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 دهیچک
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 مقدمه  
، «2ماسک سالمت روان»در کتاب  [1] 1کلکی

نوعی اختالل شخصیتی که شامل  عنوانبهی را زیستجامعه
ی هایژگیوانحراف رفتاری مزمن، نقایص عاطفی و برخی از 

[، اغلب 1] یکلکمثبت و سازگارانه معرفی نمود. پس از 
ی متشکل از دو عامل زیستجامعهکه  انددادهمطالعات نشان 

نیز  3ی اولیهزیستجامعه[. عامل اول که 2] استمتفاوت 
ی بین فردی و هیجانی از هایژگیو، شامل شودیمنامیده 

قبیل جذابیت ظاهری، فریبکاری، داشتن هیجان سطحی و 
م که اما عامل دو ؛فقدان احساس گناه و پشیمانی است

 هایشود، شامل ویژگیی ثانویه نیز نامیده میزیستجامعه
رفتاری و سبک زندگی از قبیل بزهکاری در دوره نوجوانی، 
روابط جنسی متعدد، نداشتن برنامه منسجم برای زندگی، 
سابقه شغلی آشفته و ارتکاب به جرائم متعدد است. 

های اختالل عنوان ویژگیستیزی ثانویه اغلب بهجامعه
ساختار اختالل  [.3شود ]شناخته می 4یضداجتماعشخصیت 

ستیزی به یک الگویی از فقدان عاطفه و همدلی، جامعه
است  شدهثابت. [4]اشاره دارد  رحمانهیبفریبکاری و رفتار 

ساالن شناخت این ی در بین بزرگضداجتماعبرای فهم رفتار 
که  انددادهمهم است و چندین مطالعه طولی نشان  هایژگیو

سالی ریشه در دوران کودکی ی در بزرگضداجتماعرفتارهای 
ی از عوامل اگستردهی گذشته، طیف دههدر چند . [5] دارد

اختالالت رفتاری در کودکان و  مرتبط با توسعه و تداوم
است. به علت گسترش جوانان مبتال  شدهییشناسانوجوانان 

به جرم  تواندیمسه که به اختالالت رفتاری، در خانه و در مدر
جدی و  و جنایت و خشونت منجر شود و به یک مشکل

[ توجه به مشکالت رفتاری و 8 ،7 ،6] شودپرهزینه منتهی 
تالش  ی روانشناسی ونهیزم دربه یک اولویت  هاآن عوارض

برای شناسایی علل تداوم آن منجر شده است. دو رویکرد 
مطرح  زیستجامعهن ی کودکان و نوجوانامطالعهمفهومی در 

یی از هارگروهیزشده است، اولین رویکرد شامل ایجاد کردن 
اختالالت رفتاری بر اساس همبودی آن با بیش فعالی و 

[. کودکان با رفتارهای تکانشگری و 9تکانشگری بوده است ]
بیش فعالی و مشکالت رفتاری در مقایسه با کودکانی که فقط 

رایش به رفتارهای یکی از این مشکالت را دارند گ
. دومین رویکرد در اندداشتهی شدید و مداوم را ضداجتماع

یبهای ستیزی نوجوانان بر ویژگیگسترش ساختار جامعه
ی این هستهاست که  متمرکزشدهی احساسیب –ی رحم

ینم[. به نظر 10ساالن است ]ستیزی بزرگمفهوم در جامعه
                                                           

1 Clcckley 
2 The Mask of Sanity 
3 primary psychopathy 
4  Antisocial Personality Disorder (APD) 

تکانشگری، زیر گروهای کودکان مبتال  اساس بربتوان  رسد
و یا نوجوانان  زودرسبه مشکالت جدی و رفتارهای خرابکارانه 

زیرا  [،11را متمایز کرد ] زیستجامعهبا رفتارهایی جدی 
های یی از نوجوانان دارای رفتار ضداجتماعی ویژگیهاگروه

های را نیز دارند و سطوح باالیی از ویژگی زیستجامعهاختالل 
 نیترتوجهقابل. دهندیمرا نشان  5یاحساسیب -یرحمیب

پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت  تغییر در
های شامل اضافه کردن یک زیرگروه از ویژگی [12] 6روانی

یبهای ی به اختالل سلوک بود. ویژگیاحساسیب -ی رحمیب
یک الگوی پایدار از رفتارهایی  اساس بری احساسیبی و رحم
ی به دیگران و همچنین فقدان توجهیبی دهندهنشانکه 

ی فقدان کمبودهاست، مشخص جهینتی طورکلبههمدلی و 
شود. اثر متقابل بین ژنتیک و محیط ممکن است نقشی می

اختالل رفتاری بازی کنند.  عنوانبهدر تجلی این صفات 
ز کان مبتال به اختالل سلوک انسبت به سایر کود باوجودآنکه

هوش باالتری برخوردارند، مشکالت رفتاری این کودکان 
 -یرحمیبهای است. در شروع دوران کودکی، ویژگی ترمتنوع

و پایدارتر از رفتارهای  تریتهاجمی باعث یک الگوی احساسیب
 ،13] شودنسبت به شروع دوران نوجوانی می یضداجتماع

ز نوجوانان مبتال به اختالالت رفتاری ی اارمجموعهیز .[14
ی امقابلهاختالل سلوک و اختالل نافرمانی  ازجملهتخریبی، 

ی را احساسیب -یرحمیبهای که سطوح باالیی از ویژگی
باالترین خطر رفتارهای ضداجتماعی پایدار و  دهندیمنشان 

ی کودکان .[15] دهندیمسالی نشان جنایتکاری را در بزرگ
ی را دارند، عالوه بر سایر احساسیب -یرحمیبهای که ویژگی

