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 (YRBS 2019) جوانان پرخطر رفتارهای ارزیابی ی نامه پرسش فارسی ی نسخه سنجی روان های ویژگی

 
 4پور تقی علی ،3جمالی جمشید ،2ذگمی زاده ابراهیم سمیرا ،1رخی زحمتکش نسرین

 
 

 چکیده

 مطالعنه،  اینن  انجام از هدف. هستند درگیر آن با نوعی به جهان کشورهای بیشتر که است اجتماعی -روانی و بهداشتی های چالش ترین مهم از یکی پرخطر، رفتارهای مقدمه:

 یبنرا ( YRBS 2019 ینا  Youth risk behavior survey Questionnaires 2019) جواننان  پرخطر رفتارهای ارزیابی ی نامه پرسش سنجی روان های ویژگی ارزیابی

 .بود یرانیا جوانان تیجمع

 مشهددر شهر  9999-044 تحصیلی سال دانشجویان را آن آماری ی جامعه که بود مقطعی نوع از و تحلیلی -توصیفی ی مطالعه یک حاضر پژوهش :ها روش

 با نامه پرسش ی ترجمه از پس. شدند انتخاب ای طبقه تصادفی ی شیوه به که بودند مطالعه به ورودنرایط ش واجد دانشجوی 044 کنندگان شرکت. دادند می تشکیل
 محتوا روایی شاخص و( CVRیا  Content validity ratio) محتوا روایی نسبی ضریب از استفاده با محتوا روایی ترجمه، باز -ترجمه روش از استفاده

(Content validity index  یاCVI)، استفاده با یدرون یسازگار و ای خوشه درون همبستگی ضریب از استفاده با پایایی عاملی، تحلیل از استفاده با سازه روایی 
 .گردید ارزیابی Cronbach's alpha از

 تأییدی عاملی تحلیل. گرفت قرار تأیید مورد گویه 04 صوری و محتوایی روایی به مربوط های شاخص. بود سال 50/99 ± 93/9 دانشجویان سنی میانگین :ها یافته

 ضریب. گرفت قرار تأیید مورد 7/4 از بیشتر مجموع در ها حیطه ی کلیه در Cronbach's alpha مقدار. داد قرار تأیید مورد را سؤال 95 مجموع و عامل 3 ساختار
 .است نامه پرسش بودن پایا بیانگر که بود (ICC یا P، 795/4  =Intraclass correlation coefficient=  447/4) ای خوشه درون همبستگی

 نامه پرسش در شده  استخراج عامل 3 ،پژوهش نیا در. دارد را الزم یسنج روان یها یژگیو جوانان، پرخطر رفتارهای ارزیابی کوتاه فرم ی نامه پرسش گیری: نتیجه

(YRBS )شود استفاده جوانان در پرخطر یرفتارها صیتشخ یبرا ابزار نیا از شود یم شنهادیپ ،نیبنابرا .بود منطبق یاصل ی نسخه در شده  استخراج عوامل با. 

 روانی متغیرهای ارزیابی ها؛ نامه پرسش و مطالعات جوانان؛ پرخطر؛ رفتارهای نتایج؛ تکرارپذیری :کلیدی واژگان

 
 رفتارهای ارزیابی ی نامه پرسش فارسی ی نسخه سنجی روان های ویژگی .پور علی تقی جمالی جمشید، ذگمی سمیرا، زاده ابراهیم رخی نسرین، زحمتکش ارجاع:

 .994-999(: 397) 99؛ 9044مجله دانشکده پزشکی اصفهان . (YRBS 2019) جوانان پرخطر

 

 مقدمه

 دورانه   جهوان   کهه  دارند نظر اتفاق مقوله این بر نظران صاحب از بسیاری

 و تکنولههو ی عصههر در انسههان زنههد   طرفهه   از اسهه   بحرانهه  بسههیار

 شههیو  و اجتمههاع  هههای ارزش برخهه  از غفلهه  بهها تههو   فراتکنولههو ی 

 عهاطف   و اجتماع  روان   سالم  تهدید ضمن اس  که پرخطر رفتارهای

آورد  وارد ناپهییری  جبهران  تأثیرات نیز وی وجودی پیکر بر تواند م  انسان 

 بهزیسههت  و سههالم ( High-risk behaviors) پرخطههر رفتارهههای  (1)

 قهرار  خطهر  معهر   در را جامعهه  افهراد  اجتماع  و شناخت  روان جسم  

 جوانهان  و نوجوانان  بیماری و میر و موارد مرگ از بسیاری عل  و دهد م 

 جوانهان  در رفتارهها  این انجا  شده  تحقیقات طبق که چرا ؛(2-3)باشد  م 

 مخربه   بهالقوه  رفتارههای  رفتارها  این  (4)اس   افزایش به رو نوجوانان و

 نهامطلو   پیامهدهای  از اطهال   بهدون  یها  و ارادی طهور  به افراد که هستند

 مقاله پژوهشی
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  (5)شوند  م  آن مرتکب اجتماع  و فردی

 اعتیهاد   (Smoking) دخانیات استعمال شامل پرخطر رفتارهای

  (Addidtion and substance abuse) مههواد مصههر  سههو  و

 جسههم  تحرکهه  کهه   (Unsafe sex) ناسههال  جنسهه  رفتارهههای

(Physical inactivity)  ناسهال   ی تغییه (Nutrition disorders )

