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 ی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سی شارپ (مقیاسسنجرواني هایژگیو
کنشی/ واکنشی) در افراد با و بدون  :پرخاشگري کودکان و خصومت

 اوتیسم طیف اختالل
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شگاه تهران، 1 علوم ورزشی، دان شکدة تربیت بدنی و  شجوي دکتري رشد حرکتی، دان . 2تهران، ایران . دان

شگاه تهران، تهران، ایران  علوم ورزشی، دان شکدة تربیت بدنی و  شجوي دکتري رفتار حرکتی، دان ستاد، . ا3دان
شگاه تهران، تهران، ایران علوم ورزشی، دان دنی و  شکدة تربیت ب  دان

 
 

 چکیده
 داراي فرادا در) کنشی/واکنشی مانند( آن کارکردهاي جسمی و کالمی) و (مانند پرخاشگري ي انواع مختلفریگاندازه

 مطالعه، این در. را به خود اختصاص داده است کمی نوجوانان و بزرگساالن توجه خصوصي رشدي و بههایناتواناختالل 
در افراد  )C-SHARPواکنشی ( /کنشی: پرخاشگري کودکان و خصومت پایایی نسخۀ فارسی مقیاس به تعیین روایی و

 ستیلچک ،C-SHARPمنظور پرسشنامۀ بدین .میپردازیمي سنی مختلف هاگروهاوتیسم در  طیف اختالل با و بدون
یف داراي اختالل ط ي سنی مختلفهاگروهتوسط کنشی  _ی پرخاشگري واکنش ۀپرسشنام و) CBCL( کودك رفتار

 پایایی کرونباخ براي آلفاي و ازآزمونب -انواع مختلف روایی همراه با آزمون .شد ي رشدي پرهایناتواناوتیسم و سایر 
ی اشگري واکنشپرخ ۀپرسشنام و C-SHARP  ،CBCL بین شد. همچنین همبستگی تعیین آن، درونی و بیرونی

 C-SHARPي هااسیمقضریب همبستگی بین خرده کار برده شد.به C-SHARPبراي بررسی اعتبار مقیاس کنشی _
پرخاشگري ۀ مپرسشنا با شدهيبندطبقه افراد. بیشتر بود شدهيسازدرونی CBCLنسبت به  شدهيسازبیرونی CBCL با

 نه واکنشی یاعنوان به فقط که افرادي از باالتر C-SHARP کنشی کنشی، نمرات و واکنشیعنوان کنشی به _ی واکنش
لگوي مشابه با نمرات کنشی انیز  C-SHARP، دارند. براي نمرات واکنشی اندشده يبندطبقه کنشی نه واکنشی و

 يهااسیمق با آن ارتباط وتأیید روایی محتوا  طریق از C-SHARP اعتبار از شواهدي تحقیق نتایج این مشاهده شد.
ي سنی مختلف هاگروه در شگرانهپرخا رفتار مختلف انواع يریگاندازه براي C-SHARP دهدیمنشان  داد که معتبر ارائه

 .است رشدي مفید ياهیناتوان داراي
 

 هاي کلیديواژه
شنامۀ      س سم، پر شگري،  C-SHARPاختالل طیف اوتی شنام   ، پرخا س ش    ۀپر شگري واکن ، ناتوانی شی کن _ی پرخا

 رشدي.
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 مقدمه

 ناشی از رهايناخودآگاه فشا صورتبه فرد آن، در که شودیمدر نظر گرفته  روانی سازوکاري پرخاشگري

 توزانهنهیک ررفتا تجاوز، حمله، مانند ییهاواکنشرا، از طریق  خویش ي شخصیهاشکست و هاتیمحروم

صورت خواهد  وبمطل و طبیعی فرایند رشد، رفتارها، این تنها با شرط کنترل و دهدبروز می پرخاشگرانه و

ه است ب ممکن که است رفتاري مشکل اختالل و و نوعی بیرونی خشم نمود پرخاشگري گرفت. در واقع

 به مرور حتی و شود ایجاد افراد ناسالم و مختلف از جمله نبود شرایط بر وفق مراد، رابطۀ نامطلوبدالیل 