تابلوی  شوندیممشکالت سلوکی که در دوران کودکی شروع 
بالینی متفاوتی دارند. کودکانی که اختالل سلوک و دو صفت 

 رااختالل شدیدتری  اوالًی را دارند رحمیبی و احساسیب
و از رفتار خود  ددارن را، یعنی رفتار انحرافی مختلفی دارند

بازداری رفتاری کمی  هاآندر  اًیثان، شوندینمزیاد ناراحت 
خهشاوجود دارد. بازداری رفتاری کم نیز معلول بی واکنشی، 

ی سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار است. این بی واکنشی 
منتهی  به هیجان خواهی به حساسیت کم در برابر تنبیه

کان مبتال به اختالل سلوک ی رفتار مخل کودشهیرشود. می
ی را دارند به عوامل مختلف رحمیبی و احساسیبکه دو صفت 

، هوش کم و دارمشکلمحیطی، همانند داشتن پدر و مادری 
. نوجوانان دارای [16] گرددیبرمیا سو استفاده از کودک، 

ی، با احتمال بیشتر مرتکب احساسیب -یرحمیبهای ویژگی
ی دوساله، پس از آزادی دورهر یک د زیآمخشونتی هاجرم

5  callous-unemotional trait 
6  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 

(DSM) 
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 هایتا کسانی که فاقد ویژگی شوندیمی بیتأدخود از مراکز 
 .[11]ی بودند احساسیب -یرحمیب

ی هایژگیوی بارز شخصیت افراد دارای هاجنبهیکی از 
ی، گرایش به رفتار خرابکارانه است. احساسیب -یرحمیب

تعریف « نوعی روحیه بیمارگونه»[ خرابکاری را 17] 1ژانورن
ی عمومی، هاتلفنکه به تخریب عمومی، نظیر » کندیم

ی مسافربری و هاترنی اتوبوس شهری، مترو و هایصندل
 خرابکاری،«. ی پست و تلگراف و نظایر آن تمایل داردهاباجه

دیده  درگذشتهمعنی، از بالهای جوامع امروزی که  در این
ی خرابکاری، پژوهشگران متذکر شناسسبباست. در  نشده
ی رفتارهای بزهکارانه، معلول هاشکلکه مانند اغلب  اندشده

آشنایی با  رونیازاعوامل و شرایط متعدد و متفاوتی است، 
یک مجموعه  عنوانبهماهیت و فرآیند خرابکاری 

یم هدیتندرهم، نیازمند بررسی عوامل مختلف و وستهیپهمبه
اغلب خرابکارها در گروه  کندیم[ اشاره 18] 2. کاوانباشد

پسران بیش از دختران  گریدعبارتبه ؛جنسی مذکر قرار دارند
. آورندیمبه خرابکاری که با نوعی خشونت همراه است روی 

 شدهارائهدرباره خرابکاری  نظرانصاحبعواملی که از سوی 
 یهاتیقعموروانی و  –های شخصیتی است بیشتر ویژگی

اجتماعی متفاوت در دو جنس مرد و زن در جوامع مختلف 
 .باشدیم

زمان با هم طوربهستیزی در نوجوانان های جامعهویژگی
ی و مشکل با همساالن در ضداجتماعپرخاشگری، رفتارهای 

نشان داده که  نگرندهیآ. مطالعات [20، 19]ارتباط است 
یلی، سایر ستیزی با پرخاشگری، مشکالت تحصجامعه

ی ضداجتماعاختالالت رفتاری و با شدت و تداوم رفتارهای 
 عنوانبه یاحساسیب -یرحمیبهایی ویژگیاست.  در ارتباط

نمونه: فقدان همدردی، عدم احساس گناه و ضعف در بیان 
ست ا باثبات نسبتاًهیجانات در طول دوران کودکی و نوجوانی 

یب -یرحمیبهایی [. نوجوانانی که دارایی ویژگی21]
یی در مقایسه با هایینارسا ادیزاحتمالبهی هستند احساس

ی هامحرکنوجوانان دارای رفتار ضداجتماعی، در پردازش 
بررسی صفات [. 22] دهندیمهیجانی منفی نشان 

یبهای از نظر ویژگی ژهیوبهستیزی در نوجوانان جامعه
ی، با توجه افزایش نقش برجسته احساسیب -یرحم

ی دوران ضداجتماعی رفتارهایی سازمفهومستیزی در جامعه
، این بررسی ممکن است در عالوهبهکودکی، مهم است. 

ی ضداجتماعی متمایز از جوانان رمجموعهیزشناسایی یک 
یب -یرحمیبهای ویژگی اگرچه. [23]مزمن مفید باشد 

                                                           
1 Janoren 
2 Cavan 
3 Antisocial Process Screening Device (APSD) 
4 Levenson Self-Report Psychopathy Scale(LSRPS) 

در طول زمان  توانندیم هاآنهستند،  باتباث نسبتاًی احساس
ی مداخله. [24]کاهش پیدا کنند  مؤثراز طریق درمان 

رود این است، چون گمان می مؤثرترشود تصور می زودهنگام
شواهد  .[25] هستند ترانعطافقابلدر اوایل زندگی  هایژگیو

یبهای که کودکان با ویژگی دهدیمدر حال حاضر نشان 
ی رایج هادرمانی کمتری از مندبهرهی احساسیب -یرحم

مشکالت رفتارهای تخریبی نسبت به افراد بدون این صفات 
در کودکان در معرض  هایژگیو. بررسی این [26] برندیم

و انتخاب نوع  یامداخلهی هاتالشپیشگیری و  نظر ازخطر 
یی برای هاپرسشنامهدرمان مناسب سودمند است. تاکنون 

