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چکیده
تشخیص و ارزیابی بدرفتاری روانشناختی ،یک فرآیند بسیار مهم و دشوار در روانشناسی بالینی و تربیتی
است ،زیرا این پدیده نتایج رفتاری و روانشناختی متعددی بر قربانیان دارد .هدف پژوهش حاضر بررسی
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روانشناختی در ایران بود .روش پژوهش حاضر توصیفی-
پیمایشی بود .در این مطالعه  011نفر از بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی مراجعهکننده به درمانگاه
اعصاب و روان صدیق شهرستان خرمآباد از آبان تا اسفند ماه سال  1070به روش دردسترس انتخاب شدند.
جمعآوری دادهها با استفاده از نمونهبرگ جمعیتشناختی ،مقیاس بدرفتاری روانشناختی ( )AMI-24و
مقیاس خودگزارشی کودکآزاری ( )CASRSبود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تاییدی به
روش مولفههای اصلی استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که پرسشنامه بدرفتاری روانشناختی از پایایی و

روایی الزم برخوردار بود .همچنین ،ساختار عاملی نشان داد که  80ماده و  5عامل به خوبی بدرفتاری روان-
شناختی را ارزیابی میکنند .بنابراین ،با توجه به اینکه پرسشنامه بدرفتاری روانشناختی ابزار مناسبی برای
ارزیابی و اندازهگیری سابقه بدرفتاری روانشناختی در دوران کودکی است ،میتوان پیشنهاد داد که از این
پرسشنامه در پژوهشهای شیوعشناسی در رابطه با بدرفتاری روانشناختی دوران کودکی و غربالگریهای
بالینی استفاده گردد.

واژگان کلیدی :بدرفتاری روانشناختی ،ویژگیهای روانسنجی ،ساختار عاملی

 .1دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول)h.jafari2021@gmail.com

 .8دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 .0استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان
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مقدمه

تقریبا  91درصد از  1میلیون گزارش تایید شده در رابطه با بدرفتاری کودکان از نوع روان-

شناختی یا غفلت یا هر دو آنهاست (نش ،هایس-سکلتون و دیلیلو )8118 ،1و با وجود
اینکه پژوهشگران معتقد هستند این نوع بدرفتاری در مقایسه با اشکال دیگر ،اثرات منفی
بیشتر و بلندمدتتری را به دنبال دارد ،پژوهشهای بسیار کمی بر این نوع بدرفتاری
متمرکز بوده است (چافین .)8112 ،8یکی از علل عمده عدم وجود مبانی نظری و پژوهشی
در رابطه با این متغیر مهم ،دشواری تعریف بدرفتاری روانشناختی است که مانع برآورد
میزان شیوع و مطالعات پژوهشی شده است (نش ،هایس-سکلتون و دیلیلوو.)8118 ،
به طور کلی ،سوءرفتار با کودکان 0عبارت است از انجام هر عملی در مورد کودک و
یا غفلت از وی که منجر به صدمه قابل مالحظه جسمانی یا روانشناختی گردد و یا آسیب
جدی کودک را تهدید کند (پاور 0و همکاران )8110 ،و شامل چهار نوع آزار جسمی،5
جنسی ،2هیجانی 9و مسامحه در مورد کودک 2میباشد (هگر و رانتز .)8118 ،7تعریف
بدرفتاریهای روانشناختی بسیار دشوار است و شامل استفاده بیش از حد تهدیدهای
کالمی ،ریشخند کردن ،عبارتهای تحقیرآمیز ،نکوهش و تهدید علیه کودک میباشد تا
جایی که سالمت روانی وی به خطر افتد (کواتس و مسمنمور )8110 ،11و احساس
ناخواسته 11بودن و بیارزشی ،18دوست داشتنی نبودن یا این احساس که من تنها زمانیکه
نیازهای دیگران را رفع کنم ارزشمند هستم را به کودک منتقل میکند (گوکمن،10
 .)8115برای بدرفتاری روانشناختی  2زیر گروه 10تعریف شده است که شامل الف) عدم
1. Nash, Hayes-Skelton & Dillillo
2. Chaffin
3. child maltreatment
4. Power
5. physical abuse
6. sexual abuse
7. emotional abuse
8. neglect child
9. Hager & Runtz
10. Coates & Messman-Moore
11. unwanted
12. worthless
13. Gokmen
14. subtypes
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پاسخگویی از نظر هیجانی/بیتوجهی (آن دسته از رفتارهای مراقبتکننده که شامل نادیده
انگاشتن تالشهای کودک و بیتوجهی به تعاملهایی مانند ابراز محبت و عشق ،مراقبت و
یا اینکه هنگام تعامل با کودک هیچگونه هیجانی نداشتن) ،ب) ترساندن/وحشت