  (2)باشهد   م ( Injuries) جراحات و صدمات با مرتبط رفتارهای و

 در  یشهته   ی دههه  سهه  در  یرانهه  په   های رفتارها  با وجود فعالی  این

 شهرو   سهن  و اسه   بهوده  تصهاعدی  رشد دارای همچنان جهان سطح

 و عطههای  زمینههه  ایهن  در ( 6-7)اسهه   یافتههه کهاهش  نیههز آن ارتکها  

 اصهفهان  استان زندان  زنان در پرخطر رفتارهای شیو  هد  با همکاران

 ی مصهر  کننهده   و ناسال  جنس  رفتار دارای بیشتر افراد کردند  زارش

  (8)داشتند  قرار سال 23-33 سن  در  روه حشیش

 مراجعهه  معتادان سن متوسط نیز همکاران و عالقمندان ی مطالعه در

آن  از  (9)شهد    زارش( سال 11 فرد ترین جوان) سال 21 مرکز به کننده

 از درصد 26 جهان  بهداش  سازمان  زارش آخرین اساس بر که جای 

 در رقه   ایهن  و دهنهد  مه   تشهکیل  جوانان و نوجوانان را جهان جمعی 

 (13)رسهد   مه   درصد 33 از بیش به توسعه حال در کشورهای از برخ 

 سهاله  15-29 جوانهان  را کشور جمعی  یک سو  به نزدیک طرف   از و

 تهدیهد  توانهد  مه   قشر  این در رفتارها این شیو   (11)دهند  م  تشکیل

 بنهابراین    (4)شهود   محسهو   جامعهه  سهالم   و تندرست  برای جدی

 در پرخطهر  رفتارهای بروز از کند م  تالش ای جامعه هر که اس  طبیع 

 ی امریکها   متحهده  ایاالت 1991 سال از که طوری به ؛(12)باشد  امان

 «پرخطهر  رفتارههای  بهر  نظارت سیست » عنوان تح  مل  ی برنامه یک

(High-risk behaviors monitoring system )اجهرا  و طراحه   را 

  (6)نمود 

 پرخطههههر جوانههههان  رفتارهههههای ارزیههههاب  ی نامههههه پرسههههش

(Youth risk behavior survey questionnaires  یاYRBS)  یک 

   هردد  مه   منتشهر  و بهازنرری  بار یک سال دو هر که اس  موارد این از

YRBS 2019 کهه  اسه   پرخطر رفتارهای ارزیاب  ی نسخه جدیدترین 

 شهده  سهنج   روان اسهتاندارد  ی نمونهه  با و طراح  John Snow توسط

 بعهد  در آن ی  ویهه  87 کهه  اس   ویه 95 دارای نامه  پرسش این  اس 

 سهو   و اعتیهاد   ( ویهه  7) دخانیهات  اسهتعمال  پر خطر شهامل  رفتارهای

 تحرکه   ک   ( ویه 17) ناسال  جنس  رفتارهای  ( ویه 26) مواد مصر 

 بها  مهرتبط  رفتارههای  و(  ویهه  5) ناسهال   ی تغییهه   ( ویهه  9) جسم 

 روان سهالم   بعهد  در آن ی  ویهه  8 و(  ویه 23) جراحات و صدمات

 طراحه   لیکهرت  ی پهن   زینهه   مقیاس طبق ها  ویه امتیازبندی  باشد م 

 نظیههر هههای  مؤلفههه دارای  YRBS 2019 ی نامههه پرسههش  اسهه  شههده

خهود    (Electronic steam products) الکترونیکه   بخهار  محصوالت

 ای رایانههه و ویههدیوی  هههای بههازی  (Self medication) درمههان 

(Computer games )کالمیههدیا نظیههر مقههاربت  هههای بیمههاری و 

(Chlamydia )نوره و  (Gonorrhea ) قبله   های نسخه در که اس 

  (13)نبود  موجود

 قهرن  در هها  مؤلفهه  ایهن  از یک هر انجا  شده  تحقیقات اساس بر

 خهود  مثهال   طهور  به  کند م  تهدید را جامعه سالم  نوع  به حاضر

معضهل بهزرگ    یهک بهه عنهوان    و اسه   جههان   ی پدیده یک  درمان

 همچنهین    (14)اسه    شهده و اقتصهادی شهناخته     بهداشت   اجتماع

STI (Sexually transmitted infections ) تهرین  شهای   از کالمیدیا

 میههان از جهههان  تهدیههد یههک  نههوره  نایسههریا و جهههان  باکتریههای 

ایهن   بررسه   بنهابراین    (15)اسه    شده شناخته جنسه  های عفون 

 ههای  ریهزی  برنامهه  جهه   در مناسهب  ابهزار  از استفاده با رفتارها  ونه

 یهک از  یکهه ابهزار    هنرهام  از ایهن رو    باشد م  اهمی  حایز بعدی

الز    شهود   بر ردانهده مه   یرهر د  زبهان  یابه فرهنگ   زبان یافرهنگ 

  استفاده در جامعه مورد بررسه  یآن برا  سنج روان یها یژ  اس  و

  (16)یرد قرار  

 جدیهد راحه  ابزارههای   ط ی هطالعات محدودی در زمینم چند هر

 نیهز ابزارهای موجهود   اس  صورت پییرفته  پرخطر رفتارهای ارزیاب 

 عل  به آن  از استفاده وراح  شده اس  طیافته  در کشورهای توسعه

 حهال  در کشهورهای  بهه  نسهب   آنهان  جوانهان  فرهنهگ  بودن متفاوت

 ی مطالعهه  در عله   بهدین   (17) نیس  ممکنبدون بازنرری  توسعه 

 از پیهروی  با نامه این پرسش بازنرری و ترجمه شد آن بر سع  حاضر

 فرهنره   تطهابق  در دقه   و آن صحیح فرایند به توجه ترجمه  اصول

 وابسته به توجه به همین دلیل  با   یرد انجا  مسلط افراد توسط معان 

تها زمهان اجهرای ایهن      کهه  آن جای  از نیز و ابزار این بودن فرهنگ به

 ی پرسشهنامه  فارسه   ی نسهخه  اعتباریهاب   و ترجمهه  منظور مطالعه  به

 صهورت  اقهدام  ( YRBS 2019) جوانهان  پرخطهر  رفتارهای ارزیاب 

سهنج    ههای روان  ی حاضر با هد  ارزیاب  ویژ   مطالعه بود  نررفته

 انجا  شد  ایران جوانان   یجمعنامه برای  این پرسش

 

 ها روش

بهود کهه    مقطع  نو  از و تحلیل  -توصیف ای  مطالعه  پژوهش حاضر

 ارزیهاب   ی هنامه  فارس  پرسهش  ی هبا هد  ترجمه و اعتباریاب  نسهخ

 همهاهنر     رفه   انجها  ( YRBS 2019) جوانهان  پرخطر رفتارهای

 پزشهک   علهو  پژوهش  دانشراه  محتر پس از اخی مجوز از معاون  

 دانشهجویان  را حاضهر  پژوهش آماری ی جامعه   رف  صورت مشهد

 کهار  روش  دادند م  تشکیل مشهددر شهر  1399-433 تحصیل  سال

 صهورت  بهه ( Corona virus) کرونا بحران و موجود شرایط عل  به

 ایهن  با دانشجویان همکاری جه  که نحو بدین  رف ؛ انجا  مجازی

 ههای  کانهال  طریهق  از مربهو   ههای  دانشهراه  با هماهنر  از پس طرح
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جهه  مشهارک     دانشهجویان ( Student twitter) دانشجوی  مجازی