 ریغی بالینی و هانمونهستیزی در ت جامعهسنجش صفا
ی ابزار غربالگری پرسشنامه ازجملهاست،  شدهساختهی نیبال

 2001که توسط فریک و هاره در سال  3ستیزیروند جامعه
ی که ممکن است اماده 20 ،پرسشنامهاین  .[27] شدساخته 

خود گزارشی پاسخ داده  صورتبهتوسط والدین، معلم و یا 
ستیزی در کودکان و شود که برای ارزیابی صفات جامعه

ی دیگر مقیاس خود پرسشنامهاست.  شدهیطراحنوجوانان 
توسط  1995که در سال  4ی لونسونزیستجامعهگزارشی 

[ برای صفات رفتاری و 28] 5لونسون، کیل و فیتزپاتریک
است که دو  شدهیطراحی زیستجامعهشخصیتی مرتبط با 

 ی ثانویه است.زیستجامعهی اولیه و زیستجامعهزیر مقیاس 
ی توسط احساسیب –ی رحمیبهای ی ویژگیپرسشنامه

[ شامل، یک مقیاس 21ساخته شد. ] 2004فریک در سال 
خرده  3ی است که شامل اماده 24خود گزارشی معتبر و پایا، 

که  اشدبیمی احساسیبی، فقدان همدلی و رحمیبمقیاس، 
این  شود.سال استفاده می 13-18ی سنی هاردهبرای 

ی افراد در مقیاس هانمرههمبستگی باالیی با  پرسشنامه
[. در 21] داردو هیجان خواهی  6ضداجتماعی کودکان

با  [29] 7پژوهشی دیگر که توسط بیرد، کاهن و پاردینی
با  ی واحساسیبی رحمیبی پرسشنامهی بین رابطههدف 

گرایش به رفتار خرابکارانه انجام شد نتایج آن نشان داد بین 
ی با مقیاس خود ارزیابی احساسیب -یرحمیبپرسشنامه 

 [.30]بزهکاری همبستگی مثبت دارد 
یب -یرحمیبهایی ی ویژگیبالقوهبا توجه به اهمیت 

یی متمایزی از کودکان و هاگروهدر تعیین  یاحساس
ی رشدی از هامدلرفتاری و  ساالن با مشکالتبزرگ

و به دلیل اهمیت وجود یک ابزار  یضداجتماعرفتارهای 
الزم است  هایژگیوبرای این  اعتمادقابلارزیابی جامع و 

ابزاری تهیه گردد که بتوان از آن برای تعدادی از انواع 

5 Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick 
6 Childhood Psychopathy Scale (CPS) 
7 Byrd, Kahn, & Pardini 
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یم هلیوسنیبد رایز ؛ی مختلف از جوانان استفاده کردهانمونه 
برای پیشگیری از مشکالت جدی، تدابیر و اقدامات الزم  توان

را به عمل آورد و همچنین به دلیل نبود مقیاسی معتبر و پایا 
یب -یرحمیبهای به زبان فارسی برای سنجش ویژگی

ی در نوجوانان کشور، هدف از انجام پژوهش حاضر احساس
 –ی رحمیبهای ی ویژگیپرسشنامهتعیین پایایی و اعتبار 

با توجه به هدف پژوهش،  نیبنابرای نوجوانان است، احساسیب
یبهای ی ویژگیپرسشنامهشود که آیا این سؤال مطرح می

ی از پایایی و اعتبار کافی جهت کاربرد در احساسیبی رحم
ی سنجروانهای است؟ شناسایی ویژگی برخوردارنوجوانان 

پژوهشی و ی بالینی و حوزهاین ابزار برای استفاده در دو 
، نابهنجاری بهنجار و هاتیجمعقابلیت کاربرد آن در مورد 

 د.کنیماهمیت و ضرورت پژوهش را توجیه 
 

 روش

 نوع پژوهش
 .همبستگی است -این بررسی از نوع توصیفی

 آزمودنی
آموزان آماری این پژوهش، دانش جامعه الف( جامعه آماری:

ی متوسطه در سال دورهپسر دبیرستان شهرستان دزفول، در 
 بودند.  1393-94تحصیلی 

ی با استفاده از فرمول موردبررس نمونه ب( نمونه پژوهش:
اند. دامنه از دانش آموزان پسر انتخاب شده نفر 300کوکران 

سال با میانگین سنی  18تا  15سنی کل نمونه مورد بررسی 
یآزمودندرصد  7/45بود.  70/0و انحراف استاندارد  38/16
در مقطع  هاآندرصد از  3/54ر مقطع دوم دبیرستان، د ها

سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بودند. میانگین معدل کل 
بود. روش  79/1و انحراف استاندارد آن  84/16 هایآزمودن
تصادفی بود، به این طریق که از  -یاچندمرحلهی ریگنمونه

صورت تصادفی و از هر مدرسه دو مدرسه به 10مدرسه  30
 .شدانتخابنفر  15کالس و از هر کالس 

 
 های پژوهشابزار
ی احساسیب -یرحمیبهای ی ویژگیپرسشنامه -1

ی اماده 24ی سنج خودیک ابزار  پرسشنامه: این نوجوانان
ی احساسیب -یرحمیبهای است که برای ارزیابی ویژگی

 2003است. این ابزار توسط فریک در سال  شدهیطراح
ی معلم و والدین از آن وجود نسخهاست. اگرچه  شدهساخته
استفاده را در  نیتریعمومی ابیخودارزی نسخهدارد 
 -یرحمیب هایی ویژگیپرسشنامهیی نوجوانان دارد. هانمونه