1

(رفتاریهای مراقبتکننده که تهدیدآمیز هستند یا احتمال آسیب جسمانی ،کشتن ،رها
کردن در جایی وجود دارد یا تهدید به اینکه افراد یا اشیایی که کودک دوست دارد مورد
آسیب واقع خواهند شد) ج) غیراخالقی/صادقانه نبودن( 8آن دسته از رفتاریهای
مراقبتکننده که کودک را تشویق به انجام رفتارهای نامناسب مانند رفتارهای
خودتخریبی ،ضداجتماعی ،مجرمانه و جنایی و دیگر رفتارهای ناسازگارانه میکند) ،د)
منزویسازی( 0رفتاریهای مراقبتکننده که به طور مداوم فرصتهای کودک را برای رفع
نیاز به ارتباط و تعامل با دیگر همساالن یا بزرگساالن در داخل یا خارج از منزل را نایده
میگیرد) ،ه) پرتوقع/انعطافناپذیر بودن 0یا طرد خصمانه/تحقیر( 5تمام رفتارهای کالمی و
غیرکالمی مراقبتکننده که کودک را طرد یا تحقیر میکند) و بیتوجهی روانی ،سالمتی
و آموزشی( 2رفتارهای بیجا 9و نامناسب مراقبتکننده که درمانهای الزم برای سالمت
جسمانی ،روانی یا مشکالت آموزشی کودک را فراهم نمیکند یا نایده گرفتن ،اجازه
ندادن و فراهم نکردن آموزشهای اساسی مورد نیاز برای کودک) میباشد (پاول و
اکنرود8115 ،2؛ نش ،هایس-سکلتون و دیلیلو8118 ،؛ بریر ،گودبات و رانتز.)8118 ،7
گاهی رفتارهای مراقبتکنندگان در چند زیر گروه قرار میگیرد و صرفاً مربوط به
یک زیر گروه نیست .به عنوان مثال رفتار منزویسازی خاصی (مانند گذاشتن کودک در
فضای کوچک تاریکی) میتواند وحشتآور نیز باشد یا زمانیکه کودک را تهدید
میکنند که وی را در جایی ناشناس رها میکنند ،ممکن است منجر به وحشت نیز گردد
(نش ،هایس-سکلتون و دیلیلوو .)8118 ،بنابراین ،یکی از چالشهای عمده در مطالعه
1. terrorizing
2. exploiting or corrupting
3. isolating
4. demanding/rigid
5. degradation
6. mental, health, and educational neglect
7. unwarranted
8. Paul & Eckenrode
9. Briere, Godbout & Runtz
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بدرفتاری روانشناختی دشواری در تعریف و اندازهگیری اعمال و رفتاری است که این
نوع از آزار را شکل میدهند .بیکر )8117( 1طیف وسیعی از تعاریف حقوقی ،مفهومی و
عملیاتی که امروزه استفاده میشود را به کار برد .به این صورت که در مقایسه با
سواستفادههای جنسی و جسمی ،بدرفتاری روانشناختی به الگوی رفتاری مراقبتکننده
شامل فقدان اعمال مورد نیاز اشاره دارد .همین امر که بدرفتاری به اعمال مراقبتکننده
مربوط میشود منجر به دشواری تعریف عملیاتی بدرفتاری روانشناختی میگردد؛ در

