضه شد .
رسیفر  اورا توداه پهوهااگمان قامار  DBQپم اوف ه 

گمتته ا   و  افررما ایا  پم ااوف ه راف اقبافل خاوری 
، 2717ای  اه توهاف تاف  افل گوناهرو شد  ا  . رهروره

 قفلااه  107نویسااد راای  از  ی (De Winter) اِویوتاام
اهود ( راف ا اتففا  از ایا  هابار پف ا  45پهوهای )رف 
هفی  مرو  راه رتتافر رانوادگفن را گاماآوری اربار، ااا 

 . (8) اند ما 

تفر رانوادگی رسایفر پیدیاد  ا ا  و هایا اراباری رت
قفرلی  رمر ی ای  همه پیدیدگی را ندارا. رف ایا  حافل 
پم اوف ه رتتفر رانودگی  ودستم رام پفیاه یاک ا افس 

ار شوف افیی  تواند ه  ی تو عه یفتته ا   نظمی قوی
رسایفر  فیاد و  هافی  وتاملنوع رتتفرهف و تعیی  روش

ای، ار ای  هفی  افهد رمخ ف روش. (0)پم فررما رفشد
پم اوف ه تففوج  یفن خطفی انسفنی )اشتبف  نفآگفهفنه و 

( راه خاوری غیمعمد( و اقدا فج نفایم  عمد )تسلف عمد
 57ددا شد  ا  . نسسه اصالی ایا  پم ااوف ه اارای 
 واد  گویه روا  و رتتفر رانود  را ار چهفر رُعد رمر ی  ی

 Deliberate) تسلااف عمااد ،(Slip and lapse) لغاابش
violation)،  اشاااتبف (mistake)،  تسلاااف غیمعمااادو 

(Unintended violation )(0) . اهود  رااامای پف ااا
تكمیل ای  پم اوف ه، تكمار هم یک از رتتفرهفی خوا را 

  وادای ریفن  یگبیوهرم ا فس یک  قیفس لیكمتی پوج
(0) . 

 ودسااتم،  رانواادگی رتتاافر ار ایاامان نیااب پم اااوف ه
هفی روانسوجی آن رمر ی شاد  ا ا . تمدمه و ویهگی

تف وون چودی   طفلعه اررفر  رتتفر رانودگی راف ا اتففا  
ار ایمان صورج گمتته  ه نتفیج آنهف  DBQاز پم اوف ه 

المللی ره صورج  قفالتی ار  ج ج علمی ااخلی یف ری 
 وتام شاد  ا ا . ار ایا   قافالج، او  وضاع اررافر  

شوا. یک اید   ی DBQروانسوجی پم اوف ه  چگونگی
گمو ، ار خصوص روانسوجی پم اوف ه ار زرفن تفر ی، 

اهود. گمو  ایگم، رمای تأییاد روایای اط عفتی ارائه نمی
اهواد  اه عمی ای و ای اردفع  یپم اوف ه ره  طفلعه

. (17) اناد( ار  جله پافی   وتاام  ما 1388حقفیق )
توهف نسسه  ف ل تفر ای  DBQای  نسسه از پم اوف ه 

 وتامشد  ا   و  ورا توده تماوان قمار گمتتاه ا ا . 
پور و توان راه  طفلعاه خافنیاز ای  گمو  از  طفلعفج  ی

 .(11) ( اشفر   ما2715همكفران )
نویسودگفن  طفلعه حفضام ارتادا قصاد ااشاتود رامای 

نساسه  DBQانجفم یک  طفلعاه  یادانی از پم ااوف ه 
عمی ی و حقفیق ا تففا   وود. ا ف ضم   قفیساه آن راف 
نسسه اصلی پم اوف ه )ره زرفن انگلیسی( اریفتتود  اه 

 نموناه یراما هفیی ار نسسه تفر ای وداوا اارا. ف تی
 از) تفنانگلسا ار یرانودگ توده ره تففوجعدم ره توانی 

 اشافر ( را    م  از) مانیا ار یرانودگ و( چپ  م 
همی   وضوع رفعا  شاد نویساودگفن راه اصا    . ما

88/88/17تاریخ پذیرش:               60/0/11تاریخ دریافت:   
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نسسه تفر ی ایا  پم ااوف ه پم افررما راماازناد. زیاما 
ار تی اربار گماآوری ااا ، شم  ا ف ای و حیافتی ار 

از ای  رو،  طفلعه پی  رو طماحای شاد  .هف  پهوه 
هافی روانساوجی نساسه تفر ای تف ره رفزارزیافری ویهگی

 راماازا. DBQپم اوف ه 
 

 بررسیروش 
هفی روانساوجی رفزارزیفری ویهگیار ای   طفلعه رمای 

 آنرااه نسااسه اصاالی  DBQنسااسه تفر اای پم اااوف ه 
 اه  گویاه اارا 57 )نسسه انگلیسی(  مادعاه شاد  اه

 یاک طیاف لیكامج ارهف اهی ره هم یک از گویاهپف  
. گیااماصااورج  ی (5تااف همیاااه  1تاافیی )همگااب پوج
رودی ار چهافر ا اته تقسای نوع رتتافر  نظم هف ازگویه
 ، اشتبف ، تسلف عماد و تسلاف غیمعمادلغبش  شوند ی
(0) . 

اصلی را رامای اعتبافر ارابار گاماآوری  ویهگی غفلبفً او
گیمنااد،  ااه ااا  )ار ایوجااف پم اااوف ه( ار نظاام  ی

، (Linguistic validity) )زراافنی انااد از روایاایعبفرج
و ( Content validity) ،  حتاوا(Face validity) صوری
( Reliability) ثبااافج ( وConstruct validity)  ااافز 

، هماای  1یااب،  طاافرق شااكل . ار ایاا   طفلعااه ن(12)
 DBQپم ااوف ه  یتفر  نسسه یرمر هف رمای  اسصه
 شدند.  ا تففا 
 ، نساسه اصالیپم ااوف ه یزرافن یایروا یرمر  یرما

 ه ره زرافن و یله ا فتید  تسص  ره DBQپم اوف ه 
انگلیسی تسلط ااشته و یكای از آنهاف رای  از ا   افل 

تمدماه تجمره رانودگی ار  ااورهفی اروپافیی ااشا ، 
شد. راه ایا  تمتیا  ا كافن تطبیاق ع ئا  و  قامراج 

ی و رانودگی ار  اور  بداء و ایمان تاماه  آ اد یراهومف
 هف(. ره انبفل آن، ایگم  ماحال روایای فزی گویه)رو ی

 زرفنی انجفم شد.
پس از آن، روایای صاوری  یفای پم ااوف ه صاورج 

از نفام  15ار اختیفر  گمت . رمای ای   وظور، پم اوف ه
خوا را  و از آنهف خوا ته شد تف نظمگمت  رانودگفن قمار 

هفی پم ااوف ه از نظام اشاواری، اررفر  همیک از گویه
 ااس    یبان توف  ، ارهفم و ر فیی ار  عوی  لمفج

ار انتهفی ایا   محلاه، نظاماج اتاماا ار توظای    وود.
 پم اوف ه اخفل  ااا  شد.

)ضامی   هفرمای رمر ای روایای صاوری  مگای گویاه
نفاام از گاامو  هاادف 14پم اااوف ه ار اختیاافر  تاافثیم(،

تاف  یابان  )رانودگفن( قمار ااا  شد و از آنهف خوا ته شد
هفی پم ااوف ه را ار یاک طیاف اهمی  همیک از گویه

 ف  ً  ها  تف  1 اص ً  ه  نیس )از قسمتی پوج لیكمتی
 پذیمش هم گویاه، نمام    ک  وود.  اس  (5 ا  
. (13)رفشاد 5/1 متام از  ا    ه نبفیدآن تأثیم  ضمی 

 شوا  حف به  ی 1رارطه ، رم ا فس نمم  تفثیم آز ون
  

 تماوانی )ارصد(   نمم  تأثیم× اهمی      (1)رارطه 
 

) ف  ً  ه (  5) ه ( و  4تماوانی  ارصد اتماای  ه ا تیفز 
 اند. را ره گویه ااا 

 اهمی    یفنگی  نمم  اهمی  رما فس طیف لیكمج ا  .
 