                                                           
1 Inventory of Callouss-Unemotional Trait 

(، فاقد حس ماده 11ی )رحمیبسه بعد  1یاحساسیب
 کندیمماده( را ارزیابی  5ی )احساسیبماده(،  8همدردی )

ی شده ابی اعتبارسال  13-18ی سنی هاردهدر  پرسشنامهاین 
شود احساساتشان را در از نوجوانان خواسته می    [.31] است

ی لیکرت )صفر انقطه 4رابطه با خود و یا دیگران روی مقیاس 
، 10، 6، 3، 2، 1های همچنین گویه .ی کنندبنددرجهتا سه( 

یمی گذاررهنمصورت معکوس به 20، 19، 15، 13، 12، 11
[ آلفای کرونباخ کل 31] همکارانایسو و  در پژوهش. شوند

، 70/0ی آن به ترتیب هااسیمقو خرده  77/0 پرسشنامه
ی احساسیب –ی رحمیب پرسشنامهبود و اعتبار  64/0، 73/0

هیجان  ستیزی واختالالت جامعه باهمبستگی معناداری 
همسانی درونی این پرسشنامه از خواهی زاکرمن نشان داد. 

به دست  57/0 فیتنصو ضریب  63/0طریق آلفای کرونباخ 
و  2آمد. در پژوهش سیوسی، بارونسیلی، فرانچی، گل مریمی

به دست  66/0[ پایایی این مقیاس آلفای کرونباخ 32فریک ]
 آمد.

ی پرسشنامهی گرایش به رفتار خرابکارانه: پرسشنامه -2
[ 33ی خرابکارانه، توسط طوابیه و احمد ]گرایش به رفتارها

است. این پرسشنامه میزان گرایش به رفتارهای  شدهمیتنظ
دهد. این پرسشنامه، دارای خرابکارانه را در مدرسه نشان می

بر اساس یک طیف لیکرت  هامادهکه پاسخ به  هستماده  18
، )تا حدی موافقم( 3)موافقم(، 2موافقم(،  کامالً) 1ی، ادرجه 5
 نیترکماست.  شدهمیتنظ مخالفم(، کامالً) 5)مخالفم( و  4

نمرهو  باشدیم 90بیشترین آن  و 18نمره در این پرسشنامه، 
ی تمایل بیشتر به رفتارهای خرابکارانه دهندهنشانی باالتر 

. در پژوهشی دستجردی، صفری و رمضانی باشدیمدر مدرسه 
ی گرایش به رفتارهای پرسشنامه[ میزان آلفای کرونباخ 34]

گزارش کردند. در پژوهشی که توسط  89/0خرابکارانه را برابر 
انجام شد پایایی این پرسشنامه با استفاده از  [35] مینعبنی 
ی آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید. ضریب هاروش

پایایی آلفای کرونباخ و تنصیف برای این پرسشنامه به ترتیب 
[ 35] مینعشد. در پژوهش بنی  محاسبه 94/0و  97/0
بررسی اعتبار پرسشنامه گرایش به رفتارهای  منظوربه

 تحلیل ساختارهای گشتاوری افزارنرمخرابکارانه، با استفاده از 
(AMOS از روش تحلیل عامل )ی استفاده شد. ضرایب دییتأ

ی گرایش به رفتارهای خرابکارانه، همه در هامادهاستاندارد 
ی حذف امادهبودند بنابراین هیچ  داریمعن  > 001/0pسطح 

و ضریب تنصیف  93/0نشد. در این پژوهش آلفای کرونباخ 
 به دست آمد. 92/0

  

2 Ciucci, Baroncelli, Franchi, & Golmaryami 
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 شیوه اجرای پژوهش
ی اصلی سازندهی رسمی از اجازهپس از کسب 

یب -یرحمیبهایی ی ویژگیپرسشنامه، ابتدا پرسشنامه
از نظر رعایت  و ی نوجوانان به فارسی برگردانده شداحساس

نکات ادبی ویراستاری شد، توسط چند استاد روانشناسی 
 آموزدانشو سپس با اجرایی آن بر روی چندین  بررسی شد

بررسی شدند پس از تأیید  هاجملهبودن  فهمقابل نظر از
( اجرا آموزدانش 300ابتدایی پرسشنامه، بر روی نمونه اصلی )

 سخپا پرسشنامهی هاؤالسکه دانش آموزان به  نیازاشیپشد. 
دهند، توضیحات الزم در مورد اهداف پژوهش جهت جلب 

داده شد. سپس از دانش آموزان  هاآنمشارکت و همکاری 
روی  هامادهاز  هرکدامخواسته شد تا میزان توافق خود را با 

نمرهی مادهی لیکرت مشخص کنند. به هر ادرجه 4مقیاس 
نفر(  300ی افراد نمونه )هیکلاختصاص داده شد.  3تا  0ی 

ی نوجوانان احساسیب –ی رحمیبهای ی ویژگیپرسشنامهبه 
ی پرسشنامهتصادفی عالوه بر  صورتبهنفر  65پاسخ دادند و 

 پرسشنامهی نوجوانان، احساسیب –ی رحمیبهای ویژگی
گرایش به رفتار خرابکارانه را تکمیل کردند )جهت بررسی 

 اعتبار همگرا(. 

 
 هاتحلیل دادهشیوه 
بررسی اعتبار مقیاس از روش تحلیل عامل  منظوربه

پایایی ابزار با آلفای  .ی، اعتبار مالک استفاده شددییتأ
 کرونباخ و تنصیف سنجیده شد.