رح و طه ههد  از اجهرای    هها   کانال این در در پژوهش دعوت شدند 

ه تمهام   ک  ردید تأکید همچنین  وداده شهد  یحانجا  آن توض ی هنحو

 سهسس    مانهد  خواههد نهزد پژوهشهرران محرمانههه    دریافت العات اط

 بهین  از شهد و  تهیه نمودند  همکاری اعال  که دانشجویان  از فهرست 

 صهورت  بهه   رح را داشهتندطهرایط ورود بهه ش دانشجو که 433 آنان 

 اسهاس  بهر  نمونهه  حج  تعیین مالک  شدند بر زیده ای طبقه تصادف 

 بحث در که چرا  رف ؛ انجا ( Rule of thumb) سر انرشت  قوانین

 حجه   مرحلهه   هر در و دارد وجود مختلف  مراحل ابزار  سنج  روان

   ردد م  نرارش مجزا نمونه

 نفر 13  ویه  هر ازای به سازه روای  ارزیاب  برای مرحله این در

 فارسه   ی نسهخه  این کهه  به توجه با و شدند تعیین هد  ی جامعه از

 اصهل   ی  ویهه  43 دارای( YRBS 2019) جوانهان  پرخطر رفتارهای

 اسه   ذکهر  بهه  الز    ردیهد  برآورد نفر 433 الز  ی نمونه حج  بود 

 و متخصه   13 محتهوا   روایه   ارزیاب  برای سرانرشت   قوانین طبق

 نظهر  در ههد   ی جامعهه  از نفهر  33 درونه    سهاز اری  ارزیاب  برای

  (18)اس   آمده ادامه در ها آن شرح که شدند  رفته

 بهه  ورود جهه   افهراد  تمایهل  شهامل  مطالعهه  به ورود معیارهای

 درک و بهودن  دانشهجو  سهال   18-29 بین سن ایران   تابعی  مطالعه 

 تکمیهل  و همکهاری  بهه  رضای  عد  همچنین   بود فارس  زبان کامل

  شهدند   رفتهه  نظهر  در خروج معیارهای عنوان به ها نامه پرسش ناق 

 ی نسهخه  ی نامه پرسش و دمو رافیک ی نامه پرسش شامل پژوهش ابزار

 ی نامهه  پرسهش   بود( YRBS 2019) جوانان پرخطر رفتارهای فارس 

 معهدل  خهانواده   افهراد  تعهداد  سن  ی  ویه 11 بر مشتمل دمو رافیک

 التیتحصه  سهطح    لیتحصه  سهال  فرزنهد   تعهداد    لیتحص مسالین

 وضهعی   و تأههل   یوضع   یجنس همسر  التیتحص سطح ن یوالد

 جوانهان  پرخطهر  رفتارههای  فارس  ی نسخه ی نامه پرسش بود  اشتغال

(YRBS 2019 )دخانیهات  اسهتعمال  ههای  حیطهه  در  ویهه  43 شامل  

 جنسه   رفتارههای   ( ویهه  5) مهواد  مصهر   سو  و اعتیاد  ( ویه 1)

  ناسههال  ی تغییههه  ( ویههه 6) جسههم  تحرکهه   کهه ( ویههه 9) ناسههال 

 و(  ویهه  11) جراحهات  و صهدمات  بها  مهرتبط  رفتارههای   ( ویه 3)