صورتیکه مسائل و موضوعات مربوط به مفهومسازی و اندازهگیری بدرفتاری روان-

شناختی شناخته شده است .به عبارت دیگر ،اهمیت ارزیابی زیرگروههای بدرفتاری روان-
شناختی از طریق پژوهشهایی که پیامدهای بالینی اشکال مختلف بدرفتاری را بررسی می-
کردند ،متمایز شد (نش ،هایس-سکلتون و دیلیلو.)8118 ،
بدرفتاری روانشناختی ،فرد را به طور کلی مستعد آسیبپذیریهای متعددی میسازد
و هسته مرکزی همه انواع بدرفتاریها محسوب میگردد که پیامدهای کوتاهمدت و
بلندمدت متعددی را به دنبال دارد (گوکمن .)8115 ،اثرات کوتاهمدت ،این نوع بدرفتاری
مشکالتی مانند افسردگی ،مشکالت یادگیری ،بزهکاری ،اختالل در تنظیم هیجانات و
مشکالت بین فردی (کواتس و مسمنمور )8110 ،و اثرات بلندمدت آن مشکالت متعدد
روانشناختی در بزرگسالی شامل افسردگی ،اضطراب ،عالیم  ،PTSDتمایل به خودکشی،
اختاللهای روانپریشی ،اعتمادبهنفس پایین ،بازداری هیجانی ،اجتناب هیجانی و تعارضات
بینفردی میباشد (کواتس و مسمنمور8110 ،؛ گوکمن .)8115 ،با این وجود ،برخی از
پژوهشگران معتقدند که بدرفتاریهای روانشناختی بیشترین ارتباط را با افسردگی در
بزرگسالی دارند (کواتس و مسمنمور .)8110 ،به عنوان مثال الویی 8و همکاران ( :8112به
نقل از محمدپور ،نظری و فرهادی )1075 ،در مرور پیشینهی پژوهشهای انجام گرفته در
رابطه با سوءاستفادههای کودکی نتیجه گرفتند که بدرفتاریهای روانشناختی کودکی در
مقایسه با سواستفادههای جسمانی و جنسی بیشترین ارتباط را با افسردگی دارند.
افسردگی یکی از شایعترین اختاللهای روانپزشکی با عود مکرر و بار تحمیلی بسیار
باال برای مبتالیان میباشد (گادفرین و هرینجر .)8111 ،0افسردگی هماکنون یک مشکل
1. Baker
2. Alloy
3. Godfrin & Heeringen
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رایج سالمتی است که بعد از بیماریهای قلبی و تنفسی ،به عنوان سومین عامل عمده
ناتوانی رتبهبندی شده است (ابراهیم و همکاران )8110 ،و طبق آمار سازمان بهداشت
جهانی پیشبینی میشود که تا سال  ،8181پس از بیماریهای قلبی و عروقی دومین بیماری
مهلک باشد و عالوه بر اینکه تهدید جدی برای سالمت افراد محسوب میگردد ،برای
بخشی از جمعیت نیز هزینههای بسیار باالی درمانی را به دنبال دارد (امیدی و همکاران،
1078؛ به نقل از محمدپور ،احمدی و نظری .)1075 ،به عبارت دیگر ،اختالل افسردگی
اساسی ،بار اقتصادی ،هیجانی و اجتماعی بسیار باالیی هم برای مبتالیان و خانوادههای
آنها و هم اجتماع را به دنبال دارد (کالینین-یوباس ،چو و کریدی .)8118 ،1بنابراین،
توجه به عواملی که انسان را مستعد ابتال به این اختالل میسازد ،حائز اهمیت فراوان است.
همانطور که گفته شد یکی از عوامل مهم که افراد را در مقابل افسردگی مستعد میسازد،
بدرفتاری روانشناختی است (کواتس و مسمنمور .)8110 ،با این وجود در بررسی پیشینه
پژوهشهای انجام شده در ایران ،مطالعهایی یافت نشد که ابزار سنجش مشخص و
اختصاصی برای اندازهگیری میزان بدرفتاری روانشناختی یا انواع زیرگروههای آن را
معرفی کرده باشد.
از بین ابزارهای مورد بررسی در رابطه با بدرفتاری روانشناختی ،هر یک از مادههای
مقیاس بدرفتاری روانشناختی ( )AMI-24خصیصههای رفتاری خاصی را برای این نوع از
کودکآزاری در نظر میگیرد که به شناسایی بهتر و سریعتر این نوع بدرفتاری بسیار
کمک مینماید .همچنین ،رویکرد موجود در این ابزار هم در زمینه نظری و هم تجربی
دارای پیشینه مناسب و کافی است .بنابراین ،از حالتهای ذهنیتر دورتر شده و بیشتر بر
معیارها و مالکهای عملی تاکید میکند .عالوه بر این ،مقیاس بدرفتاری روانشناختی
( )AMI-24برای تشخیص راحت وقوع بدرفتاری ،مادههای جداگانه و متمایزی دارد که
جنبههای مختلف تجربه بدرفتاری مانند رفتارهای تربیتی و فراوانی رفتارهای
سواستفادهگرانه ،شناسایی فرد مرتکب به بدرفتاری ،سن شروع و خاتمه بدرفتاری،
شیوههای اعمال اجبار و هرگونه صدمه و آسیب را مد نظر قرار میدهد (دیلیلو ،هیز-
سکلتن ،فورتیر ،پری ،اوانز ،مسمن-مور و همکاران .)8111 ،8با توجه به ویژگیهای مثبت
1. Klainin-Yobas, Cho & Creedy
2. DiLillo, Hayes-Skelton, Fortier, Perry, Evans & Messman-Moore
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مقیاس بدرفتاری روانشناختی ( )AMI-24از این ابراز جهت رواسازی در ایران استفاده شد.

بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف بررسی "پایایی ،روایی و ساختار عاملی پرسشنامه

بدرفتاری روانشناختی در بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی" انجام شد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی مقطعی بود .جامعه آماری این پژوهش ،شامل بیماران مبتال به
اختالل افسردگی اساسی مراجعهکننده به درمانگاه اعصاب و روان صدیق در شهرستان
خرمآباد از آذر تا بهمن ماه سال  1070بودند .نمونهگیری به شیوهی در دسترس انجام
گرفت .برای محاسبهی حجم نمونه از نرمافزار جیپاور استفاده شد که با در نظر گرفتن
توان  21صدم ،حجم نمونه حداقل  891نفر محاسبه شد .سپس ،به منظور افزایش توان
آماری و مدیریت افت احتمالی شرکتکنندگان نمونهای به اندازه  011نفر به شیوهی در
دسترس از این جامعه آماری انتخاب شد .به دلیل دقت زیاد در جمعآوری اطالعات و
حذف پرسشنامههایی که با عجله پر میشد و یا پرسشنامههایی که بیماران به دلیل خستگی
از ادامه ارائه اطالعات امتناع میورزیدند؛ نمونهی پژوهش حاضر دچار افت نشد .معیارهای
ورود به مطالعه شامل داشتن تشخیص اختالل افسردگی اساسی براساس نظر روانپزشک و
مطابق مالکهای تشخیصی  ،DSM-IV-TRرضایت و تمایل آگاهانه برای شرکت در
مطالعه ،تمایل به همکاری در تکمیل ابزارها ،برخورداری از تعادل روانشناختی مناسب
(بیمار مطابق نظر روانپزشک و روانشناس بالینی از هوشیاری الزم جهت پاسخگویی به
سواالت برخوردار باشد) و همچنین دارای ثبات جسمی بودن (نداشتن عالئم شدید
جسمانی از جمله نداشتن کندی روانی-حرکتی) هنگام شرکت در مطالعه و دامنه سنی بین
 12تا  05سال بود .همچنین ،در صورتی که بیمار مبتال به اختالالت شدید روانشناختی
دیگر (مانند اختالالت سایکوتیک ،سوءمصرف مواد ،سایر اختالالت خلقی ،اختالالت
اضطرابی یا هر اختالل روانپزشکی دیگری که میتوانند در نتیجه آزمون و مصاحبه تداخل
کنند) ،اختاللهای شناختی ،مشکل ذهنی ،ضعف در کارکرد شناختی یا یک بیماری طبی
بود یا تحت درمانهای دیگری بود و یا در صورت وجود عالیم حاد و شدید بیماری به
گونهای که مشارکت بیمار در مطالعه حاضر را دشوار یا تقریبا غیرممکن سازد ،بیمار از
مطالعه حذف میشد.