 نتایج
-ICUی دانش آموزان در هانمرهمیانگین و انحراف معیار 

YV  آورده شده است. 1در جدول 

 و گرایش به رفتارهای خرابکارانه ICUدر ی دانش آموزان هانمرهو انحراف معیار  نیانگیم .1جدول 

 ریمتغ تعداد میانگین انحراف استاندارد کمترین میزان بیشترین میزان

 یاحساسیب -یرحمیب 300 37/20 20/6 7 38
 یرحمیب 300 9/8 31/3 3 20
 فقدان همدلی 300 91/3 96/2 0 17
 یاحساسیب 300 50/7 2 3 14
 گرایش به رفتارهای خرابکارانه 65 46/22 50/8 18 68

 

 
 عامل تأییدی ی نوجوانان با استفاده از تحلیلاحساسیب –ی رحمیبهای ی ویژگیپرسشنامهی عاملی بارها. 1 نمودار
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شود میانگین )و مشاهده می 1که در جدول  طورهمان 
ی پرسشنامهی کل دانش آموزان در نمرهانحراف استاندارد( 

 باشدیم( 20/6)و  37/20ی احساسیب -یرحمیب هایویژگی
و  46/22ی گرایش به رفتار خرابکارانه پرسشنامهو میانگین 

برای بررسی اعتبار  باشدیم 50/8انحراف استاندارد 
ی از تحلیل احساسیب -یرحمیبهای ی ویژگیپرسشنامه

ی حاصل از هادادهاستفاده شد. بدین منظور  1یدییتأعامل 
ی، با استفاده از برنامه تحلیل ساختاری پرسشنامهاجرای 

بارهای   2جدول 1 تحلیل شد. نمودار 02ی نسخه 2گشتاوری
یبی رحمیبهای ی ویژگیپرسشنامهی هامادهعاملی 
ی، رحمیبی نوجوانان را به تفکیک سه خرده مقیاس احساس

 .دهدیمی نشان احساسیبو  فقدان همدلی
شود، در اجرای مشاهده می 1که در نمودار  گونههمان

 -یرحمیبهای ویژگی پرسشنامهتحلیل عاملی از نوع تأییدی 
ی، رحمیبی نوجوانان در ارتباط با خرده مقیاس احساسیب

( و کمترین 51/0) 11ی مادهبیشترین بار عاملی مربوط به 
. در ارتباط با باشدیم( 007/0) 2ی مادهبار عاملی مربوط به 

مربوط به  فقدان همدلی بیشترین بار عاملی خرده مقیاس
ی مادهین بار عاملی مربوط به ( و کمتر56/0) 15ی ماده
ی احساسیب. در ارتباط با خرده مقیاس باشدیم 13/0

بار  نیترکم( و 56/0) 1ی مربوط به ماده عامل باربیشترین 
مطلوب  . به دلیلباشدیم( 33/0)22عاملی مربوط به ماده 

)با بار  10، 4، 2ی ماده بودن 3/0نبودن بار عاملی و زیر 
از خرده مقیاس  13ی ماده( و 06/0، 12/0، 007/0عاملی 

نبودن ضریب  داریمعن( و 19/0فقدان همدلی )با بار عاملی 
حذف شدند. پس  پرسشنامهماده از  4، این هاآن( βمسیر )

ماده از آن، پایایی  4ی اصلی و حذف هامؤلفهاز تحلیل عوامل 
 ی تعیین شد.اماده 20و اعتبار تشخیصی مقیاس 

نیکویی برازش الگوی حاصل از شاخص  2 جدولدر 
، 4، درجه آزادی3تحلیل عامل تأییدی، شامل مجذور کای

، جذر 6مجذور کای شده، شاخص هنجار 5داریسطح معنی
، 8، شاخص نیکویی برازش7میانگین مجذور خطای تقریب

، شاخص نرم شده 9نیکویی برازش شدهلیتعدشاخص 
زندگی و شاخص برا 11، شاخص برازندگی تطبیقی10برازندگی

 است. شدهگزارش 12فزاینده
 
 
 

                                                           
1  Confirmatory Factor Analysis 
2 Analysis of Moment Structure (AMOS) 
3 Chi- Square 
4 Degree of Freedom 
5 Significance level 
6 Normed Chi-Square measure 

یب –ی رحمیبی پرسشنامهی نیکویی برازش هاشاخص. 2جدول
 ی نوجوانان در پژوهش حاضراحساس

 برآورد شاخص

 329 مجذور کای

 ی(داریمعنو سطح ) یآزاددرجه 
(001/0p<) 

167 

 972/1 (df/x2شاخص هنجارشده مجذور کای )

 05/0 جذر میانگین مجذور خطای تقریب

 90/0 شاخص نیکویی برازش

 90/0 ی نیکویی برازششدهلیتعدشاخص 

 70/0 شاخص نرم شده برازندگی

 80/0 شاخص برازندگی تطبیقی

 80/0 شاخص برازندگی فزاینده

 
، نتایج حاصل دیکنیممشاهده  2که در جدول  طورهمان

اختار خوب س نسبتاًاز تحلیل عامل تأییدی گویایی برازندگی 
ی است. در احساسیب -یرحمیبی پرسشنامهسه عاملی 

به دست آمد که گویای  RMSEA ،05/0پژوهش حاضر مقدار 
. دیگر هاستدادهبرازندگی مناسب ساختار سه عاملی با 

، =90/0GFI= ،80/0CFIی برازندگی مدل )هاشاخص
80/0IFI=) ی برازندگی خوب و یا متوسط مدل دهندهنشان

 هستند.
در پژوهش حاضر عالوه بر تحلیل عوامل تأییدی،  

زمان این ، از اجرای همICU-YU اعتبار همگرا منظوربه
ی گرایش به رفتارهای خرابکارانه پرسشنامهبا  پرسشنامه