 حتااوا  یاایرااف ا ااتففا  از نسااب  روا ، حتااوا یاایروا

(CVR- -Content Validity Ratio) و شافخ  روایای 
 ی ورا رمر ا (CVI- Content Validity Index حتوا )

 17 فریا وظاور، پم ااوف ه ار اخت  یا یقمار گمت . رما
و  یمواایا هفی)راف تسصاا نفام از اتااماا پفنال خبمگاافن 

 یفریا اه راف ارز (و آ اوزش رهداشا  یارهداش  حمته
 ف ل ااشتود، قمار ااا  شد. رعد از  یی حتوا آشوف ییروا
اتاماا،   یا یالزم رم ا فس نظماج تسصص ماجییتغ جفایا

 CVRیفریاارز ینف بما   حف به شدند. رما یهفشفخ 

(، از گمو  خبمگفن خوا ته شاد هیضمورج ودوا هم گو)
 یرساا ه كامجیل فیرا رم ا فس ط هفهیاز گو کیتف هم
و  2 سا ین یا ا  ا اف ضامور دی،  ف1ا    ی)ضمور

 
 ای از مراحل روانسنجی ابزار گردآوری دادهزالصه -1 شکل
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 همکارانو ی ارقام رازهیش

راف  یای وواد. نساب  روا یرواد( طبقه3ندارا  یضمورت
  حف به شد  2رارطه  ا تففا  از
 ( 2)رارطه 

 

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛𝐸−

𝑁

2
𝑁

2

  ه 

 ار آن  ه 
 CVR  حتوا یینسب  روا  
 En  را انتسافب « یضمور» وهی ه گب یتعداا  تسصصفن
 اند ما 
 N تسصصفن  تعداا  ل  
 

 میوه پاذیمتتوی  قادار  ،(Lawshe) طبق نظم الوشه
CVR  ره شمفر اع افی گامو  خبمگافن رساتگی اارا. از

ا اتففا  نفام  17 ار ای   طفلعه از همكافریآنجفیی  ه 
ار نظم  62/7هف گویههم رمای  CVR پذیمش قدار  شد،

 . (14) گمتته شد
از گمو  خبمگافن خوا اته  CVIشفخ   ارزیفریرمای 

را رام  قسامتی هام گویاه اه یک طیف لیكمتی ار شد
و واضا   ،راوان افا ، شففف روان ، مرو  روانا فس 
 3ارزیاافری  ووااد.  قاادار ایاا  شاافخ  از رارطااه رااوان 

  حف به شد 
  (3)رارطه 

CVI=
∑ CVR for all retained items

retained items numbers
 ک

 
 00/7رمارام راف  CVIمیوه پذیمتتوی رامای شافخ   

 رفشاد 00/7ای  متام از گویاه CVIا   و اگم شفخ  
  .(15) آن گویه حذف شوا الزم ا  

هف راه پس از آنكه روایی زرفنی، صوری و  یفای گویاه
 مانجفم ر ید، پم اوف ه آ فا  ارزیافری روایای  افز  و 
ثبفج ار یک رمر ی  یدانی شاد. رامای ایا   وظاور ا  

 577هفی پم ااااوف ه، یعوااای رمارااام تعاااداا گویاااه
 وود  )رانواد ( پم ااوف ه را تكمیال  ماناد.  افر  

هافی هاف،  جتمعه پفر یوگرمای ا تم ی ره ای  اتماا ر
و ....  مادعه شد. هماه رانوادگفن اارای هف پفرکتجفری، 

توانستود ره صاورج رافلقو  دابو گواهیوف ه رانودگی  ی
 و رانودگفن رف اتماا ریسواادب  وودگفن رفشود ره افر  
. پاای  از ارائااه  اافل  اافرقه رانواادگی  ااه  متاام از

نف ه آنهف رضافی  وودگفن از همه پم اوف ه ره  افر  
آگفهفنااه اریفتاا  و رااه آنهااف اطمیواافن ااا  شااد  ااه 

 حم فنگی آنهاف حفاخ خواهاد شاد. آشاكفر ا ا   اه 
 وودگفن رمای وروا ره  طفلعه و نیاب ااا اه آن  افر  

  ف  ً آزاا رواند. 
 هفی آ فریشد  رف ا تففا  از آز وناط عفج گماآوری
. شادتحلیال  SPSS  حیطار  75/7ار  ط   عوفااری 

صاورج تحلیل عف لی ا تافتی روایی  فز  رف ا تففا  از 
و عوا ال  اف و شوف فیی توانفیی ای  آز ون ار  گمت .
رامای  .(16) ا اهافی تجمرای ااا  ار آنهف  یفنروارط 

تعاداا راوان  افتی)ففیا    شفخ از  تحلیلانجفم ای  
-KMO- (Kaiser-Mayer) لكای و یسم  افیم ا نمونه(

Olkin) ویه  تحلیال ، ا تففا  شد. شفخ   ففی  نمونه
 5/7از چوفندااه  قاادار آن از  عااف لی ا تااافتی ا اا  و

هاف رامای انجافم ااا تعاداا اهد نافن  ی ،ربرگتم رفشد
  .(10) حف بفج تحلیل عف لی ا تافتی  فتی ا  

كاه رای  عبافراج اطمیوافن از ایو ای   طفلعه رمایار 
هاف را رتوان آن تفهمبستگی  فتی ودوا اارا  ،پم اوف ه

 ، از آز ونو تح  پوش  عوا ل قمار ااا رفه  ااغفم  ما
ا ااتففا  شااد.  (BT- Bartlet Test) رفرتلاا   مویاا 
یفتته رمای تفسیم هفی چمخ از  فتمیس عف لهمدوی  

هفی عاف لی پم ااوف ه رتتافر رانوادگی  ودسااتم  افز 
و  (Scree Plot) ریب هفی نمواار شا ا تففا  شد. روش

مای تعیای  تعاداا عوا ال را( Eigenvalue) ارزش ویه 
 .رتتود  فر ره MDBQپم اوف ه 
همبسااتگی اروناای ار ایاا   طفلعااه از  ارزیاافریراامای 

 قادار ردی   وظاور ضمی  آلففی  مونبفخ ا تففا  شد. 
ار پاذیمتتوی  0/7رافالتم از و غیمپاذیمتتوی،  5/7آلففی 

  .(18) نظم گمتته شد
 

 هایافته
همفن گونه  ه پای  از ایا  ریافن شاد، توهاف نساسه 

ار  1388ار افل  MDBQتفر ی  ف ال از پم ااوف ه 
  جله پفی  چفپ شد و رسیفر  اورا توداه قامار گمتا 

. ا ف نویسودگفن هوگفم ا تففا  از ای  نسسه رامای (17)
انجفم یک  طفلعه  یدانی، و ضم   قفیسه آن راف نساسه 

)ره زرفن انگلیسی(، اریفتتود  اه  DBQاصلی پم اوف ه 
 وضااوع   یاااهفیی ار ایاا  نسااسه ودااوا اارا.  ف ااتی

ار . پم ااوف ه شاد یروانساوج یرفزنگم یرما یاب یانگ
ااا ه نتفیج روایی زرفنی، روایی صوری ) یفای و  مگای(، 

( و روایاای  اافز  )تحلیاال CVI و CVRروایاای  حتااوا )
 شوا.عف لی ا تافتی( ارائه  ی
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تاک سهی قف وانجفم روایی زرفنی  :یزبان ییروا جینتا
ی نساسه اصالی و هفهیاگوآ د  رف ا  ره یهفهیگو تک
، نویساودگفن DBQ پم ااوف ه 1388 یتفر  نسسهنیب 

 ی افزیرو  و روایی زرفنی ره یینقدهف  هرا  تقفعد  ما 
وارا ا اا . از آنجاافیی  ااه   یاااینسااسه پ یهفهیااگو
تواناد راه عووان یک تمایود ذهوای،  ی، ره«رودیطبقه»

، (10) اان   ف اررفر  دهفن پیما ونمفن  فختفر ربسااد
 عی شد رمای دلوگیمی از پما ودگی ذهوی، همه ایا  

   ی شوندرودطبقه ره شم  زیم، ،گمو   ه ارف نقده
  تفاافوج قواعااد یااف ع یاا  رانواادگی ایاامان و 1 نقااد

انگلستفن ) فنود رانودگی ار  م  چپ  سیم، یاف نباوا 
   ای ار ایمان(.شكل خفصی از خط

  رمگماان گویه راه تفر ای، اررماارناد  تمدماه 2 نقد
 هف.نفار   یف حذف رمخی واژ 

 نف وف ا  هف ) اوارای همداونگویاه  ویمای  3 نقد

(. ار نگاف  .... و ضامفیم اضافته، حموف اتعفل، ز فن روان
ای دلو   ود. ا اف اول،  مك  ا   ای  نقد، ا می  لیقه

هف راام ار ااتی رفیااد تودااه ااشاا  ارک آ اافن گویااه
تواند اثام دادی ااشاته  وودگفن  یاهی  افر  پف  
 رفشد.