 دانست که رفتارهاي است و باید زیبرانگچالش.  پرخاشگري نوعی رفتار )1(یابد  تداوم رفتارهاي افراد در

 اجتماعی، يهادهیپد انواع از ناشی است ممکن و کرد مشاهده مختلف اشکال در توانیم را زیبرانگچالش

 يبندطبقهبودن  زیبرانگعنوان چالشبه آن پیامد براساس رفتار حال، این با. باشد بیولوژیکی یا روانی

 ول نیستند و کیفیتمقب جامعه در اغلب ند،زیبرانگچالش رفتارهاي داراي که افرادي. آن شدت نه ،شودیم

پرخاشگري  .کنندیممصرف  مدتیصورت طوالنبهدارو، آن هم  از باالیی سطوح و دارند يترفیضع زندگی

کند و  هدیدنیز ت را در جامعه مشارکت و شغلی و موقعیت مختل را اجتماعی تعامل يهافرصت تواندیم

باشد.  داشته د،تعامل دارن فرد آن با که کسانی و وي مراقبان ،فرد رفاه و سالمت بر چشمگیري منفی تأثیر

 .)2(رفتارهاست  گونهنیا شده، پیامدهاي خاص به فاکتور پرخاشگري طوربه پژوهشگران توجه سبب آنچه

 عملکردهاي و مختلف اشکال است ممکن است که یچندوجه يادهیپد پرخاشگري محققان از نظر

 دقیق يبندطبقه مورد در هرچند نباشد، نامناسب همیشه اجتماعی و رفتاري نظر از و باشد داشته بسیاري

 کودکان یپزشکروان . براي)3(دارد  وجودنظر اختالف ي داراي انواع مختلف پرخاشگريهارگروهیز این

 ادبیات در پرخاشگري با اینکه .اهمیت است حائزبسیار  واکنش برابر در کنش ،عملکرد به مربوط تمایز

 ي بسیار کمیهایبررس است، فنوتیپی ویژگی و یک اصلی هدف یکعنوان به رشدي و ذهنی يهایناتوان

) IDD( 1رشدي و ذهنی یتوانکم داراي افراد در ژهیوبه تمایز در اشکال مختلف پرخاشگري، این مورد در

 يهانهیزم سایر در پیشها سال که دارد تمایزنیافته در واقع معنایی »پرخاشگري« است. واژة گرفته انجام

متخصص در زمینۀ  محققان که دلیل یک .و بدون نتیجه باقی مانده است شده رها یپزشکروان تحقیقات

 در محدودیت است ممکن ،اندنکرده مطالعه را پرخاشگرانه رفتار يهارشاخهیز رشدي و ذهنی يهایناتوان

 يهااسیمقنکتۀ حائز اهمیت این است که . باشد هااسیمقي این سازشفافموجود و عدم  يهااسیمق

                                                           
1. Intellectual and developmental disabilities 
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نامناسب  IDDرشد معمولی اغلب براي ارزیابی همان خصیصه در افراد مبتال به با  يهاتیجمع براي مناسب

رفتارهاي  ةبراي درك اهمیت ویژ است،ه گرفتانجام  IDDاست. اقداماتی که تاکنون براي بیماران داراي 

 .)4( دهدیساز و نامناسب مفید است، اما ارزیابی دقیقی از رفتار پرخاشگري ارائه نممشکل

رفتار کودکان و  ارزیابی پرخاشگري و منظوربهي مختلفی هاپرسشنامهدر تحقیقات داخلی نیز از 

 نوجوانان استفاده شده است.

ن در تحقیقات ي است که نسخۀ فارسی آریگاندازه جیراپرسشنامۀّ پرخاشگري باس و پري از ابزارهاي 

سال طراحی  23تا  18شود. این ابزار با هدف ارزیابی پرخاشگر براي گروه سنی داخلی بسیار استفاده می

و  مخش، پرخاشـگري کالمـی، ایـن پرسـشنامـه چهـار عامـل رفتـاري پرخاشـگري بـدنیشده است. 