گفته شد، به این منظور  ترشیپکه  طورهماناستفاده شد. 
ه بو  شدهانتخابتصادفی  طوربهنفر از نمونه تحقیق  65

ی دانش نمرهپاسخ دادند. همبستگی  پرسشنامهی دو هاسؤال
ی و احساسیبی و رحمیبهای ی ویژگیپرسشنامهآموزان در 

ی گرایش به رفتار پرسشنامهسه خرده مقیاس آن با 
 آورده شده است. 3خرابکارانه در جدول 

و  ICU-YVی دانش آموزان در هانمره. ضرایب همبستگی 3 جدول
 ی گرایش به رفتارهای خرابکارانهپرسشنامهی آن با هااسیمقخرده 

 یرحمیب 
فقدان 
 همدلی

 یاحساسیب
نمره 
 کل

گرایش به رفتارهای 
 خرابکارانه

17/0 **30/0 ** 43/0 **35/0 

 **P< 0/01 

 
 ، همبستگی بیندهدیمنشان  3 جدولکه  طورهمان

 -یرحمیبهای ی ویژگیپرسشنامهی دانش آموزان در هانمره

7 Root Mean Square ErRor of Approximation (RMSEA) 
8 Goodness of Fit Index(GFI) 
9 Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI) 
10 Normed fit index(NFI) 
11  Comparative fit index 
12 Incremental fit index (IFI) 
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 35/0ی گرایش به رفتار خرابکارانه پرسشنامهی و احساسیب
همبستگی بین  است. مطالعه داریمعن  >004/0pدر سطح 

 ی دو ابزار فوق نشان داد که دو خرده مقیاسهااسیمقخرده 
ICU  ی با گرایش به رفتار احساسیبفقدان همدلی و

 کهیحالدردارد،  43/0، 30/0خرابکارانه به ترتیب همبستگی 
یبی بین گرایش به رفتار خرابکارانه و خرده مقیاس رابطه
 نیست. داریمعنی رحم
عالوه بر تحلیل عامل  پرسشنامهبرای بررسی اعتبار      

تأییدی و اعتبار مالک نیز استفاده شد. بدین منظور 

ی با معدل احساسیب -یرحمیبهای همبستگی بین ویژگی
مالک( محاسبه گردید نتایج نشان داد  عنوانبهدانش آموزان )

با معدل کل دانش  پرسشنامهکه همبستگی بین نمره کل 
 شده است. داریمعن 05/0در سطح  - 13/0آموزان 

ی حاصل از نمونه هادادهدر پژوهش حاضر، با استفاده از 
با  هااسیمقی خرده هانمرهنفری، همبستگی درونی  300

 4استخراج شد که در جدول  پرسشنامهیکدیگر و با کل 
 خالصه گردید.

 ICU-YV با یکدیگر و با کل هااسیمقی خرده هانمره. ضرایب همبستگی درونی 4جدول 
 ریمتغ ICU-YV یرحمیب فقدان همدلی یاحساسیب تعداد گویه

20 **57/0 **78/0 **71/0 - ICU-YV 

 یرحمیب - - 34/0** 18/0** 8

 فقدان همدلی - - - 25/0** 7

 یاحساسیب - - - - 5
 است. داریمعن 01/0همبستگی در سطح **

ضرایب همبستگی بین  دهدیمنشان  4جدول  مندرجات
ن بی پرسشنامهبا یکدیگر و با کل  هااسیمقی خرده هانمره
 است. داریمعن =01/0pدر سطح  ؛ کهباشدیم 78/0تا  18/0

 - رحمیهای بیبرای ارزیابی پایایی پرسشنامه ویژگی

احساسی از روش آلفای کرونباخ و تنصیف )اسپیرمن بی
ه ی کل نمونهادادهبراوون و گاتمن( استفاده شد. در اینجا نیز 

(300n= وارد تحلیل شدند. نتایج حاصل از )لیوتحلهیتجز 
 آورده شده است. 5در جدول  هاداده

 ی آن به روش آلفای کرونباخ و تنصیف )اسپرمن براون و گاتمن(هااسیمقو خرده  ICU-YVپایایی  بیضرا .5جدول 
    پایایی
 تنصیف آلفای کرونباخ 

 گاتمن براون -اسپرمن  متغیر
 60/0 55/0 60/0 یرحمیب

 70/0 70/0 70/0 فقدان همدلی
 55/0 50/0 50/0 یاحساسیب

ICU-YV 70/0 70/0 70/0 

شود، ضریب پایایی مالحظه می 5 جدولکه در  طورهمان
ی به روش احساسیب - یرحمیبهای ی ویژگیپرسشنامه

یب براون و گاتمن به ترت –آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن 
به دست آمده است که ضرایب پایایی  70/0و  70/0، 70/0

. بر اساس نتایج حاصل ضریب دهدیمخوبی را نشان  نسبتاً
یبی هااسیمقو برای خرده  70/0آلفا برای کل مقیاس 

و  70/0، 60/0ی به ترتیب احساسیبی، فقدان همدلی و رحم
ب پایایی به خرده به دست آمد که بیشترین ضری 50/0

( و کمترین ضریب پایایی به α=70/0مقیاس فقدان همدلی )
است. ضرایب  (α=50/0ی )احساسیب خرده مقیاس

 براون و -با استفاده از روش تنصیف اسپیرمن آمدهدستبه
، بیشترین ضریب پایایی مربوط به فقدان دهدیمگاتمن نشان 

است،  یاحساسیبی مؤلفههمدلی و کمترین ضریب پایایی به 
ی این خرده مقیاس هامادهشاید پایین بودن آن به کم بودن 