  بود(  ویه 5) روان سالم 

 انرلیسهه  ی نسههخه سههازی بههوم  روش حاضههر  ی مطالعههه در

 طه   فارسه   ی نسهخه  بهه ( YRBS 2019) جوانان پرخطر رفتارهای

  رف   انجا  ذیل مراحل

 ی ترجمهههه ابتهههدا(: Translation) یسهههاز ترجمهههه اول  ههها 

 Back translation روش بهه  و Brislin مدل اساس بر نامه پرسش

نامهه   انرلیسه  پرسهش   ی ه  به این ترتیب که ابتدا نسخ رف  انجا 

مسلط به هر دو زبهان انرلیسه  و فارسه  بههه زبهان       ردتوسط دو ف

نامهه توسهط    فارسه  پرسهش   ی هدو ترجمه   فارس  ترجمه  ردید  سهسس 

 ی هیهک نسهخ     نهایدر مترجمان مهورد بررس  و بهازبین  قرار  رف  و 

  شهد تهیهه   Youth risk behavior 2019 ی هنامه  فارس  واحد از پرسهش 

مسلط به هر دو زبهان انرلیسه  و فارسه      رج توسط دو مت فته  پیشمتن 

انرلیس  توسط مجریهان   ی هدو ترجم .دیرر به زبان انرلیس  بر ردانده شد

 Youth Risk Behavior 2019 ی هنامه  اصهل  پرسهش   ی هرح بها نسهخ ط

  (19) مقایسه شد

 (:Formal validity and content) محتهوا  و یصور روای  دو   ا 

 صورت به آزمودن  13 با نامه پرسش کیف   صوری روای  تعیین برای

 لحها   از هها   ویهه  و سهؤاالت  و انجا  شهد  مصاحبه و چهره به چهره

 از پهس   قرار رفتنهد  بررسه   مهورد  ابهها   و تناسهب  میزان دشواری  سطح

 کمه   تعیهین  جهه   بعهدی   ا  در ها آزمودن  نظر اساس بر موارد اصالح

 بهه  زمینهه  همهین  در   ردید استفاده آیت  تأثیر کم  روش از صوری  روای 

بهه   کهه  آزمهودن   13 نظهرات  از هها   عبارت از یک هر اهمی  تعیین منظور

 آیهت   تهأثیر  روش در   ردیهد  استفاده بودند  شده انتخا  تصادف  صورت

 ههای  تحلیل برای عبارت بود  5/1 ≤ عبارت هر تأثیر ی نمره صورت  که در

 از هیچ یهک  مرحله  این در که شد م  حفظ و داده تشخی  مناسب بعدی

 ضهریب  شهاخ   دو از محتوا  روای  ارزیاب  برای  نرردید حی  ها  ویه

 روایه   شاخ  و( CVR یا Content validity rate) محتوا روای  نسب 

 شهاخ   از   ردیهد  اسهتفاده ( CVI یا Content validity index) محتوا

 از و هها   ویه ضرورت ارزیاب  برای( CVR) محتوا روای  نسب  ضریب

 هها   ویهه  بهودن  مهرتبط  ارزیهاب   بهرای ( CVI) محتهوا  روای  شاخ 

 CVI و CVR مقادیر ذکر عل  عد  اس  به ذکر الز    ردید استفاده

 و جهداول  تعهداد  در محهدودی   بهه  توجه با که باشد م  ها  ویه تعدد

 دههد   مه   قهرار  خواننده اختیار در جدول که کم  اطالعات همچنین 

  (18) ردید  حی 

 معهین  بهه  توجه با (:Structural validity) سازه ی روا سو   ا 

 تأییهههدی عهههامل  تحلیهههل از محتهههوا روایههه  در سهههاختار بهههودن

(Confirmatory factor analysis )سههازه روایهه  ارزیههاب  بههرای 

 لیه و انجها  تحل  سازه ی هد  از سنجش روا عبارت   به  شد استفاده

 چهه  انامه ت ساختار پرسش»ال اس  که ؤس نیپاسخ به ا ی دییأت  عامل

 مهورد  در  (23)« ؟دنامه انطبهاق دار  ساخ  پرسش ی هیحد با هد  اول

 توصهیه  کارشناسهان  از برخ  عامل   تحلیل جه  نمونه حج  برآورد

 و شهود   رفتهه  نظهر  در بیشهتر  یا نمونه 5  ویه هر ازای به که اند کرده

 کهاف   را نفهری  233 حهداقل  ی نمونهه  یهک  کله   طور به دیرر برخ 

  دارای ایهن ابهزار   ایهن کهه   بهه  توجه با در نهای    (21-22)اند  دانسته

 و شهد   رفته نظر در نمونه 13  ویه هر ازای به بود  ل اص ی  ویه 43

 بهرای  مطالعه  این در  (23) ردید  برآورد نفر 433 الز  ی نمونه حج 

 بهرآورد  روش از یتأییهد  عهامل   تحلیهل  توسهط  سهازه  روایه   تعیین



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 انو همکار رخی زحمتکش نسرین  پرخطر جوانان رفتارهای ارزیابی ینامه پرسش فارسی ینسخه سنجیروان

 393 1400سوم مرداد  ی/ هفته627ی / شماره 39سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

( Likelihood estimation maximum) نمههای  درسهه  بیشههترین

  بههرازش ههای  شهاخ   خصهو   در  شهد  اسهتفاده  Liserl افهزار  نهر  

(Fit indicators )فهه  بایههد عههامل   تحلیههل در  Hu  وKline پیشههنهاد 

 میههانرین ی ریشههه  (X2/df) آزادی ی درجههه بههه 2χ هههای شههاخ  کردنههد

 Root mean square error of approximation) برآورد خطای مربعات

 نیکههوی  شههاخ  وRMSEA)  Tucker value index (TLI )یهها 

 برازش نیکوی  ارزیاب  برای( GFIیا  Goodness fit index) برازش

  (24-25)شوند  استفاده مدل

  درونهههه  یسههههاز ار وتعیههههین پایههههای    چهههههار   هههها 
(Internal reliability and compatibility:)  ارزیهاب   تعیین جه 

 درونه   سهاز اری  تعیهین  جهه   و( Re-test) مجدد آزمون از پایای 

(Internal compatibility)  ازCronbach's alpha  و شهد  اسهتفاده 

  (26)شهد    رفتهه  نظهر  در قبهول  قابهل  عنوان به باالتر و 73/3 مقادیر

 از نفههر 33 بهههنامههه  پرسههش ا بعههد از تأییههد روایهه  محتههو همچنههین 

 بها  دو بهار  طه   داشهتند   را مطالعهه  بهه  ورود معیارهای که دانشجویان

 درون همبسهتر   ضهریب  سهسس    شهد  ارایهه  هفتهه  2 زمان  ی فاصله

 آزمهون  دو بین( Intra-cluster correlation coefficient) ای هخوش

   ردید محاسبه شده تکمیل های نامه پرسش در

 کهه  پژوهش  و اخالق  موازین رعای  از پس :ها داده آوری جم 

 علهو   دانشراه پژوهش در اخالق ی کمیته از اخالق کد دریاف  شامل

 بحهران  عل  به   ردید انجا  اطالعات آوری جم  بود  مشهد پزشک 

 اول از مجهازی  صهورت  بهه  دانشهجویان  از اطالعهات  دریاف  کرونا 

 نهایهه   در   رفهه  انجهها  1399 سههال آذرمههاه ا  تهها سهه  مههرداد مههاه

  شهد  تحلیهل  و تجزیه و آوری جم  دانشجو 433بر رفته از  اطالعات

 افهزار  نهر   از اسهتفاده  بها  آمهاری  تحلیل و تجزیه موارد ی واکاوی کلیه

SPSS 19 ی نسههخه (version 19, SPSS Inc., Chicago, IL) 

 ههای  آزمهون  در داری معنه   سهطح بهه عنهوان    P < 353/3  شد انجا 

  ددر نظر  رفته ش آماری

 

 ها یافته

 دانشهجو   433 مجمو  درپژوهش نشان داد  یندر ا یف توص های یافته

  بهود  سهاله  18-29 ی محدوده در( سال 54/23 ± 36/2) سن  میانرین

  بودنهد ( درصهد  73 نفر معادل 292) مجرد و مؤنث بیشتر دانشجویان

  نفههر 138 و سههو  سههال در دانشههجویان از( درصههد 3/31) نفههر 128

( درصهد  3/83) دانشجویان اغلب  بودند تحصیل  دو  سال در( درصد 27)

 تحصهیل   وضهعی   نظر از  بودند( نفر 321) نفر 4-6 ی خانواده ایدار

 دیسل  از کمتر دانشجویان پدران از( درصد 5/25) نفر 132 نیز والدین

  بودنهد  دیهسل   مهدرک  دارای آنان مادران از( درصد 3/31) نفر 125 و

 نفههر 154 بیشههتر دانشههجویان  تحصههیل  نیمسههال معههدل همچنههین 

 ( 1جدول ) بود 18 ی نمره از باالتر( درصد 5/38)

 