، ي بـدنی و کالمـی)پرخاشگر( حرکتی یا ابـزاري ۀعوامل در سه مؤلف . اینکندمیرا ارزیابی  يورزنهیک

خ براي نسخۀ فارسی ضریب آلفاي کرونبا .ندشویم يبند) طبقهيورزنهیک(خـشم) و شـناختی (هیجـانی 

 ةا نمربهمبستگی باالي عوامل  گزارش شده است. در نهایت 78/0) 1383این پرسشنامه توسط سامانی (

کفایت  ه بهاشارمقـادیر ضـریب آلفـا همگـی  و ه، همبـستگی ضـعیف عوامـل بـا یکـدیگرکـل پرسـشنامـ

 .)5(دارد شناسان در ایران ، متخصصان و روانمحققانو کارایی این پرسشنامه براي کاربرد 

ي رفتاري و هیجانی هااختاللغربال  منظور، به CSI(1_4) (1984عالئم مرضی کودکان ( ۀپرسشنام

که فرم  استسال طراحی شده است. سیاهه مذکور داراي دو فرم والد و معلم  12تا  5براي کودکان 

 13جهت غربال  سؤال 77اختالل هیجانی و رفتاري و فرم معلم با  18براي غربال  سؤال 97والدین با 

قابل  1386اختالل طراحی شده است. روایی و پایایی این ابزار در ایران توسط محمد اسماعیل در سال 

 .)6(قبول گزارش شده است 

مشکل  8این فرم، ي پرخاشگري است. ریگاندازهاز ابزارهاي رایج  ،CBCL( 2( رفتـاري کودك ۀسیاهـ 

 (WD)افسردگی /يریگگوشه،  (AD)اضطراب/ افسردگی :ردیگیم را اندازه زیر رفتاري -م عاطفیویا سندر

مربوط به - (AP)مشکالت توجه ،  (TP)مشکالت تفکر، (SP) شکالت اجتماعی، م (SC)شکایات جسمانی، 

 ةبر شیوعالوه. (AG) رفتار پرخاشگريو  (RB) یشکنرفتار قانون– یفعالشیاختالل نارسایی توجه/ب

، شدهسازيیشامل مشکالت رفتاري دروندر محدودة مشکالتی ه نمره س CBCL  شدهانیبدهی نمره

 پایایی) 1390یزدخواستی و عریضی (. )7(کند بررسی می یزرا ن مشکالت کلی و شدهيسازیمشکالت برون

                                                           
1 . Children Symptom Inventory-4 
2 . Child Behavior Checklis 
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 باالي بینهمبسـتگی  کردند. همچنین دییتأنسخۀ فارسی این مقیاس را سه فرم والدین، معلم و کودك 

برش  يهانقطه کلی بخش مربوط و ةبا نمر هااسیمقبستگی میان خرده، هممرتبط يهـانسـخه

ها و مشکالت رفتاري انگر اعتبار سازه و پایایی مناسب این ابزار براي ارزیـابی مهارترا که بیآمده دستبه

یکی دیگر از ابزارهاي  B.D.Ghتوان ذهنی .کودکان کم ۀپرسشنام. همچنین )8(، نشان دادند کودکان است

هدف سنجش  بهرامی، داورمنش و قزلسفلو با توسط 1387سال  سنجش پرخاشگري است که در

 (AGQ))1975پرخاشگري آیزنگ ( ۀتوان ذهنی ساخته شد که تلفیقی از پرسشنامپرخاشگري کودکان کم

 تعدادي و) 1992( پري و باس پرخاشگري ۀسشنامپر  ،(CSI_4) )1984کودکان ( مرضی عالئم ۀپرسشنام، 

 .)9(شد  دییتأ) 1387. روایی و پایایی آن در داخل کشور توسط قزلسفلو (است دیگر يهاسؤال

 بزارهايا و موجود منابع بررسی قیطر از ز،ی) ن1385( میشه يارابطه و آشکار پرخاشگري پرسشنامۀ

همکاران  و براون )،1995پیتر ( گرات و کریک )،2002همکاران ( و ي هالپرینهاپژوهش در شدهاستفاده

است.  هشد طراحی دبستانی کودکان ویژة ایرانی، فرهنگ يهایژگیو به توجه ) با1996کریک ( ) و1996(