رااه زراافن هفی اصاالی پم اااوف ه گویااه ،1 ار داادول
ی هافگویاهو  ،1388نساسه تفر ای ار  وافر انگلیسی، 

 افزی ار  طفلعاه حفضام، رو ی حفصل از روایی زرفنی و
همدوای   ا  . رمای هم گویه ار یک رایف قمار گمتته

نظماج نویسودگفن اررفر  نقادهفی  مراو  راه هام نقطه
گویه ار همی  ددول  اس  شد  ا  . همافن گوناه 

گویاه ایا   57شوا، از  یافن  ه ار ای  ددول اید   ی
دب اناد ی ویامای ، ارصاد(، راه14گویه ) 0پم اوف ه 

ارصد(  86گویه ) 43نیفز ره اص   نداش . ا ف الزم شد 
  شااوند. البتااه نااوع راافزنگمی راامای راافزنگمی و اصاا 

 

 منتستر رانندگی رفتارنسخه فارسی پرسشنامه ی مربوط به روایی زبانی نقدها -1جدول 

شماره 
 گویه

 یاصلنسخه 
(Reason-1990) 

 نیشیپفارسی  نسخه
 (8811 -مجله پایش)

نقد  نسخه فارسی پیشنهادی
8 

 نقد
6 

 نقد
8 

8 Attempt to drive away from 

traffic lights in third gear. 
زطر با دندد  تالش برای فرار از چراغ 

8 
 راهنمدداییسددبز شدددن چددراغ  هنگددام
 .ایدافتاده راه 8با دند   رانندگی

   

6 Check your speedometer and 

discover that you are 

unknowingly travelling faster 

than the legal limit 

سرعت سنجتان را نگداه مدی کنیدد و 
متوجه می شوید نادانسته سرعت تدان 

 مجاز بوده است.بیش از حد 

و متوجده  کدردهسنجتان را نگداه سرعت
تان بدیش از حدد دانسته سرعتان ایدشده

 مجاز است.

   

8 Lock yourself out of your car 

with the keys still inside 
در حالی که کلید ماشین هندوز دازدل 

 .است، از ماشین زود زارو شده اید

 ماشین جدا گذاشدته و از را دازل سوئیچ
 اید.هزارو شد آن

   

4 Become impatient with a 

slow driver in the outer lane 

and overtake on the inside. 

ای که آهسدته راننددگی مدی از راننده
کند، حوصله تان سدر مدی رود و از او 

 سبقت می گیرید

در آزدرین الیدن سدرعت،  کده یاراننده
کنددد موجددب شددده ه حرکددت میآهسددت

از او  شددوید و در همددان الیددنتدداب بی
 .بگیریدسبقت 

   

0 Drive as fast along country 

roads at night on dipped 

lights as on full beam. 

در شب در جاده زارو شدهر بدا چدراغ 
 .زاموش به سرعت رانندگی می کنید

پدایین و  با ندور ،شب در جاده زارو شهر
ایدد کده کردهراننددگی ی سرعتهمان  به

راننددددگی هنگددام اسدددتفاده از نوربدداال 
 .کنیدمی

   

2 Attempt to drive away 

without first having switched 

on the ignition. 

قبل از آنکده ماشدین را روشدن کدرده 
 .باشید زواسته اید رانندگی کنید

نیدد، روشدن کاینکده ماشدین را پیش از 
 .نیدکاید رانندگی زواسته

   

9 Drive especially close or 

'flash' the car in front as a 

signal for that driver to go 

faster or get out of your way. 

نزدیز اتومبیل جلویی راننددگی مدی 
کنید و مرتبًا به آن چراغ می زنید تا از 

 سر راه شما کنار برود

جلدویی به ماشدین  سراز پشتِمخصوصاً 
آن  رایبد بداًمرت یدا زیلی نزدیدز شدده

از سدر راه  یدا براندد تندتر تا ایدزدهچراغ 
 .شما کنار برود

   

1 Forget where you left your 

car in a multi-level car park. 
فراموش کرده اید که اتومبیلتدان را در 
کجای یز پارکینگ چند طبقه پارك 

 .کرده اید

تان را کجددا ایددد ماشددینکرده فرامددوش
 اید.پارك کرده
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 همکارانو ی ارقام رازهیش

 2هفی  ستلف،  تففوج روا. همفن گونه  ه دادول گویه
 ع یا  یف قواعد اهد اص حفج  بتوی رم تففوجنافن  ی

ارصد( را اررمگمت .  16گویه ) 8رانودگی ار او  اور، 
ارصاد( و  68گویاه ) 34ار حفلیكه رمگاماان نفار ا ، 

ارصاد( را راه خاوا  36گویاه ) 18هف، نبوان گویاهروان

 اختصفص اااند. 
هف توهاف یاک رفید توده ااش   ه رامای رمخای گویاه

اص    فتی روا ا ف رمخی از آنهف ره او یف  ه اص   نیفز 
گویاه  28گویه تغییمیفتته،  43ای  ه از ااشتود. ره گونه

ارصاد( راه او 26گویاه ) 13ارصد( ره یک  اورا، 56)

 ادامه -1جدول 

شماره 
 گویه

 یاصلنسخه 
(Reason-1990) 

 نیشیپفارسی  نسخه
 (8811 -مجله پایش)

نقد  نسخه فارسی پیشنهادی
8 

 نقد
6 

 نقد
8 

7 Distracted or preoccupied, 

realise belatedly that the 

vehicle ahead has slowed, and 

have to slam on the brakes to 

avoid a collision. 

به علت مشغله ذهندی، تشدخی  ایدن کده 
اتومبیل جلویی سرعت زدود را کداهش داده 
یا نه برایتان مشکل شده و برای جلدوگیری 

 از تصادف مجبور هستید ترمز کنید

ذهنددی  مشددغله یددا پرتیحددواس
 کداهش متوجده باعث شده دیدر

شدوید،  جلدویی زودروی سرعت
 از جلدددوگیری بددرای در نتیجدده

 ایدشددده مجبددور برزددورد بددا آن
 .کنید ترمز ناگهان

   

85 Intend to switch on the 

windscreen wipers, but switch 

on the lights instead, or vice 

versa. 

کنید امدا زواسته اید برف پاك کن را روشن 
بدده جددای آن چددراغ را روشددن کددرده ایددد و 

 بالعکس.

کن را روشن اید برف پاكزواسته
چددراغ را  ،جای آنکنیددد امددا بدده

 عکس.رب یااید هروشن کرد

   

88 Turn left on to a main road 

into the path of an oncoming 

vehicle that you hadn't seen, 

or whose speed you had 

misjudged. 

ای از پشت سر می آید کده شدما او را وسیله
ندیده اید یا با سرعت آن را اشدتباه تخمدین 

 .زده اید و انحراف به چپ داشته اید

از د وور برای گردش به راستدر 
ی زدودرو، چدون اصلی به فرعی

یدا سدرعتش را اید هدیدن مقابل را
اید، وارد مسیر هنزد حدس درست
 شوید.او می

   

86 Misjudge your gap in a car 

park and nearly (or actually) 

hit adjoining vehicle. 

در هنگام پارك ماشدین، فاصدله زدود را بدا 
به  اًبماشین مجاور اشتباه تخمین زده و تقری

 آن برزورد کرده باشید

کدردن، فاصدله بدا هنگام پدارك 
 حدس درست را زودروی کناری

برزددورد  آن بددا احتمدداال و نددزده
 .ایدهکرد

   

88 'Wake up' to realize that you 

have no clear recollection of 

the road along which you 

have just travelled. 

ناگهان متوجه شده ایدد کده نمدی دانیدد در 
 .امتداد کدام جاده رانندگی کرده اید

متوجده زودتان آمده و  بهناگهان 
دانیددد در کدددام اید کدده نمیهشددد

 .کنیدمیجاده رانندگی 

   

84 Forget which gear you are 

currently in and have to check 

with your hand. 

ای در حدال فراموش کرده اید بدا چده دندده
راننددگی هسددتید و مجبددور شددده ایددد آن را 

 .چز کنید

ای ید با چده دنددهاهفراموش کرد
حال رانندگی هستید و مجبور در 
با دسدتتان بررسدی ید آن را ادهش

 کنید.

   

80 Miss your exit on a motorway 

and have to make a lengthy 

detour. 

راه زروجی یز مسیر ماشین رو را گم کرده 
اید و مجبور شده اید یز مسافت طوالنی را 

 .دور بزنید

مورد ن در زروجی از  در بزرگراه،
ید یددز ادهو مجبددور شده رد شدد

 مسافت طوالنی را دور بزنید.

   

82 Stuck behind a slow-moving 

vehicle on a two-lane 

highway, you are driven by 

frustration to try to overtake 

in risky circumstances. 

در یز مسیر دو طرفه که پشدت سدر یدز 
د، گیدر افتداده ماشین که کندحرکت می کند

شددرایط  ایددد و تصددمیم مددی گیددرد در یددز
 .زطرناك از ماشین جلویی سبقت بگیرید

سددر پشددتِ بزرگددراه دوباندددی،در 
گیر افتاده و  روندکُ زودروییز 

در شدددرایط از روی کالفگدددی، 
 .ایدگرفتهسبقت  یزطرناک

   

89 Intending to drive to 

destination A, you 'wake up' 

to find yourself en route to B, 

where the latter is the more 

usual journey. 