 مطالعه مورد دانشجویان شناختی جمعیت های ویژگی. 1 جدول

 (درصد) تعداد متغیر

 44 (0/12) اول سال تحصیلی سال

 104 (0/27) دوم سال

 121 (3/31) سوم سال

 43 (4/20) چهارم سال

 36 (0/9) باالتر و پنجم سال

 292 (0/73) دختر جنسیت

 104 (0/27) پسر

 303 (7/71) مجرد تأهل وضعیت

 97 (3/24) متأهل

 362 (1/90) فرزند بدون فرزند تعداد

 34 (1/9) فرزند دارای

 44 (0/12) 1-3 )نفر( خانواده افراد تعداد

6-4 (3/40) 321 

> 6 (4/7) 31 

 319 (4/49) شاغل غیر اشتغال وضعیت

 41 (2/10) شاغل

 24 (0/6) ترم اول یلیتحص مسالین معدل

 10 (1/12) نمره ≤ 11

 60 (1/11) 16 ≤  نمره < 17

 110 (1/27) 17 ≤نمره  < 14

 114 (1/34) 14 ≥نمره 

 102 (1/21) دیپلم زیر پدر تحصیالت سطح

 72 (0/14) دیپلم

 31 (4/4) دیپلم فوق

 96 (0/24) کارشناسی

 91 (4/23) باالتر و کارشناسی ارشد

 117 (3/29) زیر دیپلم مادر تحصیالت سطح

 121 (3/31) دیپلم

 32 (0/4) فوق دیپلم

 94 (1/24) کارشناسی

 24 (0/7) کارشناسی ارشد و باالتر

 46 (1/11) کارشناسی همسر تحصیالت سطح

 11 (4/12) کارشناسی ارشد و باالتر

 

در نهای  با انجا  اصالحات الز  توسط   ا   این در :اول  ا 

 ی هنامه  نههای  فارسه  پرسهش    ی هکارشناسان زبان فارسه  نسهخ  

Youth risk behavior 2019 وییههد قههرار  رفهه   أورد تمهه 

  شهد  تهدوین  حیطهه  شهش  در  ویهه  43 مجمو  با ای نامه پرسش
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 همیشهه  ) لیکهرت  امتیهازی  5 مقیهاس  طبق نامه پرسش امتیازبندی