 ياهرابط پرخاشگري که است يارابطه و آشکار زمینۀ پرخاشگري در گویه 21 شامل پرسشنامۀ مذکور

 سه رايدا آشکار پرخاشگري و یپراکنعهیشا و همساالن طرد روابط، دستکاري زیرمقیاس داراي سه

 سشنامهپر این است. شده طراحی فعالشیب پرخاشگري و کالمی جسمانی، واکنشی پرخاشگري زیرمقیاس

 پرخاشگري شدت از تیمتفاو درجات شامل که اندشده تنظیم ياگونهبه سؤاالت و کندیم تکمیل معلم را

 دییتأین ابزار را اروایی و پایایی  )1385( بودند. شهیم ي شدهبنددرجه رفتار بروز میزان براساس و بودند

 .)10(کرد 

) یک 2009(  2فارمر و امان  1 )SHARP-Cمقیاس خصومت و پرخاشگري کودکان: کنشی/واکنشی (

 طوربه .)11( است که از چندین نوع رفتار پرخاشگرانه استخراج شده است ياشفاف از مطالعه ستیلچک

بر بررسی هدف این است تا عالوه و دکنیم بررسی را پرخاشگري نوع پنج C-SHARP کلی، پرسشنامۀ

توسط فارمر و مجدداً کند که  تعیین را پرخاشگرانهکنشی و واکنشی بودن رفتار  نوع پرخاشگري، میزان

 کافی روایی و اطمینان قابلیت از که بررسی شد IDD به مبتال کودکان از يانمونه )، در2010همکاران (

 از وسیعی گسترة داراي ، 3آیووا در ویژه آموزش يهاکالس طریق از ي منتخب،هایآزمودنبود.  برخوردار

                                                           
1 . The Children’s Scale of Hostility and Aggression:Reactive/proactive 
2 . Farmer C, Aman M 
3 . Iowa  



  379      ...کودکان پرخاشگري و خصومت مقیاس( شارپ سی پرسشنامۀ ارسیف نسخۀ یسنجروان يهایژگیو
 

 هیچ بود، قبول قابل مقدماتی سنجیروایی يهایژگیو اگرچه. متفاوت بودند فکري با عملکرد و مشکالت

 بدون و با افراد مانند ،ترهمگن يهاگروه بین C-SHARP یسنجروان خصوصیات مقایسۀ مورد در ياداده

 .)12(نبود  دسترس در 1)ASD( اوتیسم طیف اختالالت

 براي است مکنم C-SHARPبیان کردند که پرسشنامۀ  ، )2016بر این فارمر و همکاران (عالوه

 مداخله ای ارزیابی اصلی هدف پرخاشگرانه رفتار که تحقیقاتی با هدف بررسی شرایط بالینی و رفتاري

ي رشدي با و هایناتوانو به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه در افراد داراي  باشدتر مناسب است،

 ساختار تأیید ریقط از C-SHARP اعتبار از شواهدي مطالعه بدون اختالل طیف اوتیسم پرداختند. این

 سمقیا و) CBCL( کودك رفتار ستیلچکمعتبر شامل مقیاس  يهااسیمق با آن ارتباط و عاملی

مقیاس  عنوانبهپرسشنامه  این اصلی نسخۀ. داد ارائه و پایایی آن، )PRRS( واکنشی/  کنشی يبندرتبه

ختالل ا داراي افراد در) کنشی / واکنشی( آن مناسب براي تعیین اشکال مختلف پرخاشگري عملکردهاي

از کشور  متعددي در خارج يهاپژوهش و در )13(ي سنی مختلف است هاگروهي رشدي در هایناتوان

-Cفارسی پرسشنامۀ  پایایی نسخۀ . هدف از تحقیق حاضر بررسی روایی و)17-14(شده است  تفادهاس

SHARP طیف واکنشی) در افراد با و بدون اختالل /کنشی :پرخاشگري کودکان و خصومت (مقیاس 

 اوتیسم است.