برویدد، امدا  A تصمیم گرفته اید به مقصدد
 ناگهان متوجه شده اید در مسیری به مقصد

B  قرار دارید. 

 ایددد بدده مقصدددهتصددمیم گرفت

بروید، اما ناگهان متوجده « الل»
ی بدده مقصددد در مسددیر ایدشددده

مسدددیر رانیدددد، کددده می« ب»
 همیشگی شماست.
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منتستر یرانندگ رفتار پرسشنامه یفارس نسخه یسنجروان یهایژگیو یابیبازارز                          

  

 

 

1 

ارصاد( راه  اه  اورا اصا   نیافز 4گویاه ) 2 ورا و 
( ریااتمی  )ویمای  گویه 2ااشتود. آشكفر ا    ه نقد

خوا اختصفص ااا  ا  . از دملاه  اوارای تماوانی را ره
هاافی گماا ا ااتففا  از واژ  ااه رااه ایاا  نقااد راافز ی

نقلیه،  فشی  و اتو بیل ره صورج تصافاتی رامای و یله
ا ااا . ار نساااسه  carو  vehicleرمگاااماان  لمااافج 

هماوار  از واژ   vehicleپیاوهفای رمای رمگماان  لماه 
هماوار  از واژ   carنقلیه، و رمای رمگاماان  لماه و یله

 خوارو ا تففا  شد  ا  .
همدوی  ار نسسه پیااوهفای، نویساودگفن آگفهفناه 

هف را ا اتسوش تغییماتای  ماناد. تمدمه رمخی ازگویه

زیما، ار نسسه انگلیسی  وارای ریفن شاد  راوا  اه راف 
 شمایط ایمان  فزگفر نبوا،  فنود 

 ا ا   اه پفر یوگ طبقفتی اشفر  شد   ره 8ار گویه 
 پفر یوگ هووز ودوا نوع ای  ایمان ار رمخی از شهمهفی

از گویاه حاذف « طبقافتی» ره همی  الیل، واژ   .ندارا
 شد.

شاد   اشافر  شابفنه  لوپ و ر توران   ره26ار گویه 
 ای  ار الكلی  امورفج تمهوگ غمری تماخور ره  ه ا  
 ار هفیی كفن چوی  نبوا عل  ره. شوا ی  صمف ا ف  
 عاو،، ار. ا ا  شاد  حذف گویه از عبفراج ای  ایمان،

 نیاب راه  ورا ای   سدر،  واا  صمف اهمی  ره توده رف

 ادامه -1جدول 

شماره 
 گویه

 یاصلنسخه 
(Reason-1990) 

 نیشیپفارسی  نسخه
 (8811 -مجله پایش)

نقد  نسخه فارسی پیشنهادی
8 

 نقد
6 

 نقد
8 

81 Take a chance and cross on 

lights that have turned red. 
از چراغ زطری که تدازه قرمدز شدده اسدت، 

 .عبور کرده اید
 راهنمدایی چراغ از و کرده زطر

 رد شدده قرمز تازه که رانندگی
 اید.شده

   

87 Angered by another driver's 

behaviour, you give chase 

with the intention of giving 

him/her a piece of your mind. 

ای عصدبانی شدده ایدد و او را از رفتار راننده
تعقیب می کنید تا عصدبانیت زدود را بده او 

 .نشان دهید

ه ای عصبانی شدداز رفتار راننده
تدددا  ایددددهو او را تعقیدددب کرد

عصبانیت زدود را بده او نشدان 
 دهید.

   

65 Try to overtake without first 

checking your mirror, and 

then get hooted at by the car 

behind which has already 

begun its overtaking 

manoeuvre. 

قبل از آنکه آینه زود را نگاه کنیدد، تصدمیم 
گرفته ایدد سدبقت بگیریدد کده بدا شدنیدن 
صدای بوق اتومبیل پشدت سدرتان، متوجده 

وید که او قبل از شما سدبقت زدود را می ش
 .شروع کرده است

 آیندهپیش از نگداه کدردن بده 
با ، که گیریدبسبقت اید زواسته

 یشنیدن صدای بدوق زدودرو
 به زودتان آمدده و سرتانپشتِ

او پیش از شما  شویدمیمتوجه 
سددبقت زددود را شددروع کددرده 

 است.

   

68 Deliberately disregard the 

speed limits late at night or 

very early in the morning. 

عمدًا سرعت قانونی را در اوازر شب یا صبح 
 .زیلی زود نادیده گرفته اید

در اوازر شب یدا صدبح زیلدی 
سددرعت قددانونی را  داًعمدد ،زود

 اید.نادیده گرفته

   

66 Forget when your road 

tax/insurance expires and 

discover that you are driving 

illegally. 

جداده  یداتمال یدا یمهب یخچه موقع تار ینکها
و  یددشود را فرامدوش کدرده ا یشما تمام م

کدرده  یرانندگ یرقانونیکه ی یدمتوجه شده ا
 .یدا

شدخ   یمدهب انقضدای یختدار
ه و متوجه فراموش کرد را مالث
بدرزالف اسدت  مددتی ایدشده

 یراننددگ مقررات، بددون بیمده
 .کنیدمی

   

68 Lost in thought, you forget 

that your lights are on full 

beam until 'flashed' by other 

motorists. 

فراموش کرده اید که چراغ هدای ماشدینتان 
روشن کنید تا هنگامی که متوجه شدده ایدد 

 .بقیه اتومبیل ها برای شما چراغ می زنند

یرق در افکدار زدود، فرامدوش 
 نوربداالهدای چراغاید بدا کرده
بقیدده  رانیددد، تددا وقتیکددهمی

 اند.زدهشما چراغ  هها بزودرو

   

64 On turning left, nearly hit a 

cyclist who has come up on 

your inside. 

در پیتیدن به سمت چپ بدا یدز دوچرزده 
سوار که در کنار شدما بدوده اسدت، برزدورد 

 .کرده اید

 ،هنگددام گددردش بدده راسددت
در حال با دوچرزه  بوده نزدیز

حرکت در سدمت راسدت زدود 
 د.نیبرزورد ک
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 همکارانو ی ارقام رازهیش

 .ا   شد  اضفته گویه
  ار پم اوف ه اصلی رمای ای  گویه  ثفل 20ار گویه 

ارائه ناد  ولی نویسودگفن ره ایا  نتیجاه ر ایدند  اه 
اهودگفن ره ایا  گویاه، رهتام   وظور ارک رهتم پف ره

 هفیی ارائه شوا.ا    ثفل

اشافر  شاد  ا ا   pelican crossingره  28ار گویه 
  ای ودوا ندارا. ه تع  ار ایمان ایوگونه خط

اشفر  شد  ا    double-yellow lineره  20ار گویه 
 اای رایاج نیسا . ار  ه تعا  ار ایامان ایوگوناه خط

 حال پافرک »دفی آن، از عبافرج نتیجه، نویسودگفن ره
تمی  ا تففا   ماند،  ه از نظم  حتوایی نبایک«  مووع

 ا  . double-yellow line فهوم ره 
رامای ارزیافری روایای : نتایج روایی صوور  یییوی

نفام از رانوادگفن  15اختیفر  ار صوری  یفی، پم اوف ه
خاوا را اررافر   و از آنهف خوا ته شد تف نظامگمت  قمار 

هفی پم اوف ه از نظام اشاواری،  یابان همیک از گویه
  ااس   وواد. توف  ، ارهفم و ر فیی ار  عوی  لمفج

راه آنهاف  «اشاوار»(  ه ره عواوان 30و  4رجب او گویه )

 ادامه -1جدول 

شماره 
 گویه

 یاصلنسخه 
(Reason-1990) 

 نیشیپفارسی  نسخه
 (8811 -مجله پایش)

نقد  نسخه فارسی پیشنهادی
8 

 نقد
6 

 نقد
8 

60 In a queue of vehicles turning 

left on to a main road, pay 

such close attention to the 

traffic approaching from the 

right that you nearly hit the 

car in front. 

در حالی که اتومبیل ها در یز باند جاده بده 
سمت چپ جاده اصدلی مدی پیتندد، آنقددر 
حواستان به ترافیکی که از سمت راست می 
آید جلب شده، که ناگهان با اتومبیل جلدویی 

 برزورد می کنید

در  ،اصلی برای ورود از فرعی به
در حددال هددای زودروی از صددف

 ،گیریددقرار میراست  گردش به
وسددیله آنقدددر حواسددتان به امددا
 ،آیدکه از سمت چپ می اینقلیه
بدا  نزدیز بودهکه  شودمیجلب 
 .جلویی برزورد کنید یزودرو

   

62 Drive back from a party, 

restaurant, or pub, even 

though you realize that you 

may be over the legal blood-

alcohol limit. 