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه بدرفتاری روانشناختی
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ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل نمونهبرگ جمعیتشناختی ،مقیاس
بدرفتاری روانشناختی )AMI-24( 1و مقیاس خودگزارشی کودکآزاری 8بود.
نمونهبرگ جمعیتشناختی بیمار که شامل سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل،
شغل ،میزان درآمد ماهانه و وضعیت اجتماعی-اقتصادی و سابقه بیماریهای جسمی و
روانشناختی بیمار بود .این نمونهبرگ توسط پژوهشگران در این مطالعه تهیه و مورد
ارزیابی قرار گرفت.
مقیاس بدرفتاری روانشناختی ( :)AMI-24یک ابزار خودگزارشی  80آیتمی
گذشتهنگر از حوادث مربوط به بدرفتاریهای استرسزای گذشته میباشد .در ابتدا این
مقیاس دارای  59سوال بوده است اما بعد به  5عامل اصلی تقلیل یافته است .پنج زیر مقیاس
شامل عدم پاسخگویی از نظر هیجانی ،طرد کردن /ترساندن ،غیراخالقی /غیرقانونی بودن،
پرتوقع /انعطافناپذیر بودن و منزویسازی مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
پاسخدهندگان در یک طیف  5نمرهای کامال مخالف= 1تا کامال موافق=  5به آن پاسخ
خواهند داد (کواتس و مسمنمور .)8110 ،آلفای همسانی درونی برای این مقیاس در بین
دانشجویان بین  71تا  72صدم بوده است .در پژوهش کواتس و مسمنمور ( )8110آلفای
همسانی درونی برای مقیاس عدم پاسخگویی از نظر هیجانی  71صدم ،برای مقیاس طرد
کردن/ترساندن  21صدم ،برای مقیاس غیراخالقی/صادقانه نبودن  52صدم و برای مقیاس
پر توقع/انعطافناپذیر  91صدم بود .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 27
صدم بود.
مقیاس خودگزارشی کودکآزاری ( :)CASRSمقیاس خودگزارشی کودک
آزاری توسط محمدخانی ،محمدی ،نظری و صلواتی ( )8110تهیه شده و دارای  02گویه
است .این مقیاس دامنهای از آزار جنسی تا آزار عاطفی و جو منفی خانه ،آزار جسمی و
بیتوجهی نسبت به کودک را مورد سنجش و ارزیابی قرار میدهد 2 .سوال این مقیاس
آزار جسمی (شامل سوالهای  08 ،01 ،01 ،87 ،82 ،89 ،82و  5 ،)00سوال برای آزار

جنسی (شامل سوالهای  10 ،)02 ،09 ،02 ،05 ،00سوال برای آزار عاطفی (شامل سوال-
های  1تا  )10و  11سوال برای بیتوجهی و غفلت (شامل سوالهای  15تا  )85در نظر
1. assisted maltreatment inventory
2. child abuse self-report scale

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة ،23تابستان 7279

/ 724

گرفته شده است .سواالت این مقیاس براساس درجهبندی لیکرت در مقیاس  0گزینهای با
واژه هرگز بیانگر نبود آزار ،گاهی اوقات ،اکثر اوقات و همیشه که بیانگر وجود مداوم
آزار درجهبندی شده است .با توجه به این امر که این مقیاس  0زیرمقیاس را میسنجد
(آزار جسمی ،جنسی ،عاطفی و غفلت) در پایان  0نمره مربوط به هر خرده مقیاس نیز تعیین
میشود .گویههای  15تا  85که مربوط به زیرمقیاس غفلت و بیتوجهی هستند ،به صورت
برعکس نمرهگذاری میشوند .محمدخانی و همکاران ( )8110ضریب آلفای کرونباخ
برای مقیاس خودگزارشی کودک آزاری را برابر  1/78به دست آوردند که نشاندهنده
ضریب همسانی درونی باالی این مقیاس است .این ضرایب برای خرده مقیاسهای عاطفی،
غفلت ،آزار جسمی و آزار جنسی از  1/27تا  1/97بوده و همچنین تمامی ضرایب محاسبه
شده در سطح ( )P<1/1111معنادار بود .ضرایب آلفا کرونباخ در پژوهش رستمی ،عبدی
و حیدری ( 1/21 )1070به دست آمد و برای خرده مقیاسهای آزار جنسی ،جسمی،
عاطفی و روانی و غفلت به ترتیب  1/98 ،1/21 ،1/92و  1/90به دست آمده است.

برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی از جمله میانگین ،انحراف-

معیار ،فراوانی و درصد فراوانی و شاخصهای آمار استنباطی مانند تحلیل عاملی تاییدی 1به
روش مولفههای اصلی8با نرمافزار  SPSSنسخه  81استفاده شد.

نتایج پژوهش
نمونه پژوهش حاضر شامل  011بیمار مبتال به اختالل افسردگی اساسی ،با میانگین و
انحراف معیار سن  08/21± 9/05بود .اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی
نمونه شامل گروههای سنی ،جنس ،میزان تحصیالت ،شغل ،وضعیت تاهل و وضعیت
اقتصادی شرکتکنندگان در پژوهش در جدول (شماره  )1ارائه شده است.
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه پژوهش
متغیر
سن

گروه

تعداد

درصد فراوانی

 12تا  85سال

25

81/9

 82تا  01سال

20

81/0

 01تا  05سال

91

80/0

1. confirmatory factor analysis
2. principal component
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 02تا  01سال

51

19

 01تا  05سال

51

12/9

مرد

100

00/0

زن

129

55/9

بیسواد

85

2 /0

ابتدایی

00

11

سیکل

01

10/2

دیپلم

78

01/9

فوق دیپلم

57

17/9

لیسانس

01

10/0

جنسیت

میزان تحصیالت

فوقلیسانس و باالتر

11

0 /0

کارمند

57

17/9

آزاد

90

80/9

خانهدار

188

01/9

شاغل به تحصیل

17

2 /0

بیکار

82

2 /9

مجرد

92

85/0

متاهل

815

91/9

مطلقه

2

8

همسر فوت شده

0

1

ضعیف

110

00/9

متوسط

77

00

خوب

22

82/9

خیلی خوب

11

0 /9

شغل

وضعیت تاهل

وضعیت اقتصادی

جدول  .2آمارههای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
ردیف

متغیر

میانگین

انحراف معیار کل

1

نمره کل بدرفتاری روانشناختی

98 /22

10 /80

8

عدم پاسخگویی هیجانی

88/09

5/55

0

ترساندن و وحشت

81/28

5/22

0

غیراخالقی و غیرقانونی بودن

18/51

0/17

5

پرتوقع و سختگیری

11/00

0/00

2

منزویسازی

2/50

8/97

9

کودکآزاری روانشناختی

89/72

11/12

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة ،23تابستان 7279

/ 721

در جدول  8میانگین و انحراف معیار نمره کل بدرفتاری روانشناختی و مولفههای آن
و همچنین مولفه کودکآزاری روانشناختی از مقیاس خودگزارشی کودکآزاری
( )CASRSنشان داده شده است .در جدول  0تعداد مادهها و ضریب آلفای کرونباخ هر
یک از مولفههای مقیاس بدرفتاری روانشناختی ارائه شده است.
جدول  .3تعداد مادهها و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از مولفههای مقیاس بدرفتاری روانشناختی
مولفهها

تعداد پرسشنامهها

ضریب آلفای کرونباخ

عدم پاسخگویی هیجانی

2

1/227

طرد کردن /ترساندن

2

1/210

غیراخالقی /غیر قانونی

0

1/205

پرتوقع /انعطافناپذیر بودن

0

1/991

منزویسازی

0

1/712

همانطور که در جدول  0نشان داده شده است ،تمام مولفههای مقیاس بدرفتاری
روانشناختی از پایایی مناسب برخوردار هستند .لذا با توجه به برخورداری از پایایی الزم
در ادامه برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،تحلیل عاملی تاییدی به روش مولفههای
8

اصلی استفاده شد .برای بررسی دادهها و کفایت نمونه از آزمونهای بارتلت 1و کایزر
استفاده گردید .پس از تعیین عاملها ،سهم هر کدام از این عاملها (مولفهها) از تبیین کل
واریانس مشخص شد ،برای چرخش عاملها ،از روش واریماکس (متعامد) 0استفاده و
ماتریس عاملهای چرخش یافته تشکیل شد ،در این ماتریس براساس همبستگی هر سوال با
عامل (بار عاملی) ،سواالت در قالب مولفهها دستهبندی شدهاند.