C-SHARP يهاامنهد در را پرخاشگري میزان که است ییهامشخصهاز  مقیاسخرده پنج داراي 

این است که تا چه حد  ةدهندنشان و ارزیابی تحریک مقیاس داراي این، برعالوه. کنندیم ارزیابی مختلف

ي هاتیمحدود، شودیمیی که در داخل کشور استفاده ها. پرسشنامهپرخاشگري کنشی یا واکنشی است

اي بررسی مقیاس کودکان اعتباریابی شده و ابزاري بر خصوي سنی خاص، بههاگروهزیادي دارد و فقط در 

  ست.اسنی نوجوان و بزرگسال داراي اختالل ترجمه و اعتباریابی نشده ي هاگروهپرخاشگري در 

 هاروش و مواد

جداگانه با  ترجمۀ دو داشتند، کامل انگلیسی تسلط و فارسی زبان دو که به ایرانی در ابتدا دو مترجم

بررسی  منظوربهکردند. سپس  ارائه فارسی زبان بهC-SHARP مقیاس  انگلیسی نسخۀ از تخصص خود،

ي به دشواري ادرجهدشواري ترجمه از مترجمان خواسته شد تا با حضور در یک جلسه، روي مقیاس صد 

= ترجمۀ بسیار 100= ترجمۀ آسان و امتیاز 0بود: امتیاز  صورتنیدبی ازدهیامتترجمه امتیاز بدهند. نحوة 

                                                           
1 . Autism Spectrum Disorders  
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 دو از یمقدماتیک نسخۀ فارسی  بخش، هر از ترجمه هدف انتخاب بهترین تحقیق با این مشکل. محققان

 مترجم زبان بعد از دو مرحلۀ در و پس از تغییراتی نسخۀ نهایی را انتخاب کردند. تهیه شده،ارائه ترجمۀ

 انگلیسی انگلیسی بازگردانند. سپس نسخۀ زبان به مجدداً را شدههیته نهایی نسخۀ خواسته شد تاانگلیسی 

 لغات از ترجمه، استفاده نکردن وضوح لحاظ از متخصصان، ترجمه از حاصل نسخۀ انگلیسی با اصلی

مقایسه  یکدیگر با اصلی نسخۀ در هدف يهاشاخصو عدم تغییر  ایرانی فرهنگ با مطابقت اختصاصی،

 ارشد کارشناسی دانشجویان از ادبی یکی ویرایش مقیاس، پس از ةشدهیتهنهایی  نسخۀ تینهاشدند. در 

 تهیه شد. فارسی، ادبیات و زبان

 کنندگانشرکت

تحقیق نیز  کنندگانشرکت، C-SHARPمطابق با بررسی روایی و پایایی نسخۀ انگلیسی پرسشنامۀ 

داراي اختالل طیف اوتیسم و ناتوانی رشدي بدون  سالۀ 21 تا 2 بزرگساالن و نوجوان نفر از کودکان، 246

-Cشد  خواسته والدین از .در این تحقیق وارد نشدند سال 2 از کمتر اختالل طیف اوتیسم بودند. افراد

SHARP ،وکنشی  ـی پرخاشگري واکنش ۀپرسشنام CBCL کودك رفتار به توجه خود با کودك دربارة را 

نفر از این افراد  63 دختر) بودند که 29و  پسر 88نفر ( 117شامل  ASD کنند. گروه تکمیل قبل ماه در

نفر از افراد داراي ناتوانی رشدي بدون اختالل  ASD، 129گروه غیر  .بودند 70 باالي هوشی ضریب داراي

 نقص اختاللرشد و  ریتأخ ذهنی، دختر) و متشکل از افراد داراي ناتوانی 46پسر و  83طیف اوتیسم (

ي اختالالت هاکینیکلي تحقیق با مراجعه به مراکز اوتیسم و هایآزمودن بودند. ADHD فعالیبیش توجه

 هدفمند و در دسترس انتخاب شدند.  صورتبهویژة شهر بجنورد و مشهد 

 ابزارها

 رشديناتوانی  به مبتال کودکان براي پرخاشگرانه رفتارهاي از گزارشی C-SHARP. پرسشنامۀ 1 

؛ شودیماست که به هر آیتم دو نمره داده  رفتار کودكآیتم یا مورد دربارة  48این مقیاس داراي . است