متوجه شده اید که به دلیل محدودیت هدای 
پزشکی زاصی )مانند افت قند زون یا بداال 

مناسدبی بدرای رفتن فشار زدون( وضدعیت 
 .رانندگی ندارید

با وجود مصدرف الکدل یدا مدواد 
 اید.مخدر رانندگی کرده

   

69 Have an aversion to a 

particular class of road user, 

and indicate your hostility by 

whatever means you can. 

نسبت به بعضی از رانندگان بیزاری داریدد و 
واهیددد بدده هددر صددورتی کدده هسددت مددی ز
 زصومت زود را به آنها نشان دهید.

 کداربران جدادهاز عده زاصدی  از
دلِ زوشی نداشته )مثدل جدنس 

بده و مخالل، موتورسواران و ...( 
هر شکل که از دسدتتان برآمدده 

زددود را بدده آنهددا نشددان  بیددزاری
 .ایدداده

   

61 Lost in thought or distracted, 

you fail to notice someone 

waiting at a zebra crossing, or 

a pelican crossing light that 

has just turned red. 

کده  یددآن قدر در افکار زودتان یرق شده ا
 یدا یدر محدل زدط کشد یادهعابر پ یزبه 
که از چراغ زطر قرمز عبدور کدرده،  ینیماش

 .یدنکرده ا یتوجه

بدوده یرق افکارتان  حالی که در
متوجدده  شددده،پرتیددا حواسددتان 
در کدده اید هدنشدد ایعددابر پیدداده

کشی یدا پشدت چدراغ محل زط
 منت درتازه قرمزشدده  ی کهعابر

 .مانده است

   

67 Park on a double-yellow line 

and risk a fine. 
در یددز زددط زرد بدده صددورت دوتددائی کدده 
احتمال جریمه شدن هم وجدود دارد، پدارك 

 .کرده اید

پددارك در محددل پددارك ممنددوع، 
را جریمده شددن و ریسز  هکرد

 .ایدبه جان زریده

   

85 Misjudge speed of oncoming 

vehicle when overtaking. 
در موقددع سددبقت گددرفتن سددرعت ماشددین 

 .جلویی زود را اشتباه تخمین زده اید
گددرفتن، سددرعت موقددع سددبقت

آیدد، را که از مقابل می یزودروی
 اید.هزد حدساشتباه 

   

88 Hit something when reversing 

that you had not previously 

seen. 

در موقع عقب رفتن به کسی که او را ندیدده 
 .اید، برزورد کرده اید

 چیزیبه  موقع دنده عقب رفتن،
را  آنایدددد کددده هبرزدددورد کرد

 اید.هندید
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 اورای ایاد  نااد.  هفگویاهایگم  رمای روا. اشفر  شد 
  وودگفن اص   شد.هف طبق نظم  افر  ای  گویه

 قاادار نماام  تااأثیم : ینتووایج روایووی صووور  ی  وو
ناافن ااا   3هف ار دادول شد  رمای همه گویه حف به

شوا  افهد   ی 3 طوری  ه ار ددولهمفنشد  ا  . 
رااه ایوكااه  متاامی   قاادار ضاامی  تااأثیم  تودااهرااف 
هفی گویاهنمام  تأثیم قافایم وا ا   33/3آ د  ا  ره

و  پذیمتتاه شادندهف ا   هماه گویاه 5/1اربار رفالتم از 

 ادامه -1جدول 

شماره 
 گویه

 یاصلنسخه 
(Reason-1990) 

 نیشیپفارسی  نسخه
 (8811 -مجله پایش)

نقد  نسخه فارسی پیشنهادی
8 

 نقد
6 

 نقد
8 

86 Fail to notice someone 

stepping out from behind a 

bus or parked vehicle until it 

is nearly too late. 

 یلهوسد یااتوبوس  یزکه از پشت  یبه کس
شدود،  یمد یدایشپارك شده ناگهان پ یهنقل

 یدرترمز کردن هم د یو برا یدتوجه نکرده ا
 .شده است

اتوبدوس یدا  پشدتبه کسی که از 
وارد زیابان شده پاركوسیله نقلیه 

، تدا جدایی ایده، توجه نکردشودمی
رمددز تقریبددا فرصددتی بددرای تکدده 

 .باقی نمانده استکردن 

   

88 Plan your route badly, so that 

you meet traffic congestion 

you could have avoided. 

مسیر را اشتباهی را انتخاب کدرده ایدد و بده 
ترافیکی که از آن می توانسدته ایدد اجتنداب 

 .کنید، برزورد کرده اید

ه و کدردنانتخداب  درست مسیر را
اید رو شدهروبهی سنگین ترافیز اب

اجتندداب از آن توانسددتید کدده می
 کنید.

   

84 Overtake a single line of 

stationary or slow-moving 

vehicles, only to discover that 

they were queueing to get 

through a one -lane gap or 

roadwork lights. 

اینکه بفهمید که آیا وسایل نقلیده تنها برای 
برای عبور از یز زیابان یز طرفه یا چراغ 
های زطر جداده عبدور کنندد، از روی زدط 
ممتد از یز وسدیله نقلیده کندد رو، سدبقت 

 د.گرفته ای

 سددرهمپشتِکدده  ییاز زودروهددا
، کننددند حرکدت مدیایستاده یا کُ

اینکده  بدرای فقط ایدگرفتهسبقت 
د وآنها در صل ورآیا  متوجه شوید

هسدتند یدا رو تدز نیدالیدز به 
 در دست تعمیر است.جاده اینکه 

   

80 Overtake a slow-moving 

vehicle on the inside lane or 

hard shoulder of a motorway. 

در دازل یز کوچه یدا یدز مسدیر سدخت 
ای که کند حرکدت اتومبیل رو از یز وسیله
 .می کند، سبقت گرفته اید

 رو،ندراه از یز زودروی کُبزرگر د
 یالین یا از شدانه کندار هماندر 

 .ایدگرفتهجاده سبقت 

   

82 Cut the corner on a right-hand 

turn and have to swerve 

violently to avoid an 

oncoming vehicle. 

به هنگدام سدبقت از سدمت ر اسدت، بدرای 
طدور اجتناب از برزورد با ماشین رو به رو به 

 سر سام آوری سرعت گرفته اید.

هنگام گردش به چدپ وارد الیدن 
جلدوگیری از  بدرای مقابل شدده و

رو یی کده از روبدهبا زودروبرزورد 
بطددور اید مجبددور شددده آیددد،می

 .به مسیر برگردید زطرناکی

   

89 Get into the wrong lane at a 

roundabout or approaching a 

road junction. 

تقاطع را در جهت مسیر مخالل قطع  زطوط
 .کرده اید

میدددان یددا  پددیش از رسددیدن بدده
زددود را  )الیددن( تقدداطع، مسددیر

 اید.هدرستی انتخاب نکردهب

   

81 Fail to read the signs 

correctly, and exit from a 

roundabout on the wrong 

road. 

عالمت رانندگی تابلو را نتوانسته اید بخوانید 
از تقاطع جاده به یز مسیر اشتباهی رفته و 
 .اید

 دهواننختابلوهای راهنما را درست 
وارد مسددیر میدددان  ازدر نتیجدده 
 اید.هاشتباه شد

   

87 Fail to give way when a bus is 

signaling its intention to pull 

out. 

 یزندد، راه نمد یکه دارد چراغ م یبه اتوبوس
 یدده

من دور ورود بده هب به اتوبوسی که
 .ایددادهزند، راه نراهنما می ،مسیر

   

45 Ignore 'give way' signs, and 

narrowly avoid colliding with 

traffic having right of way. 

برای این که به ترافیدز برزدورد نکنیدد، از 
سمت راست جاده حرکت می کنید و سبقت 

 می گیرید.

نادیدده را عالئم حدق تقددم چون 
وسدیله نزدیز بدوده بدا  اید،گرفته
برزورد کنید که حق تقدم  اینقلیه
 .دارد

   

48 Fail to check your mirror 

before pulling out, changing 

lanes, turning, etc. 

قبل از آنکه به آینه توجه کنید، زواسته ایدد 
 .به سمت چپ یا راست بروید یا دور بزنید

پیش از زدروو از مسدیر، تعدوی  
زدن، و ماننددد اینهددا  دورالیددن، 

نگدداه  بده آیندده ایدددفرامدوش کرده
 .کنید
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 همکارانو ی ارقام رازهیش

نظام گامو   از روافرمای  .حاذف ناادند آنهافهیدیک از 
هف  ه  و  وف   تلقی و رامای  ماحال گویه همههدف، 

 رعدی حفخ شدند. 
نتفیج حفصل از  حف ابه نساب  : نتایج روایی محتوا

نافن ااا  شد  ا  . همفنطور  4 ددول روایی  حتوا ار
هف رافالتم از همه گویاه CVIشوا  قفایم  ه  افهد   ی

هفی اربار گویه همهنیب رمای  CVR ا   و  قفایم 00/7

روافرمای   .راواالوشاه  شد  ار ددولرفالتم از  قدار ارائه
 هف حفخ شدند. گویه همه

هف رف ا اتففا  از رمای تحلیل ااا : نتایج روایی سازه
 آز ون تحلیل عاف لی، نسسا  آز اون شافخ   ففیا 

( انجافم گمتا . KMOلكی  )و فیم ا -گیمی  یسمنمونه
رای  صافم و  KMOطور  ه قب ً اشفر  شد،  قدار همفن

یک ا   و هم چه  یبان آن رفالتم رفشد، تحلیل عاف لی 

 ادامه -1جدول 

شماره 
 گویه

 یاصلنسخه 
(Reason-1990) 

 نیشیپفارسی  نسخه
 (8811 -مجله پایش)

نقد  نسخه فارسی پیشنهادی
8 

 نقد
6 

 نقد
8 

46 Attempt to overtake a vehicle 

that you hadn't noticed was 

signaling its intention to turn 

right. 