1. bartlett's test of sphericity
)2. kaiser-meyer-olkin (KMO
3. varimax
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جدول .4نتایج آزمون KMOو بارتلت
1/995

آزمون کایزر -مایر -اولکین
آماره مجذور خی

2117/010

درجه آزادی

892

سطح معنیداری

1/111

آزمون بارتلت

براساس جدول  ،0مقدار محاسبه شده برای آماره  )1/995( KMOبیشتر از 1/5
می باشد که بیانگر کفایت حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی است ،از طرف دیگر مقدار
محاسبهشده برای آزمون کرویت بارتلت ( )2117/010نیز در سطح آلفای  1/11معنیدار
است ( ،)P< 1/11بنابراین توانایی عاملی بودن دادهها مورد تایید قرار میگیرد .در ادامه
ماتریس تبیین کل واریانس عاملهای استخراجی تشکیل گردید که نتایج آن در قالب
جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5تبیین کل واریانس توسط عاملهای استخراج شده
مولفهها

مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش یافته

مقادیر ویژه اولیه
کل

درصد

درصد تجمعی

کل

درصد

درصد تجمعی

1

2/211

89/505

89/505

0/101

19/810

19/810

8

0/818

19/551

05/172

0/172

19/199

00/871

0

8/720

18/009

59/000

0/208

12/119

51/872

0

1/970

9/090

20/719

8/918

11/859

21/555

5

1/272

9/122

91/720

8/510

11/087

91/720
7

مقدار ویژه

6

5

4

3

2

1

0
23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

شماره مولفه ها

نمودار  .1مقادیر ویژه مربوط به مولفههای استخراج شده
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همانطور که جدول  5و نمودار  1نشان میدهند 5 ،مولفه که مقدار ویژه آنها بیشتر از
یک است استخراج شدهاند .این مولفهها ،در مجموع حدود  98درصد از کل واریانس
مربوط به بدرفتاری روانشناختی را تبیین میکنند که در این بین بیشترین سهم را مولفه اول
حدود  19درصد و کمترین سهم را عامل پنجم حدود  11درصد به خود اختصاص دادهاند.
در ادامه ماتریس عاملهای چرخش یافته ،تشکیل گردید که نتایج آن در جدول  2نشان
داده شده است.
جدول  .6ماتریس عاملهای چرخش یافته به روش واریماکس (متعامد)
مولفهها
مولفه منزوی
سازی
سوال
سوال
80
سوال
88
سوال
81
سوال
80
سوال
81

بارعاملی
1/782
1/781
1/221
1/200
1/598

مولفه پاسخگویی
هیجانی
سوال
سوال
0
سوال
8
سوال
5
سوال
2
سوال
0
سوال
1

مولفه طرد
کردن/ترساندن

بارعاملی

سوال

بارعاملی

1/202

سوال 2

1/221

1/280

سوال
11

1/251

1/288

سوال 7

1/289

1/995

سوال 9

1/978

1/990

سوال
11

مولفه غیراخالقی/
غیر قانونی
سوال
سوال
10
سوال
10
سوال
15
سوال
12

مولفه
پرتوقع/انعطافناپذیری

بارعاملی

سوال

بارعاملی

1/228

سوال 12

1/228

1/208

سوال 19

1/297

1/217

سوال 17

1/222

1/522

1/915

1/910

براساس اطالعات جدول  ،2مولفههای بدرفتاری روانشناختی به ترتیب سهم آنها در
تبیین تغییرات بدرفتاری روانشناختی شامل -1منزوی سازی (19/0درصد) -8 ،عدم
پاسخگویی هیجانی( 19/1درصد) -0 ،طردکردن /ترساندن ( 12درصد) -0 ،غیراخالقی/
غیر قانونی ( 11/0درصد) و  -5انعطافناپذیر بودن ( 11/5درصد) میباشند .همچنین ،الزم
به ذکر است سوال  18که در مولفه طرد کردن/ترساندن قرار داشت حذف شده و سوال 81
از مولفه پرتوقع /انعطافناپذیری خارج شده و وارد مولفه منزوی سازی شد.
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جدول  .7ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات مقیاس بدرفتاری روانشناختی و مقیاس خودگزارشی
کودکآزاری
آمارهها