 موردی بعدی پایایی آن هاپژوهش. بهتر است در گرددیبرم

 ی مجدد قرار گیرد.بررس

 گیری بحث و نتیجه
بررسی اعتبار و پایایی  باهدفی حاضر هاپژوهش
در  ی نوجواناناحساسیب -یرحمیبهای ویژگی پرسشنامه

ی حاصل هاافتهی از دانش آموزان عادی انجام گرفت و یانمونه
، ابزاری مناسب برای پرسشنامهبیانگر این است که این 

یمی در نوجوانان احساسیب –ی رحمیبهای سنجش ویژگی
تحلیل عامل تأییدی برای سنجش اعتبار  جهینت در .باشد

ادهمی و یک رحمیبی از خرده مقیاس هامادهسه  پرسشنامه
از خرده مقیاس فقدان همدلی به دلیل بار عاملی نامطلوب  ی

ماده برازش  20و شاخص برازندگی مدل با  اندشدهحذف
بین  معنادار( را نشان داد. همبستگی RMSEAخوبی ) نسبتاً

ی و گرایش به رفتار احساسیب -یرحمیبهای ویژگی
زمان مطلوب این مقیاس دارد. خرابکارانه حکایت از اعتبار هم
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یب -یرحمیبهای ویژگی پرسشنامه برای ارزیابی پایایی 
ی نوجوانان از سه روش آلفای کرونباخ، تنصیف احساس

اسپرمن براون و گاتمن استفاده شد از همسانی درونی مطلوبی 
با نتایج به دست آمد از پژوهش  اهافتهبرخوردار هستند. این ی

[، ایسو و 15] تیفو  [، پاردینی32] همکارانسیوسسی و 
 همسو است. نتایج پژوهش فریک و مفیت [31] همکاران

ی احساسیب –ی رحمیبهای [ بیانگر این است که ویژگی14]
شاخصی برای تشخیص اختالل سلوک است. نتایج  عنوانبه

اعتبار مطلوب این مقیاس را [ 31] پژوهش ایسو و همکاران
 .کندیمبرای کاربرد در جمعیت غیر بالینی تأیید 

ی زیادی روی عملکرد یا دستاوردهایی هاپژوهش
 چراکه، اندکردهشاخص پیامد تمرکز  عنوانبهتحصیلی 

که به دستاوردهای شغلی مربوط  طورهمانموفقیت تحصیلی 
نیز مربوط شود به بهداشت روانی و سالمت جسمی افراد می
[ در 32] ی طولی سیوسی و همکارانمطالعهشود. نتایج می

بیانگر  شدیمدر دو نوبت انجام  هرسالی پیگیری که دوره
ی احساسیب -یرحمیبهای این بود افرادی که ویژگی

معدل  تیدرنهاو  ترفیضعبیشتری داشتند عملکرد تحصیلی 
این افراد مشکالت رفتاری در  نیچنهمی داشتند. ترنییپا

 که تا حد ی پرخاشگرایانه دارندهاواکنشمدرسه، زورگویی و 
ی و فقدان همدلی مربوط رحمیبزیادی به دو خرده مقیاس 

ی ارتباطی با مشکل در سازگاری احساسیب، ولی بعد باشدیم
ی نهیشیپبا توجه به  رونیازارفتاری و تحصیلی نشان نداد. 

ی دانش آموزان هانمرهی منفی بین معدل و موجود همبستگ
ی اعتبار احساسیب –ی رحمیبهای ی ویژگیپرسشنامهدر 

نتایج مطالعه طولی پاردینی و  .کندیماین مقیاس را تأیید 
یبهای [ بیانگر این است سطوح باالی ویژگی19همکاران ]

با پرخاشگری، مشکالت تحصیلی و ی احساسیب –ی رحم
با شدت و تداوم  نیچنهمی و طورکلبهاختالالت رفتاری 

است. این یافته با پژوهش  ی در ارتباطضداجتماعرفتارهای 
گرایش به رفتار  پرسشنامه همسو است. [31] ایسو و همکاران

با نتایجی که  خرابکارانه که برای اعتبار همگرا استفاده شد،
[ 29[، بیرد و همکاران ]32سی و همکاران، ]در پژوهش سیو

 همسو است.
ی زیادی برای سنجش اعتبار هاپژوهشدر سطح جهان، 

که با این پژوهش همخوانی دارند،  شدهانجام پرسشنامهاین 
یبهای ویژگی پرسشنامهی [ اعتبار سازه29] همکارانبیرد و 

ی نوجوانان را بررسی کردند و نتایج احساسیب -یرحم
ی نوجوانان در این هانمرهبیانگر این بود که  هاآنوهش پژ

                                                           
1 Roose 
2 Childhood Psychopathy Scale (CPS) 
3  Filaure, Cima & Arnts 
4 Attention Deficit Disorder (ADD) 

یب -یرحمیبهای افراد با نمره کل ویژگی سن با پرسشنامه
ی نوجوانان و خرده مقیاس همبستگی مثبت دارد و احساس

ی احساسیب -یرحمیبهای ویژگی همچنین نمره کل
 یمعناداری آن همبستگی مثبت هااسیمقنوجوانان با خرده 

ی احساسیب -یرحمیبهای ی کل ویژگینمرهداشت. 
ی بزهکاری همبستگی مثبت ابیخودارزنوجوانان با مقیاس 
ی با تمام پیامدهای بزهکاری و رحمیبدارد. خرده مقیاس 

خرده مقیاس فقدان همدلی همبستگی قوی با خشونت و انواع 
ی با بزهکاری احساسیباما خرده مقیاس  ؛داشت هایبزهکار