مشکل شدید  تا افتدینماتفاق  از مقیاس چهار( مقیاس پرخاشگري یکی از نمرات مربوط به شدت یا درجۀ

/  و تحریک صورت در فقط از مقیاس پنج( تحریک مقیاس درجۀ یک نمره مربوط به وو / یا بسیار مکرر) 

این پرسشنامه داراي پنج ) است. "کنید شروع را رفتار"تحریک  بدون همیشه تا است نشده يزیربرنامه یا

 10( پنهانی پرخاشگري مورد)، 12( زورگویی (قلدري) ،)مورد 12( کالمی پرخاشگري: مقیاس استخرده

که از مجموع نمرات مربوط به درجۀ مقیاس  )مورد 8( فیزیکی پرخاشگري و) مورد 9( خصومت ،)مورد

 است و فقط نشده تعیین مقیاس تحریک براي مقیاسیي خردهبندطبقه. اما هیچ دیآیم دستبهمشکل 
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 از تحریک مقیاس درجۀ. نباشد صفر تحریک مقیاس به مربوط امتیاز که شودیم دهیدرجۀ مقیاس نمره

در این پژوهش مشابه با پژوهش فارمر و  ، اماشودیم يبند) رتبهکنشی+ (2 تا) واکنشی( -2 مقیاس

 براي پرداخته بودند، C-SHARPبررسی روایی و پایایی پرسشنامۀ  به) که 2016همکاران (

افرادي که داراي امتیازات بیشتر از صفر بودند،  .شد استفاده ساده امتیازدهی از فعلی يهالیوتحلهیتجز

افراد واکنشی و افرادي که نمرة صفر  عنوانبهه نمرة کمتر از صفر داشتند، افراد کنشی و افرادي ک عنوانبه

قرار  مدنظرآیتم  48کالً داریم، ولی  يبندرتبه 51(شد  کدگذاري خنثی یا 0داشتند با عنوان افراد 

  ).شده است شمارش مقیاس تکرار ودو خرده در مورد 3، چون ردیگیم

فاده از ، با استۀ مذکورپرسشنام): 2006همکاران (کنشی رین و  ـی پرخاشگري واکنش ۀپرسشنام. 2

. زیرمقیاس سنجدیرفتار پرخاشگري را م، دو زیرمقیاس پرخاشگري واکنشی و پرخاشگري کنشی

طیف لیکرت  مطابق بااین زیرمقیاس . ماده است 23پرخاشگري واکنشی در پژوهش حاضر شامل 

 یخلقکج بارکید وقت هرچن«(براي مثال،  شودیمي بندبقهط» اغلب اوقات«تا » هرگز«از  يادرجهسه

گزارش  81/0خ ضریب آلفاي کرونبااز طریق اعتبار این زیرمقیاس را ) 2006( همکارانرین و »). ؟دیکنیم

استفاده از  ا بااین مقیاس ر یساختار دوعامل)، 1394. در ایران نیز فرحانفر، نادي و مولوي ()18(ند کرد

 دوخی مقدار P<0/01،1059/63( اندکرده دییاصلی، تأ يهاتحلیل عامل اکتشافی به شیوه مؤلفه

KMO=0/79( )19(. 

ساز مسئله رفتارهاي از ياطور گستردهبه که است والدین ) گزارشCBCLرفتار کودك ( ستیلچک. 3

 را درسهم سن نسخۀ سال 6 کودکان و یدبستانشیپ نسخۀ سال 6 از کمتر کودکان. است شده گزارش

 تسهیل براي .دهندیمرا گزارش  جنس و سن بر مبتنی استاندارد نمرات نسخه دو هر. کردند دریافت

 لیوتحلهیتجز در کل سازيدرونی و کل لیوتحلهیتجز فقط مدرسه، سن و یدبستانشیپ يهانسخه ترکیب

 .)20( شد استفاده فعلی

 آماري تحلیل

) و 1CVRمحتوا ( روایی ضریب نسبت دو د. ازاول، تعیین روایی محتوا بو در تحقیق حاضر هدف 

از  . سپس)21(شد  استفاده کمی، صورتبه محتوایی روایی ارزیابی منظوربه) 2CVIمحتوا ( روایی شاخص