   ردیهد  طراحه  ( هر هز  و به نهدرت  اوقات   اه  اوقات  اغلب

 رفتهار  کمترین) 43 بین نامه پرسش تکمیل از حاصل ی نمره طیف

 امتیازبنهدی  ی نحهوه  .بود( پرخطر بیشترین رفتار) 233 تا( پرخطر

 ی  زینهه  بهه  و امتیهاز  1 هر هز   ی  زینهه  به که بود صورت بدین

 از یک سری در نماند نا فته البته   رف  م  تعلق امتیاز 5 همیشه 

 جراحهات   و صهدمات  ناسهال    ی تغییه های در حیطه که ها  ویه

 معیهار  ایهن  بودنهد   ناسهال   جنس  رفتارهای و جسم  تحرک  ک 

 1 همیشهه   ی  زینهه  و امتیاز 5 هر ز  ی  زینه یعن  بود؛ برعکس

 داش   امتیاز

 ههر  ویهه   ضهرورت  تعیهین  بها  محتهوا  روای  نسب  :دو   ا 

 بهرای  CVI  داشهتند  CVR ≥ 63/3 هها   ویه ی کلیه  شد ارزیاب 

 ی کلیهه  بهرای  CVIو  CVR همچنهین    بهود  945/3 کل  مقیاس

 محتهوای  روایه   صهورت  بهدین  بهود؛  62/3 از تهر  بهزرگ  ها   ویه

 ضهمن   در   رفه   قهرار  تأییهد  مهورد  ای  ویهه  43 ی نامه پرسش

 و بیهانرر  5/1 از تهر  بزرگ  ویه  43 این ی کلیه برای یرثأت ی هنمر

  بود صوری روای  تأیید

 بهرآورد  یتأیید عامل  تحلیل نتای  سازه  روای  جه  :سو   ا 

 همراه به الرو برازند   کل  های شاخ  بر مبتن  را خوب  و مناسب

  آزادی ی درجههه بههر تقسههی  2χ شههاخ  کههه طههوری بههه داشهه ؛

(861/2  =X2/df)   بهرآورد  خطهای  مربعات میانرین ی ریشه شاخ 

(372/3  =RMSEA)    بههرازش نیکهوی   شهاخ (864/3  =GFI )و 

 بههرازش و قبههول قابههل نتههای  دارایTLI (852/3  =TLI ) شههاخ 

 بهین  نیهز ( Factor loading) هها  حیطه بار یاری سطح  بودند مناسب

 و 4/3 از بههیش همرهه  کههه( 2 جههدول) داشهه  قههرار 968/3-433/3

 مهورد  4/3 بهاالی  مقهادیر  هها   حیطهه  بار یاری سطح در  بود دار معن 

  (27-28)اس   قبول

 جوانان پرخطر رفتارهای ی نامه پرسش فارس  ی نسخه نهای   در

(YRBS 2019 )یافه   توسعه  ویه 25 و( مقیاس خرده) حیطه 6 با  

 و صههدمات بهها مههرتبط رفتارهههای» ی زمینههه در  ویههه 7 اول ی حیطههه

 اعتیهاد  و دخانیهات  استعمال» ی درباره  ویه 3 دو  ی حیطه  «جراحات

 رفتارههای » ی زمینهه  در  ویهه  7 سهو   ی حیطهه   «مواد مصر  سو  و

  «ناسهال   ی تغییهه » ی بهاره  در  ویه 2 چهار  ی حیطه  «ناسال  جنس 

 شش  ی حیطه و «جسم  تحرک  ک » ی زمینه در  ویه 3 پنج  ی حیطه

 شهود   فتهه  اسه   بهه ذکهر   الز   بود «روان سالم » ی درباره  ویه 3

   ردیهد  حهی   بود  4/3 از کمتر ها آن عامل  بار مقادیر که های   ویه

 داشهتند   موضوع  قراب  آن با که ابعادی با سؤال  تک ابعاد همچنین 

 مصهر   سو  و اعتیاد بعد با دخانیات استعمال بعد ادغا   ردید؛ ادغا 

 ( 1 شکل) باشد م  جمله این از مواد

 فارسی ی نسخه های گویه از یک هر در ها حیطه بارگذاری نسبت. 2 جدول

 2112 جوانان پرخطر رفتارهای

 ها حیطه بارگذاری حیطه گویه ی شماره

 جراحات و صدمات ی حیطه

 126/0 رانندگی هنگام پیامک ارسال 3

 146/0 رانندگی هنگام همراه تلفن با تماس 2

 403/0 دانشگاه در اموال سرقت 4

 100/0 کالمی های اذیت و وآزار توهین 1

 474/0 جنسی خشونت 6

 134/0 ای رسانه آشفتگی 11

 176/0 الکترونیکی گویی زور 10

 ناسالم ی هیتغذ

 744/0 گازدار ی نوشابه خوردن 24

 /424. صبحانه مصرف 29

 جسمی تحرکی کم

 402/0 روزانه بدنی فعالیت 30

 400/0 ای رایانه های بازی 31

 469/0 بدنی تربیت کالس 32

 مواد مصرف سوء و دخانیات استعمال

 107/0 مسکن مصرف 13

 121/0 خود درمانی 14

 701/0 قلیان و سیگار استعمال 12

 ناسالم جنسی روابط

 HIV 402/0آزمایش  20

 641/0 ایدز ی زمینه در آموزش 21

 710/0 خانواده تنظیم ی زمینه در آموزش 22

 741/0 جنسی بهداشت آموزش 23

 124/0 والدین با جنسی ی مشاوره 24

 907/0 جنسی بهداشت خدمات 21

 406/0 ذیربط آموزشی مربیان با ارتباط 26

 روان سالمت

 411/0 شخصی آسیب 37

 964/0 خودکشی اقدام 39

 409/0 دارویی مسمومیت و آسیب 40

HIV: Human immunodeficiency virus 

 

 نمهرات  بهین  مجهدد   آزمهون  در نامه پرسش پایای  جه  :چهار   ا 

 همبسهتر   ضهریب  و آمهد  بهه دسه    بهاالی   همبستر  دو  و اول آزمون

  ای خوشههه درون همبسههتر  ضههریب  شههد  ههزارش ای خوشههه درون

(337/3  =P  735/3  =Intraclass correlation coefficient  یههاICC )

 تعیهین  بها  نیهز  درونه   همسهان    اسه   نامه پرسش بودن پایا بیانرر که بود

 بهه دسه    ابهزار  کل و ها حیطه از یک هر در Cronbach's alpha ضریب

 و اطمینهان  قابلیه   ی نشهان دهنهده   ابهزار   کهل  یAlpha ضهریب  که آمد
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 ضههریب  اسهه  ذکههر قابههل  بههود ابههزار بههاالی درونهه  همسههان 

Cronbach's alpha ناسههال  ی تغییههه ی حیطههه از ههها حیطههه بههرای 

  بهود  ( متغیهر 882/3) ناسهال   جنسه   رفتارههای  ی حیطهه  ( تا731/3)

 از بیشتر مجمو  در و ها حیطه ی کلیه در Cronbach's alpha ضریب

 ی نامه پرسش فارس  ی نسخه درون  همسان  تأیید نشانرر که بود 7/3

 ( 3 جدول) باشد م ( YRBS 2019) جوانان پرخطر رفتارهای

 

 
 2112 جوانان پرخطر رفتارهای ی نامه پرسش گیریاندازه از نمایی. 1 شكل

 تأییدی عاملی تحلیل در
 بارهای) شده مشاهده و مکنون متغیر بین مسیر ضریب: بزرگ ی طرفه یک هایپیکان

 بودند(  دار  معن P < 353/3 سطح در همه که عامل 

 دو هایپیکان و شده مشاهده متغیر  یریاندازه خطای: کوچک ی طرفه یک هایپیکان

  مکنون متغیرهای همبستر : طرفه

 

 بحث

 ی نامهه  پرسهش  سهنج   روان ههای  ویژ ه   ارزیاب  هد  با مطالعه این

  یه جمع یبهرا ( YRBS 2019) جوانهان  پرخطهر  رفتارههای  ارزیاب 

 انجها  شهده    تحقیقهات  اسهاس  بر  شد انجا  و  طراح  رانیا جوانان

کهه   یمورد استفاده به ههر منظهور   یری  اندازه یلوسا یرها و سا آزمون

  کهه طراحه    ههدف  یرا دارا باشند تا برا ی ها یژ  و یدبا  شوند یهته

که حداقل چهار  کند  م یشنهادپ  Norbeck واق   ردند  یدمف  اند شده

اسهتفاده در پهژوهش    یابزار برا یک یاب ارزش یبرا یاستاندارد ضرور

   (29اس  ) الز 

 2112 جوانان پرخطر رفتارهای فارسی نسخه درونی همسانی. 3 جدول

(Youth risk behavior survey Questionnaires 2019 یا 

YRBS 2019 ) 

 Cronbach's ها گویه تعداد حیطه

alpha 

 701/0 2 ناسالم ی تغذیه

 712/0 7 جراحات و صدمات

 701/0 3 جسمی تحرکی کم

 442/0 7 ناسالم جنسی رفتارهای

 704/0 3 مواد مصرف سوء و دخانیات

 734/0 3 روان سالمت

 416/0 21 مجموع

 

نهو    یهک   نو  از اعتبار محتوا یکاستانداردها شامل حداقل  ینا

و   درونه   همچون همسهان   ثبات  دو نو  از بررس واز اعتبار سازه 

 یهای  و پا ی روا  بررس ین   بنابرا(29-33) باشد  م بازآزمون -آزمون

 یهان ابزار را ب یک یریبه کار  ی اس  که قابل ی ها یژ  و ینتر از مه 

 مهورد  اصهل    ا  کردن رعای  نیز حاضر ی مطالعه الزامات ازکند    م

 چرا ؛(31)بود  معتبر مناب  اساس بر ابزار سنج  روان فرایند برای تأیید

و محتوا بهر   یصور ی روا یینتعکه  شد آن بر سع   مطالعه یندر ا که

 یهها  یطهه دانش و تجربه در ح یاساس قضاوت افراد متخص  و دارا

  پهییرد متخصصهان مهرتبط صهورت     یرهر ابهزار و د   مختلف طراحه 

از   برخه   و محتهوا  یصهور  ی روا یینتع ی همرحل یاندر پا همچنین 

کننهد ان وضهوح     از نظر مشهارک  یف ک  که در بخش بررس ها  ویه

 ین مهورد بهازب   ینو کمک متخصص یقتحق ی را نداشتند  با نظر ت  کاف

 یهرایش فهه  و  ی بودن و قابل قرار  رف  و تا حد امکان از نظر روان

 حیهث  از بررسه   از پهس  هها   ویهه  از تعهدادی  کهه  طوری به ید؛ رد

 عله   بهه  دیرر برخ  و ادغا  فرهنر  و مفهوم  قراب  و پوشان  ه 

CVR و 62/3 از کمتر CVI ردیهد  حهی   مطالعه از 79/3 از کمتر   

 باشند  به شرح زیر م  پرخطر رفتارهای بعد در  فته پیش موارد

 ی زمینهه  در  ویهه  3)  ویه 9 جراحات و صدمات ی حیطه در  1

 حمل به مربو   ویه 3 رانند    هنرا  در جوآنا ماری و الکل مصر 

 مربهو    ویه 1 و دانشراه محیط در ناامن  ی زمینه در  ویه 2 اسلحه 

  ویهه  5 همچنین    ردید حی ( معمول غیر باندهای در عضوی  به

 بهه ( آن از بیهرون  و دانشهراه  محهیط  در فیزیکه   در یری ی زمینه در)