[ اعتبار 36] همکارانو  1همبستگی نداشت. روسه گونهچیه
ی نوجوانان را بررسی احساسیب -یرحمیبهای همگرا ویژگی

ی هانمرهبیانگر این بود که  هاآنکردند و نتایج پژوهش 
با ابزار غربالگری روند  پرسشنامهنوجوانان در این 

[ و هر سه خرده مقیاس آن )تکانشگری، 27ستیزی ]جامعه
ی( و مقیاس احساسیب -یرحمیبدشیفتگی و خو

ی معنادار[ همبستگی مثبت و 28] 2ستیزی کودکانجامعه
[ همبستگی بین 37] 3در پژوهش فیلهیور، کیما و آرنت .دارد

ی و پرخاشگری و ابزار احساسیب -یرحمیبهای ویژگی
ی بود، در معنادار APSDستیزی غربالگری روند جامعه

یبهای ویژگی [ اعتبار مالک37] همکارانپژوهش فیلهور و 
ی که معناداری مثبت و رابطهی از طریق احساسیب -یرحم

، 5، بیش فعالی4اختالل نقص توجه)ی سازیبرونبین عالئم 
های ( و ویژگی7و اختالل سلوک 6یامقابلهیی اعتنایباختالل 

 ی وجود دارد نشان داده شد.احساسیب -یرحمیب
ی، نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است کل اندازچشمدر 

ی در ایران احساسیب -یرحمیبهایی ی ویژگیپرسشنامهکه 
از پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است. این پرسشنامه ابزار 

با  کهیطوربهمفیدی برای غربالگری و تشخیص اولیه است، 
کودکان و نوجوانان مبتال را در  توانیم پرسشنامهکمک این 

مراحل اولیه شناسایی و برای درمان اقدامات الزم را به عمل 
، هایژگیودر اوایل زندگی این  رودیمآورد، زیرا گمان 

 [.25] باشندبه درمان  ریپذانعطاف
نمونه پژوهش حاضر دانش آموزان پسر  کهنیابا توجه به 

 هایتی و میزان ویژگیی جنسیهاتفاوتبودند، لذا در مورد 
دختران اطالعاتی در دست نیست.  در یاحساسیب -یرحمیب

جامعه آماری پژوهش حاضر به گروه  کهییازآنجا، عالوهبه
ی این پژوهش هاافته، بنابراین یشدیممحدود  15-18سنی 

ی ردهی دیگر از قبیل کودکان هاتیجمعممکن است برای 
اشد. از نب استفادهقابلدیگر یا کودکان جوامع  ترنییپاسنی 

5  Hyperactivity (HY) 
6  Oppositional Defiant Disorder (ODD) 
7  Condoct Disorder (CD) 
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به بررسی شاخص  توانیمیی این پژوهش هاتیمحدوددیگر 
اطالعات خود گزارشی  بر هیتکعملکرد تحصیلی با 

در  شوداشاره کرد. لذا در خاتمه پیشنهاد می کنندگانشرکت
 یتربزرگی دیگری روی نمونه ابی اعتبارآینده مطالعات 

و با استفاده از  ترنییپامتشکل از کودکان رده سنی 
یر شود تا تأثانجام می کنندگانشرکتی تحصیلی هاپرونده

یبهای بر کارایی این مقیاس و کاربرد مقیاس ویژگی سن
ی ی عملکرد تحصیلنیبشیپی نوجوانان در احساسیب –ی رحم

همچنین به  ی مورد ارزیابی قرار بگیردترمطلوببه نحو 
ن پیشنهاد داد که از این ابزار توامشاوران و درمانگران می

عنوان شاخصی کاربردی جهت تشخیص و شناسایی به
مراجعان در معرض خطر )اختالل سلوک و اختالل ضد 
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 ان و همکارانیآرزو پالیز                                                                                                           پسر ی در نوجواناناحساسیب -یرحمیبی پرسشنامهسنجی های روانویژگی

 پیوست
 احساسیبی –رحمی پرسشنامه بی

 هرگز به ندرت گاهی اوقات خیلی زیاد سؤاالت

     کنم.احساساتم را آشکارا بیان می -1

     دهم.مدرسه یا سر کار اهمیت می به چگونگی عملکردم در -2

     عذاب وجدان دارم.دهم احساس بد یا وقتی کار اشتباهی انجام می -3

     کنم.هیجانات )غم، شادی، خشم و...( خود را به راحتی بیان می -4

     شناس باشم.برایم مهم نیست وقت -5

     در مورد احساسات دیگران نگران هستم. -6

     کنم.تالشی در جهت حل مشکل نمی -7

     انجام دادن درست کارها برای من مهم است. -8

     فکری هستم.کنند من آدم بیدیگران فکر می -9

     کنند.دیگران به راحتی من را درک می -10

     کنم کارها را به نحو احسن انجام دهم.همیشه سعی می -11

     کنم )گفتن متأسفم(.زنم عذرخواهی میها صدمه میمن از اشخاصی که به آن -12

     آسیب نزنم(.) دار نکنمرا جریحهاحساسات دیگران  کنمسعی می -13

     کنم.دهم احساس پشیمانی نمیوقتی کار اشتباهی انجام می -14

     بسیار با احساس و عاطفی هستم. -15

     .برای خوب انجام دادن کارها وقت بگذارم (دوست ندارم)مایل نیستم  -16

     احساسات دیگران برای من اهمیتی ندارد. -17

     کنم.احساساتم را از دیگران پنهان می -18

     کنم.انجام کارها سخت تالش می برای -19

     در دیگران احساس خوبی ایجاد کنم. کنمسعی می -20



 

 

 

 