ای، متوجده در سبقت گرفتن از وسیله نقلیده
نشده اید که برای گردش به راست، عالمت 

 می دهد.

 وسددیله نقلیددههنگددام سددبقت از 
اید او پدیش از شدهوجه ندیگر مت

 برای گردش به چپ راهنما شما
 .زده است

   

48 Deliberately drive the wrong 

way down a deserted one-way 

street. 

در یز مسیر اشتباهی که بده یدز زیابدان 
تهی می شود، عمددًا راننددگی یز طرفه من

 می کنید.

راننددگی  نادرستی در مسیر داًعم
کدده بدده یددز زیابددان  ایدددکرده

 شود.یکطرفه منتهی می

   

44 Disregard red lights when 

driving late at night along 

empty roads. 

به چراغ قرمز موقعی که شب و دیدر هنگدام 
 .است، توجه نمی کنید

 ،های زلدوتدر مسیر و آزر شب
 .ایدرا نادیده گرفتهچراغ قرمز 

   

40 Drive with only 'half-an-eye' 

on the road while looking at a 

map, changing a cassette or 

radio channel, etc. 

موقع راننددگی، در حدالی کده حواسدتان بده 
جاده است به چیزهای دیگدر مانندد عدو  

گوش کردن به موسیقی کردن موو رادیو یا 
 هم، توجه می کنید.

ی نگداهندیمموقع رانندگی، فقط 
 و در همان حال داشته، به مسیر

مانند نقشده  یبه چیزهای دیگر
موو /موزیدزیا  ،ایدچشم دوزته

مانندد و  ایددکردهرادیو را عو  
 .آن

   

42 Fail to notice pedestrians 

crossing when turning into a 

side-street from a main road. 

موقع پیتیدن از جاده اصلی به جاده کناری، 
 .متوجه عابرین پیاده نبوده اید

از مسدیر اصدلی بده  ورود هنگام
فرعددی، متوجدده عددابرین پیدداده 

 اید.هنشد

   

49 Get involved in unofficial 

'races' with other drivers. 
مسددابقه بددا راننددد  دیگددری در زیابددان بدده 

 پردازته اید)کورس گذاشته اید(
کددورس  دیگددر هایبددا راننددده

 اید.گذاشته
   

41 'Race' oncoming vehicles for 

a one-car gap on a narrow or 

obstructed road. 

با ماشین هایی که از عقب می آیند، در یز 
مسیر باریز یا مسددود شدده، مسدابقه مدی 

 گذارید.

در یز مسیر باریز یا مسددود، 
زود در یز ماشین برای جادادن 

فضای کوچز )بده انددازه یدز 
کدده از  زددودروییماشددین(، بددا 

آیددددد، کددددورس رو میروبدددده
 اید.گذاشته

   

47 Brake too quickly on a 

slippery road and/or steer the 

wrong way in a skid 

ایدد و در یز جاده لغزنده سریع ترمز گرفته 
یا در امر سر زوردن وارد یز مسیر انحرافی 

 شده اید.

در یز جاده لغزنده، سریع ترمدز 
یددا در امددر چرزاندددن /گرفتدده و

نادرست فرمان به مسدیر اشدتباه 
 اید.همنحرف شد

   

05 Misjudge your crossing 

interval when turning right 

and narrowly miss collision. 

سدمت راسدت، در تخمدین موقع رفدتن بده 
فاصله عبدوری اشدتباه کدرده ایدد امدا از آن 

 .موقعیت جان سالم به در برده اید

موقع گردش به چپ، در تخمین 
ی بددا عبددور زودروهددایفاصددله 
و نزدیدز  هاشتباه کدرد یکدیگر

 .بوده تصادف کنید

   

 

 CVR CVI شماره گویه CVR CVI شماره گویه
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رهتم خواهد روا. رمای آنكه  اس  شاوا آیاف  افتمیس 
ااری رف صفم اارا و آ د  تففوج  عویا  همبستگی ره

ایگم عبفرج ا  ، ره ل عف لی قفرل قبولرم پفیه آن تحلی
انداز   فتی  یفن عبافراج ارابار همبساتگی وداوا آیف ره

 مویا  هاف را ااغافم  اما، از آز اون اارا  ه رتاوان آن
 ( ا تففا  شد. BTرفرتل  )

 تعاداا  ففیا اهاد  اه شافخ  نافن  ی 5 ددول
. ار نتجاه ( ا  030/7رمارم ) 5/7ری  از  KMO نمونه
رف توداه راه  .تعداا نمونه  فتی ا   توان اریفت   ه ی

ااری آز ون  موی  رفرتل ، ادمای تحلیال عاف لی  عوی
 رم ا فس  فتمیس همبستگی قفرل تودیه ا  .

تعیای  تعاداا  اررافر قوانی   تففوتی : تعداد عوامل

 منتستر رانندگی رفتارپرسشنامه  8811نسخه فارسی سازی و بومی چگونگی توزیع اصالحات مربوط به روایی زبانی -2جدول 

                     مبنای اصالحات        
 

 شماره گویه های درگیرفراوانی گویه

 درصد تعداد

 68، 65، 87، 85، 1، 2، 6 84 9 بدون نیاز به اصالح
 05، 46، 82، 67، 60، 64، 66، 88 82 1 : تفاوت قواعد یا عالیم رانندگی در ایران و انگلستان8 نقد
، 85، 61، 69، 62، 60، 64، 68، 81، 89، 82، 80، 84، 88، 7، 9، 0، 4، 8 21 84 : برگردان نادرست گویه به فارسی6 نقد

88 ،84 ،80 ،82 ،89 ،81 ،87 ،45 ،48 ،46 ،44 ،40 ،42 ،41 ،47 ،05 
 49، 48، 88، 86، 67، 69، 60، 68، 66، 82، 88، 86، 88، 7، 0، 4، 8، 8 82 81 هانبودن گویه: روان8 نقد

 

 MDBQفارسی پرسشنامه  نسخه جدید کمّیروایی صوری ها در بررسی نمره تأمیر گویه -3جدول 

 شماره گویه نمره تأمیر شماره گویه نمره تأمیر شماره گویه نمره تأمیر شماره گویه نمره تأمیر

76/4 45) 10/4 69) 20/4 84) 0 8) 
76/4 48) 76/4 61) 91/4 80) 91/4 6) 
20/4 46) 86/4 67) 20/4 82) 98/4 8) 
22/8 48) 76/4 85) 60/4 89) 0 4) 
49/4 44) 76/4 88) 76/4 81) 86/4 0) 
88/8 40) 09/4 86) 10/4 87) 88/4 2) 
49/4 42) 60/4 88) 98/4 65) 98/4 9) 
16/4 49) 22/8 84) 10/8 68) 98/4 1) 
20/4 41) 98/4 80) 10/4 66) 98/4 7) 
09/4 47) 20/4 82) 91/4 68) 46/8 85) 
16/4 05) 68/4 89) 02/4 64) 48/4 88) 

  76/4 81) 91/4 60) 7/8 86) 

  10/4 87) 09/4 62) 91/4 88) 

 

 MDBQ پرسشنامه یفارس دیجد نسخه یبرا ابزار یمحتوا ییروا شاز  و نسبت -4 جدول

CVI CVR  شماره
 گویه

CVI CVR  شماره
 گویه

CVI CVR  شماره
 گویه

CVI CVR  شماره
 گویه

8 8 87) 7/5  8 62) 8 8 84) 8 8 8) 
8 8 45) 8 8 69) 8 8 80) 8 8 6) 
8 8 48) 8 8 61) 8 8 82) 8 8 8) 
8 8 46) 7/5  1/5  67) 8 8 89) 8 8 4) 
8 8 48) 8 8 85) 8 8 81) 8 8 0) 
8 8 44) 8 8 88) 8 8 87) 8 8 2) 
8 8 40) 8 8 86) 8 8 65) 8 8 9) 
8 8 42) 8 8 88) 8 8 68) 8 8 1)  
8 8 49) 8 8 84) 8 8 66) 7/5  1/5  7)  
8 8 41) 8 8 80) 8 8 68) 8 8 85)  
8 8 47) 8 8 82) 8 8 64) 8 8 88) 
8 8 05) 8 8 89) 8 8 60) 8 8 86) 