 تعهداد  نهای   در  یاف  تقلیل  ویه 2 به و ادغا  مفهوم  قراب  عل 

  یاف  کاهش  ویه 11 به  ویه 23 از حیطه  این در ها  ویه

 اسهتعمال  ی زمینهه  در)  ویهه  5 دخانیهات  استعمال ی حیطه در  2

 در)  ویهه  2 همچنهین     ردیهد  حهی  ( غیره و جوآنا ماری نیکوتین 

 فرهنره   و مفههوم   قرابه   عل  به( قلیان و سیرار استعمال ی زمینه

 ایهن  در هها   ویهه  تعهداد  در نهایه     یافه   کاهش  ویه 1 به و ادغا 
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  یاف  تقلیل  ویه 1 به  ویه 7 از حیطه

 در  ویهه  7)  ویهه  21 مواد  مصر  سو  و اعتیاد ی حیطه در  3

 در  ویهه  6 جوآنها   ماری مصر  مورد در  ویه 8 الکل  مصر  مورد

   ردیهد  حهی  ( غیهره  و حشهیش  ههرویین   کوکهایین   مصر  مورد

 مفههوم   قرابه   عله   به( دارو مصر  ی زمینه در)  ویه 2 همچنین 

 حیطهه  این در ها  ویه تعداد نهای   در  یاف  تقلیل  ویه 1 به و ادغا 

  رسید  ویه 5 به  ویه 27 از

 مصهر   ی زمینهه  در)  ویه 7 ناسال   جنس  رفتارهای ی حیطه در  4

 حهی  ( غیهره  و پهارتنری  مهولت   جنسه    روابط از قبل مخدر مواد و الکل

 عله   بهه ( جنسه   بهداش  آموزش ی زمینه)در   ویه 2 همچنین    ردید

 در نهایه     یافه   کهاهش   ویهه  1 بهه  و ادغا  فرهنر  و مفهوم  قراب 

    یاف  تقلیل  ویه 9 به  ویه 17 از حیطه  این در ها  ویه تعداد

  ویهه  2 تنهها  نشهد   حی  ای  ویه ناسال   ی تغییه ی درحیطه  5

 قرابه   و پوشهان   هه   حیهث  از( میهوه  و سهبزی  مصر  ی زمینه)در 

 در هها   ویهه  تعهداد  نهای   در  یاف  تقلیل  ویه 1 به و ادغا  مفهوم 

   رسید  ویه 3 به  ویه 4 از حیطه  این

  تنهها   نرردیهد  حهی   ای نیهز  ویهه   بهدن   فعالی  ی در حیطه  6

 عله   بهه ( وزن اضهافه  مختصر و چاق  وزن  اضافه ی باره)در  ویه 5

 تعهداد  در نهایه     یافه   تقلیهل   ویهه  2 بهه  و ادغها   مفهوم  قراب 

  یاف  کاهش  ویه 6 به  ویه 9 از حیطه  این در ها  ویه

 جهه   فیزیک  فعالی  ی زمینه)در   ویه 1 روان  سالم  در بعد

 فعالیه   ی حیطه های  ویه از یک  با مشابه  عل  به( استرس کاهش

 بهه ( خودکشه   ی زمینهه )در   ویهه  3 همچنین    ردید حی  فیزیک 

تعهداد   نهای   در  یاف  تقلیل  ویه 1 به و ادغا  مفهوم  قراب  عل 

   رسید  ویه 5 به  ویه 8 از حیطه این در ها  ویه

 جوانان پرخطر رفتارهای ی نامه پرسش فارس  ی نسخه در نهای  

(YRBS 2019 مشتمل بر )طبهق    ردیهد  اسهتخراج  وآماده  یه و 43 

 سهنج   روان ههای  ویژ ه   از  فته پیش ی نسخه حاضر  ی مطالعه نتای 

 بهرای  Cronbach's alpha اس ؛ چرا کهه ضهریب   برخوردار مطلوب 

 Cronbach's alpha  میزان باالی آمد به دس  856/3 نامه پرسش کل

همبسهتر    و ابهزار  مناسهب  ی پایها   نامه دالل  بر ثبات درون  پرسش

 برخهوردار  مناسهب   پایهای   از ابزار زمان  که چرا باشد؛ ها م   ویهبین 

 همچنهین    (32)باشهد   Cronbach's alpha ≥ 7/3 ضهریب  که اس 

 بهه  735/3 بازآزمون -آزمون توسط ای خوشه درون همبستر  ضریب

 ایهن  نتای   بود بررس  مورد ابزار زمان  ثبات بر تأییدی که آمد دس 

 و نسهب  و سهلیمان  ( 17) همکهاران  و محمهدی  زاده پژوهش با مطالعه

( 33) همکهاران  و نسب سلیمان  ی اس   مطالعه سو ( ه 33) همکاران

 بهه   هرایش  میهزان  سهنجش  ی نامه پرسش اعتباریاب  و تدوین منظور به که

 ضههریب شههد  انجهها  ایرانهه  نوجههوان آمههوزان دانههش در خطرپههییری

Cronbach's alpha در  شهد  محاسهبه  92/3نامه  این پرسش آیت  38 برای 

 بها  داوطلهب  1234 روی بهر  که نیز (17همکاران ) و محمدی زاده ی مطالعه

 خطرپهییری  مقیهاس  سهنج   روان ههای  ویژ ه   بررسه   و تهدوین  هد 

 مقیهاس  دو بهرای  Cronbach's alpha ضهریب  شد  انجا  ایران  نوجوانان

  آمد به دس  96/3-78/3

بها وجهود    انهد  نشان داده یمتعدد  پژوهش شواهد که آن جای  از

 یهها  برنامهه  ی حیطه در که ای  سترده رسم  غیر و رسم  های تالش

سهن ارتکا  به اس    شدهانجا   ی در سطح وس  و پرورش  آموزش

 چنههین طرفهه   از و (7)پرخطههر رو بههه کههاهش اسههه    یرفتارههها

 و اقتصهادی  بهداشهت    آموزشه     هیاران  سیاسه   نظهر  از رفتارهای 

 دارد ضهرورت  شهود   مه   تلقه   اساس  معضل و بحران یک فرهنر 

 تهدابیر  جهوان  و نوجهوان  قشر بین در آن ی فزاینده رشد با مقابله برای

   شود اتخاذ سازی چاره و مناسب

 بهه  قشهر  ایهن  پهییری  آسهیب  و کشهور  جوان سن  ساختار به توجه با

  هیاران  یاس پرخطر به س یهاررفتا  منف یامدهایپ از وسیع  حج  همراه

خا  زمان خهود اسه  و    ی ترب یازمندشود کهه نسل نو ن م  نشان خاطر

 ین آنهان بهازب   یموجهود بهرا   یه  اجرا یها برنامه و ها آن یطشرا یوستهپ یدبا

 کهارای   فعل  و قبل  امکانات و ها احساس شود روش که زمانشود تا هر 