 براساس را سؤال ضرورت وجود هر تا شد خواسته محتوا، روایی نسبت ارزیابی با هدف متخصصان گروه

                                                           
1. Content Validity Ratio 
2. Content Validity Index 
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 براساس در نهایت که گزارش کنند »غیرضروري غیرضروري؛ ولی مفید ضروري؛«یقسمتسه طیف

 متخصصان به تعداد قبول دامنۀ قابل همچنین شد. محاسبه محتوا روایی نسبت ي این افراد،هاجواب

در نظر گرفته  62/0متخصص، براساس جدول الواشه،  10قضاوت  براساس مطالعه این در که دارد بستگی

 براي هر آیتم، مساوي یا باالتر از این مقدار باشد، شدهمحاسبه CVRمقدار  اگرشد، به این معنی که 

روایی سازه و از  دییتأي براي دییتأ. همچنین از تحلیل عاملی )22( دشویم تأیید آیتم آن محتواي اعتبار

آزمون تی مستقل براي تعیین تفاوت بین افراد با و بدون اختالل طیف اوتیسم استفاده شد. از روش آلفاي 

منظور تعیین پایایی درونی و از روش ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین پایایی زمانی کرونباخ به

کار به C-SHARPبراي بررسی اعتبار مقیاس  CBCLو   C-SHARP بین استفاده شد. همچنین همبستگی

افراد به چهار گروه کنشی، واکنشی،  کنشیـ ی پرخاشگري واکنش ۀپرسشنامبرده شد. پس از اینکه براساس 

براي  کراههواکنشی، نه کنشی و نه واکنشی تقسیم شدند، از آزمون تحلیل واریانس یی و هم کنش هم

براي  16نسخۀ  SPSS افزارنرماستفاده شد. از  هاگروهدر این  C-SHARPمقایسۀ نمرات مقیاس تحریک 

 استفاده شد. هالیتحلانجام 

 

 نتایج

 ماندند. باقی پرسشنامه بودند و در 62/0داراي روایی محتواي باالتر از  مطالعه این در هاسؤالتمامی 

 براي عدد این ، بنابرایناست) 62/0از شاخص روایی محتوا ( بود که باالتر 79/0سؤاالت  CVR میانگین

منظور بررسی روایی سازة پرسشنامه، الگوي تحلیل عاملی به .بود خواهد پذیرفتنی پرسشنامه کل نمرة

ي ریگاندازههاي برازش الگوي تأییدي مرتبۀ دوم مقیاس مطابق با مدل نسخۀ اصلی استفاده شد. شاخص

مطلوب بود، شاخص کاي اسکوئر نسبی مدل برابر  هاسؤالن داد که بار عاملی نشا C-SHARPپرسشنامۀ 

. مقدار است) برخوردار 5است که این شاخص در الگو از وضعیت مطلوب و قابل قبولی (کمتر از  30/2با 

شاخص نیکویی برازش  عنوانبهنیز  PCFIاست. مقدار  9/0هم نزدیک به  CFIو  TLIهاي تطبیقی شاخص

شاخص برازش  نیترمهم عنوانبهنیز  RMSEAو مطلوب و مناسب گزارش شده است. مقدار  5/0از  باالتر

. در مدل استدهد که در کل الگو از برازش مناسبی برخوردار است و نشان می 047/0کلی برابر با 

 يپرخاشگري براي بررسی تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ دوم، تمامی پنج عامل پرسشنامه شامل ریگاندازه

ی داراي بار عاملی یا همبستگی باالیی جسمان ی، خصومت، پرخاشگريپنهان ی، قلدري، پرخاشگريکالم

است. در مدل  دارامعن 0005/0هستند که این بارهاي عاملی در سطح  C-SHARPبا کل پرسشنامه 
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 هاهیگوي در همۀ دارامعنو سطح  اندشده دارامعنکلیه بارهاي عاملی  C-SHARPي پرسشنامه ریگاندازه

 ة مطلوب بودن بار عاملی در همۀ سؤاالت است.دهندنشاننیز  0005/0کمتر از 

منظور تعیین پایایی درونی این آزمون نشان داد که پایایی نتایج حاصل از روش آلفاي کرونباخ به