   8 8 81)    8 8 88) 
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  عوا ل ار تحلیل عاف لی ا تاافتی وداوا اارا. ار ایا
ریب  ) قادار  اسصاه( هفی نمواار ش پهوه  از روش

رمای تعیی  تعداا عوا ل  فزند  پم اوف ه ا تففا  شد. 
هف گویاهاز عف ل چهفر ره رعد،  اهد  هنافن  ی 2شكل 

انتسافب چهافر  گیمناد. روافرمای ، ی روی یک خط قامار
 . پذیمتتوی ا  عف ل 

هفی تحلیل عف لی ا تاافتی راف شایو  تحلیال  ؤلفاه
اصلی و چمخ  واریمف س،  وجام راه ا اتسماه چهافر 

شد.  (عف ل )لغبش، تسلف عمد، اشتبف  و تسلف غیمعمد
شاد   فتمیس اولیه نافن ااا  اه چهافر عف ال ا تسماه

هف را تح  پوش  قامار ارصد از واریفنس  ل آیت  6/51
 (.6)ددول  اهود ی

 57 ، همه0 آ د  از ددولا  رف توده رف اط عفج ره
ااشتود. روافرمای   4/7گویه پم اوف ه رفر عف لی ری  از 

نتیجاه  ، ارهفی پم اوف ه حذف نادندهیدیک از گویه
 57پم اوف ه رتتفر رانودگی  ودستم رف چهافر عف ال و 

 (BTو آزمون کرویت بارتلت ) (KMOلکین )ونمونه کیسر مایر ا کفایت تعداد شاز  -5 جدول

 نتیجه نام آزمون

 KMO 789/5آماره 
 550/88276 اسکوئر –تقریب کای 

 558/5کمتر از  داریسطح معنی

 

 

 MDBQنسخه جدید فارسی پرسشنامه  ریزه )اندازه نسبی مقادیر ویژه اولیه(نمودار شن -2شکل 

 MDBQشده نسخه جدید فارسی پرسشنامه واریانس تبیینمقادیر کل  -6 جدول

 املوع مقادیر ویژه اولیه مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد از دوران
 کل درصد واریانس درصد تجمعی کل درصد واریانس درصد تجمعی )ابعاد(

2/81 2/81 8/7 87 87 0/7 8) 
82 4/89 9/1 82 888/89 2/1 6) 

1/49 1/88 7/0 49 415/88 9/0 8) 
2/08 1/8 7/8 2/08 125/8 7/8 4) 

   1/08 806/6 8 0) 
   1/00 501/6 8 2) 
   1/00 798/8 71/5 9) 
   9/07 197/8 74/5 1) 
   0/28 908/8 19/5 7) 
   8/28 294/8 18/5 85) 
   1/24 208/8 16/5 88) 
   4/22 260/8 18/5 86) 
   21 010/8 97/5 88) 
   0/27 476/8 94/5 84) 
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 گویه حفخ شد. 
شوا و رف توداه  افهد   ی 8 طور  ه ار ددولهمفن

هف، آز اون شد  عف لره ارزش ویه ،  ه  واریفنس تبیی 
همگای  ؤیاد  هفهفی ارون عف لتعداا گویه و ریب ،ش 

لغبش، تسلف )چهفر عف ل  آن رواند  ه پم اوف ه اارای
 ( ا  .عمد، اشتبف  و تسلف غیمعمد

 
 بحوث

راه الیال  DBQ ودساتم  یپم اوف ه رتتفر رانوادگ

آنكه ارباری ا    ه تمفیب  یافن رتتفرهافی رانوادگی را 
 واااد، رسااایفر ارزشااامود ا ااا . زیاااما  ااااس   ی

گذاری رمای تغییم رتتفرهفی رانودگی و نیب نحاو  اولوی 
هاف توداه شاوا. از رمخورا رف آن الزم ا   ره ای  تففوج

ای  رو ار رسیفری از  اورهف از ای  پم اوف ه ا اتففا  
. ار ایمان نیب، ری  از یاک اهاه پای ، نساسه شوا ی

تفر ی آن تهیه شد  ا  . ا ف ره االیلی  ه توضی  ااا  
هافی ار تا ش رامای رفزارزیافری ویهگی  طفلعه  یاشد 

 DBQ ودساتم  یپم اوف ه رتتفر رانودگ ینسسه تفر 

 ادامه -6جدول 

 املوع مقادیر ویژه اولیه مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد از دوران
 کل درصد واریانس درصد تجمعی کل درصد واریانس درصد تجمعی )ابعاد(

   7/95 481/8 9/5 80) 
   8/96 877/8 27/5 82) 
   2/98 806/8 29/5 89) 
   90 868/8 22/5 81) 
   6/92 620/8 28/5 87) 
   0/99 680/8 28/5 65) 
   9/91 811/8 07/5 68) 
   1/97 829/8 01/5 66) 
   18 888/8 02/5 68) 
   8/16 8/8 00/5 64) 
   8/18 52/8 08/5 60) 
   8/14 58/8 0/5 62) 
   8/10 72/5 41/5 69) 
   8/12 74/5 49/5 61) 
   7/12 17/5 44/5 67) 
   1/19 11/5 44/5 85) 
   9/11 10/5 46/5 88) 
   0/17 18/5 48/5 86) 
   8/75 18/5 4/5 88) 
   8/78 97/5 87/5 84) 
   7/78 99/5 81/5 80) 
   2/76 94/5 89/5 82) 
   4/78 98/5 82/5 89) 
   8/74 21/5 84/5 81) 
   9/74 20/5 88/5 87) 
   4/70 24/5 86/5 45) 
   72 26/5 88/5 48) 
   2/72 01/5 67/5 46) 
   8/79 04/5 69/5 48) 
   2/79 08/5 62/5 44) 
   8/71 47/5 64/5 40) 
   2/71 48/5 66/5 42) 
   77 48/5 681/5 49) 
   4/77 46/5 68/5 41) 
   9/77 88/5 80/5 47) 
   855 6/5 8/5 05) 
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ار چهفر رس    طفلعه  یره ا   آ د  از ارمآ د. نتفیج 
تی  ار ایوجف  ورا رح  قامار  طم  شد  ه ره همفن تم

 گیما. ی
گونه  ه ار رسا  نتافیج  طام  همفن: یزبان ییروا

شد، رمای روایی زیفنی ای  پم اوف ه، شامایط رانوادگی 
قامار گمتا  و ایا   وضاوع تمافیب  ار ایمان  ورا توده

اصاالی ایاا   طفلعااه رااف نسااسه تفر اای قبلاای ا اا . 
نویسااودگفن همااه ایاا   ااوارا را ار قفلاا   ااه نقااد 

تواناد  افررما رودی  ماند.  اه همیاک از آنهاف  یا ته
رو نسسه تفر ی عمی ی و حقفیق را رف شک و تماید روره

د رام هفیی نیب ودوا ااش   ه هم  ه نق ود. البته گویه
 11تاوان راه گویاه شامفر  آن وارا روا. رمای نموناه  ی

اشفر   ما  ه نه توهف اشتبف  تمدماه شاد  ا ا ، رلكاه 
)انگلساتفن( راه همافن شاكل «  م  چاپ»حم   ره 

نوشته شد  ا  . ار صورتی  ه راف توداه راه وضاعی  
رانودگی ار ایمان انتظفر رام آن ا ا   اه راه دافی آن 

همدوای  رمخای «. را ا  م  »عبفرج، نوشته شوا  
.  وارای ایگام (17) شوانكفج ویمایای ار آن اید   ی

( 1نیب ودوا اارا  ه ره روشوی ار رس  نتفیج )دادول 
نمفی  ااا  شاد  ا ا . همچواد  اه توهاف یاک گویاه 

 رفشد.تواند الیل رفزارزیفری  ل پم اوف ه نفار    ی
 وفرع تفر ی ایگمی نیب ودوا اارند  ه ره روانسوجی 

هفی خفص پمااختواد. ا اف ار دمعی  DBQپم اوف ه 
ای  ه راه روایای زرافنی پمااختاه ار  یفن آنهف نیب  قفله

رفشااد، یفتاا  ناااد. راامای نمونااه، پااور یمزا  لهاامی و 
 روانسوجی ایا  هفی( ره رمر ی ویهگی1303همكفران )
 علوم ااناگف  هفی پبشكی فر وفن توری  ار پم اوف ه
 م فنااف  پمااختواد. ا اف از همافن پم ااوف ه  پبشكی

ا تففا   ماند  ه ردون روایی زرافنی و  قیو حقف ی یعم
 فزی ا  . ار نهفی  تحلیل عف لی ا تافتی را راف رو ی