 زمهان  تهرین  نظر هسهتند  در کوتاه یدتجد یازمندن یا اند داده دس  از را خود

 از چنهد  ههر    هردد  ارایهه  فرا یهران  بهه  و تدوین ممکن شکل بهترین با و

 نیهاز  مهورد  اطالعهات  تمها   تها  داش  انتظار توان نم  ای مطالعه چنین

 مطالعه هر اما آورد  فراه  را ابزار یک اعتبار و روای  از حمای  برای

 متناسهب  سنج  روان های ویژ   از بخش  ی ارایه سم  به قدم  باید

 از دور بهه  و متفهاوت  شرایط در بعدی های پژوهش  باشد ابزار یک با

 ابهزار  آن اعتبهار  و روایه   ی تکمیل کننهده  اولیه تحقیق های محدودی 

 بهه  تهوان  مه   حاضهر   پهژوهش  ههای  محدودی  جمله از  بود خواهند

 بهودن  دانشهجو  تنهها  کرونها   بحهران  عله   بهه  آن اجرای بودن آنالین

 ی محهدود  یهل بهه دل  ی نتا یریپی ی کمبود امکان تعمو هد  ی جامعه

  بررس یازمندآزمون ن  سنج از روان یناناطم که چرا برد؛ نا  را  مکان

 ین تهر اسه   بنهابرا    بهزرگ  ی هتر و با حج  نمونه  های متنو  یطدر مح

 سهایر  و یرهر در شههرهای د  ابهزار  یای و پا ی  ردد که روا  م یشنهادپ

بتوانهد    نامهه  امید اس  این پرسش    همچنین ردد  بررس یزن جوانان

 پژوهشرران مفید واق  شود  سایرای بر

 

 گیری نتیجه

 تواند م  تحقیق این های محدودی  به توجه با حاضر  ی نامه پرسش

 از به دسه  آمهده   اطالعات از و شود  رفته کار به آت  مطالعات در

 پهژوهش  در پاسهخرویان   شهود  اسهتفاده  هها  ریزی برنامه برای ها آن

 تکهرار  بنهابراین    بودنهد  مشههد  ههای  دانشهراه  دانشهجویان  حاضر 
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 ضهروری  مختلهف  منهاطق  و شههرها  در دیرر های نمونه با پژوهش

 یالروههها یههینتع یبههرا تحقیقههات  ایههن هههای یافتههه  بههود خواهههد

کمهک   مختلهف   منهاطق  و شهرها در نیز ودر هر جنس  یریخطرپی

 هنجاریهاب   بهرای  الز  ی زمینهه  بیشهتر   مطالعات  بود خواهد کننده

  سازد م  فراه  را نامه پرسش

 

 قدردانی و تشکر

  ی مامای  با ی کارشناس  ارشد رشته نامه بر رفته از پایان پژوهش این

 

و کد اخالق در پژوهش  993378 تحقیقات  طرح کد

IR.MUMS.NURSE.REC.1398.100 دانشراه اخالق ی کمیته از 

مال  معاون  محتر  پژوهش   اس  که با حمای  مشهد پزشک  علو 

 وسیله  بدین  دانشراه علو  پزشک  مشهد انجا  شده اس 

 محتر  معاون  از را خود قدردان  و تشکر مراتب نویسند ان

 های مراقب  تحقیقات مرکز مشهد  پزشک  علو  دانشراه پژوهش 

 این در شرک  کننده دانشجویان ی کلیه همچنین  و مامای  و پرستاری

 دارند م  اعال  اند  نموده یاری تحقیق این انجا  در را ما هک پژوهش
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Abstract 

Background: High-risk behaviors are of the most important health and psychological and social challenges that 

most countries in the world are involved with in some way. The purpose of this study was to evaluate the 

psychometric properties of the Youth Risk Behavior Assessment Questionnaire (YRBS 2019) for the Iranian 

youth population. 

Methods: This was a descriptive-analytical cross-sectional study in which the statistical population consisted of 

university students in Mashhad City, Iran, in the academic year of 2020-2021. Participants were 400 eligible 

students who were selected using stratified random sampling method. After translating the questionnaire using 

translation-retranslation method, content validity was assessed using relative content validity coefficient (CVR) 

and content validity index (CVI), construct validity using factor analysis, reliability using intra-cluster 

correlation coefficient, and internal consistency was assessed using Cronbach's alpha. 

Findings: The mean age of students was 23.54 ± 2.36 years. Indices related to content and face validity of 

40 items were confirmed. Confirmatory factor analysis confirmed the structure of 6 factors, and the total of 

25 questions. Cronbach's alpha value was confirmed in all domains and in total, more than 0 .7 for all. The 

intra-cluster correlation coefficient (ICC) was 0.735 (P = 0.007) which indicated the reliability of the 

questionnaire. 

Conclusion: The YRBS short form questionnaire had the necessary psychometric properties for assessing 

high-risk behaviors of young people. In this study, 6 factors extracted in YRBS questionnaire were consistent 

with the factors extracted in the original version; therefore, it is suggested to use this tool to detect high-risk 

behaviors in young people. 
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