مقادیر

ضریب همبستگی پیرسون

**1/902

تعداد

011

سطح معنیداری
**P<0/001

1/111

همانطور که در جدول  9نشان داده شده است ،ضریب همبستگی بین نمرههای مقیاس
بدرفتاری روانشناختی با مقیاس خودگزارشی کودکآزاری ( )CASRSدر سطح
 )1/902( ،P<1/111میباشد.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی ،روایی و ساختار عاملی پرسشنامه بدرفتاری
روانشناختی انجام شد .بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه  80سوالی بدرفتاری
روانشناختی نشان داد که ثبات درونی مقیاس از طریق آلفای کرونباخ برای مولفه عدم
پاسخگویی هیجانی  ،1/29طرد کردن و ترساندن  ،1/21غیراخالقی و غیرقانونی ،1/20
پرتوقع/انعطافناپذیر بودن  1/99و منزویسازی  1/78بود .آلفای کرونباخ به دست آمده
با مطالعات قبلی انجام شده (کواتس و مسمنمور8110 ،؛ نش ،هایس-سکلتون و دیلیلوو،
8118؛ دیلیلو ،هیز-سکلتن ،فورتیر ،پری ،اوانز ،مسمن-مور و همکاران )8111 ،همخوان
است .تحلیل عاملی مولفههای اساسی 5 ،عامل که مولفههای اصلی پرسشنامه بدرفتاری
روانشناختی هستند را استخراج نمود که با پژوهش نش ،هایس-سکلتون و دیلیلوو ()8118
همخوان است.
روایی مالکی همزمان مقیاس بدرفتاری روانشناختی از طریق همبستگی با مقیاس
خودگزارشی کودکآزاری تعیین شد .نتایج جدول  9شاخصهای روایی همزمان آزمون
را نشان میدهد .همبستگی بین مقیاس بدرفتاری روانشناختی با مقیاس خودگزارشی
کودکآزاری در سطح  1/77اطمینان معنادار بود .بنابراین ،یافتههای پژوهش حاضر،
مقیاس بدرفتاری روانشناختی را برای جمعیت بالینی ایران نسخه معتبر معرفی مینماید.

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة ،23تابستان 7279

/ 741

از آنجایی که روش تحلیل عوامل یکی از روشهای تعیین روایی سازهای

1

پرسشنامههاست (ابراهیمی و موسوی )1078 ،و از سوی دیگر تحلیل عوامل مقیاس
بدرفتاری روانشناختی و شناخت مولفههای اصلی آن میتواند پژوهشگران را در ایجاد و
توسعه طرحهای زمینهای در جهت شناسایی شیوع و بروز این مشکل و سپس راههای
درمانی موثرتر یاری نماید ،تحلیل عوامل انجام شد که نتایج آن در جداول  5و  2منعکس
شده است .تحیلی عوامل ،پنج عامل را برای مقیاس بدرفتاری روانشناختی شناسایی کرد.
این یافته با نتایج پژوهشهای کواتس و مسمنمور ( )8110و نش ،هایس-سکلتون و
دیلیلوو ( )8118همخوان است.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،مقیاس بدرفتاری روانشناختی ( )AMI-24واجد
کیفیتهای مطلوب روانسنجی است و برای ارزیابی سابقه بدرفتاری روانشناختی در
دوران کودکی بیماران مبتال به اختالل افسردگی اساسی استان لرستان و احتماال ایران
مقیاس مناسبی است .این مقیاس کوتاه و در عین حال واجد ویژگیهای روانسنجی
مطلوب به خوبی میتواند شیوع بدرفتاری روانشناختی دوران کودکی را در جمعیت
ایرانی ارزیابی نماید.
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