هف انجفم اااناد و رام آ د  از همفن گویها  اط عفج ره
  وف ا    پم ااوف ه را اراباریهمفن ا فس،  فررما ای

 هفیانتسافب صا حی  و رانوادگی رتتافر رمر ای رمای
  مانااد پیاااوهفا پبشااكی هاافی فر واافن توری  تاامای

ر اد  اه  طفلعافج ار رمخی  وارا نیب ره نظم ی .(27)
عمی اای و هفی پم اااوف ه اند از طمیااق گویااهنتوانسااته

 MDBQنسخه جدید فارسی پرسشنامه در واریماکس چرزششده تحلیل عاملی با استفاده از عوامل چهار گانه استخراو -7 جدول

شماره 
 گویه

 8عامل
 )لغزش(

 6عامل
 )تخلل عمد(

 8عامل
 )اشتباه(

 4عامل
 )تخلل ییرعمد(

شماره 
 گویه

 8عامل
 )لغزش(

 6عامل
 )تخلل عمد(

 8عامل
 )اشتباه(

 4عامل
 )تخلل ییرعمد(

8) 91/5    62)  9/5   

6)    97/5 69)  27/5   

8) 14/5    61)    90/5 

4)  7/5   67)  2/5   

0)   17/5  85) 0/5    

2) 90/5    88)   14/5  

9)  99/5   86) 22/5    

1)  27/5    88)   97/5  

7)  97/5    84)   97/5  

85)  99/5    80)  21/5   

88)   11/5  82)  97/5   

86)   92/5  89)   90/5  

88) 28/5    81) 04/5    

84) 09/5    87)  21/5   

80) 9/5    45)  92/5   

82)  28/5   48) 24/5    

89) 21/5    46) 2/5    

81)  00/5   48)  28/5   

87)  02/5   44)  14/5   

65) 26/5    40) 0/5    

68)  20/5   42) 07/5    

66)    1/5 49)  16/5   

68) 28/5    41)  92/5   

64) 27/5    47)   97/5  

60) 20/5    05)   99/5  
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ره نتافیج  فرآ ادی ا ا  یفرواد. از ایا  رو، راف  حقفیق
هفی راااه تغییماتااای ار  یفیااا  و یاااف  مگیااا  گویاااه

ای ایگم ر یدند.  طفلعه ور بیافر و همكافران پم اوف ه
هفی شم   واحاد اتوروس ( اررفر  رتتفر رانودگی1303)

 . (21) ار تهمان از ایوگونه  طفلعفج ا  
همفن گونه  ه پای  : روایی صور  و روایی محتوا

از ای  ریفن شد، رمای اعتبفر وجی پم اوف ه ددیاد، از 
روایاای صااوری و  حتااوا ا ااتففا  شااد،  ااه نتاافیج 

ای ار راام ااشاا . ا ااف ار تحقیقاافج  ااافره تأیید ووااد 
   ریافن تفر ی ای   وضوع نفاید  گمتته شد ، یف ا  
( راه 2716ناد  ا  . رمای نمونه، علاوی و همكافران )

ار  یااافن اتاااماای  MDBQجی پم ااااوف ه روانساااو
پمااختود  ه ره یكی از  ما ب رفزتوانی  عتافاان  عمتای 

عووان شد  رواند. ار ای   طفلعاه، پم ااوف ه ریابن راه
اربار گاماآوری ااا   عمتای شاد  ار حفلیكاه از روایای 

 . (0) زرفنی، صوری و  حتوا اط عفج ارائه ناد  ا  
ره ای  تمتی  آشكفر ا    ه ا كفن  قفیسه ای  رس  
از  طفلعه رف ایگم  وافرع ایمانای وداوا نادارا. از  اوی 
ایگم،  قفیسه نتفیج ای  رس  رف تحقیقفتی  اه راه داب 
زراافن تفر اای هسااتود، تفقااد ارزش رااوا  و ا اامی 

 ای ا  . غیمحمته
آز اون تحلیال آ اد  از ا ا راهنتفیج : روایی سازه

 MDBQنسخه جدید فارسی پرسشنامه  برای ها و بار عاملی حاصل از تحلیل عاملیشده، گویههای استخراوعامل -8جدول 

 8عامل 
 لغزش

 6عامل 
 تخلل عمد

 8عامل 
 اشتباه

 4عامل 
 تخلل ییرعمد

 بار عاملی شماره گویه بار عاملی شماره گویه بار عاملی شماره گویه بار عاملی شماره گویه

8) 91/5 4) 7/5 0) 17/5 6) 97/5 

8) 14/5 9) 99/5 88) 11/5 66) 1/5 

2) 90/5 82) 28/5 86) 92/5 61) 90/5 

1) 27/5 81) 00/5 88) 14/5   
85) 99/5 87) 02/5 88) 97/5   
7) 97/5 68) 20/5 84) 97/5   
88) 28/5 62) 9/5 89) 90/5   
84) 09/5 69) 27/5 47) 97/5   
80) 9/5 67) 2/5 05) 99/5   
89) 21/5 80) 21/5     
65) 26/5 82) 97/5     
68) 28/5 87) 21/5     
64) 27/5 45) 92/5     
60) 20/5 48) 28/5     
85) 0/5 44) 14/5     
86) 22/5 49) 16/5     
81) 04/5 41) 92/5     
48) 24/5       
46) 2/5       
40) 0/5       
42) 07/5       

 MDBQضریب آلفای کرونباخ هر یز از عوامل نسخه جدید فارسی پرسشنامه  -9 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ شماره گویه تعداد گویه عامل

 11/5 42، 40، 46، 48، 81، 86، 85، 60، 64، 68، 65، 89، 80، 84، 88، 7، 85، 1، 2، 8، 8 68 : لغزش8عامل 
 19/5 41، 49، 44، 48، 45، 87، 82، 80، 67، 69، 62، 68، 87، 81، 82، 9، 4 89 : تخلل عمد6عامل 
 91/5 05، 47، 89، 84، 88، 88، 86، 88، 0 7 : اشتباه8عامل 
 22/5 61، 66، 6 8 ییرعمد: تخلل4عامل 
 14/5 ددددددد 05 کدل
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پم ااوف ه  یهفهیاگو فنی  انسجفم نافن ااا  هعف لی 
هف ار عف ل اصلی خوا قمار و همیک از گویه طلوب روا  

 یا فختفر چهافر  ولفاه کی طفلعه   یا جینتفاند. گمتته
( معماادی)لغاابش، تسلااف عمااد، اشااتبفهفج و تسلااف غ

ای   وضوع، نه توهف ار نسسه   ودی  دییپم اوف ه را تأ
 گامیاز  طفلعافج ا یفریرسا رلكاه ار (0)اصلی انگلیسی

و  (Ang) ا اا م  فنوااد  طفلعااه ا نااگ نااافن ااا  شااد 
ار ( Sârbescu)  فررسااكو، (22) همكاافران ار  اافلبی

  .(24 ،23) رو فنی
 طهیچهفر ح ی مونبفخ رما یآلفف  یاز آن گذشته، ضم

راه  معمادیلغبش، تسلاف عماد، اشاتبفهفج و تسلاف غ
رد   آ د  اه  66/7و  08/7، 80/7، 88/7رمارم   یتمت
. البتاه عف ال (0)دادول  ارابار ا ا  ثبافج  وود فنیر

عوا ال نمام   گامی( نساب  راه امعمدیچهفرم )تسلف غ
 یهمسافن  ی اه ضام ییگمتا . از آنجاف یثبفج  متام

اارا احتمافال  یمیرف تعداا  واالج رارطاه  ساتق یارون
ره  ا  . لیعف ل، ره همفن ال  یثبفج  متم انمم   عل 
قبول و قفرل یشد  از ثبفج ارونعوا ل ا تسماه ،یهم رو
 یو انداز  ثبفج ارون یرمخوراار رواند.  عوفاار ی عوفاار

و اتمن و  یپاهوه  هافنتفیج  طفلعه رف   یعوا ل ار ا
  یرااف ضااما  یهمدواا و (25) ا اا  کیاانبا یهاافگو

 .(26) شبفه  اارا بین نیبپفر م و ر یهمبستگ
 

 گیر  نتیجه
 اراباری( MDBQ ودساتم )پم اوف ه رتتفر رانودگی 

رتتفرهافی خواگبارشای رانوادگفن ارزیفری  رمای  وف  
 یتفر ا دینسسه ددای   طفلعه  اس   ما  ه ا  . 

MDBQ هاافی روانسااوجی  وف اا  رمخااوراار از ویهگی
عووان اربار گماآوری ااا  ار  طفلعفج تواند رها   و  ی
 طفلعافج  فر گمتته شوا. البته رهتام ا ا  ار ایمانی ره

هفی روایی همگاما و آتی، ای  پم اوف ه رما فس ویهگی
 واگما نیب رمر ی شوا.
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