. همسانی درونی این آزمون است 81/0درونی کل این آزمون در افراد داراي اختالل طیف اوتیسم برابر با 

و در گروه  82/0و 79/0، 76/0هاي کودکان، نوجوان و جوانان داراي اختالف طیف اوتیسم براي گروه

و پایایی  79/0و 80/0، 78/0کودکان، نوجوان و جوانان داراي ناتوانی رشدي بدون اختالل طیف اوتیسم 

از همسانی درونی مطلوب و  C-SHARPمون . این نتایج حاکی از این است که آزاست 80/0درونی کل 

 .استي سنی مختلف در افراد با و بدون اختالل طیف اوتیسم برخوردار هاگروهقابل قبولی در 

اي بین نمرات این آزمون در فاصلۀ سه هفته از همدیگر با فاصلۀ طبقهنتایج ضریب همبستگی درون

 76/0، 78/0ترتیب به اراي اختالل طیف اوتیسمبراي سه گروه کودك، نوجوان و جوان د 0 /95اطمینان 

و براي سه گروه کودك، نوجوان و  است 79/0اي کل طبقهو همچنین ضریب همبستگی درون /83و 

و همچنین ضریب  81/0و  79/0، 81/0ترتیب جوانان داراي ناتوانی رشدي بدون اختالل طیف اوتیسم به

-Cنتایج حاکی از پایایی زمانی یا تکرارپذیري آزمون  ، که ایناست 80/0اي کل طبقههمبستگی درون

SHARP است . 

ي هاگروهدر بین  C-SHARPي آزمون هااسیمقنشان داد که بین خرده نتایج آزمون تی مستقل

توان نتیجه بنابراین می )؛≥05/0P(داري وجود دارد متناظر با و بدون اختالل طیف اوتیسم تفاوت معنا

-C آزمون هاي با سطوح مختلف را داراست، یعنیقابلیت تشخیص و تمییز گروهگرفت که این ابزار 

SHARP سازه است.  روایی داراي 

با نمرات مقیاس مشکالت  C-SHARPي هااسیمقنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین خرده

 شودیمنشان داده شده است. مشاهده  3شده در جدول سازيشده و مقیاس مشکالت درونيسازیبرون

 ،CBCL شدهسازيشده و درونسازيمشکالت برون نمرات مقیاس با C-SHARPي هااسیمقکه بین خرده

 يهااسیمقبین خرده پیرسون همچنین ضریب همبستگی). 1 جدول( مثبت وجود داشت و دارامعن ارتباط

C-SHARP شدهسازيمشکالت برون مقیاس با CBCL بین  پیرسون از ضریب همبستگی تربزرگ

 است. CBCL شدهسازيمشکالت درون مقیاس با C-SHARP يهااسیمقخرده
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با نمرات مقیاس  C-SHARPي هااسیمق. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین خرده1جدول 

 درون سازي شده شده و مقیاس مشکالتسازيمشکالت برون
 ضریب CBCLمقیاس  

 همبستگی
Sig 

 پرخاشگري کالمی
 0005/0 78/0 شدهسازيمشکالت برون
 0005/0 66/0 شدهسازيمشکالت درون

 قلدري
 0005/0 81/0 شدهسازيمشکالت برون
 0005/0 68/0 شدهسازيمشکالت درون

 پرخاشگري پنهانی
 0005/0 72/0 شدهسازيمشکالت برون
 0005/0 70/0 شدهسازيمشکالت درون

 خصومت
 

 0005/0 68/0 شدهسازيمشکالت برون

 0005/0 75/0 شدهسازيمشکالت درون

 پرخاشگري جسمانی
 0005/0 79/0 شدهسازيمشکالت برون

 0005/0 61/0 شدهسازيمشکالت درون
 

 نه و کنشی نه ،عنوان) بهنفر 63ها (نمونه بیشترکنشی،  ـی پرخاشگري واکنش ۀپرسشناممطابق با 

هم کنشی و هم واکنشی  عنوانبهنفر  18و  واکنشی بودند هانمونهنفر از  32 شدند. يبندطبقهواکنشی، 

 از گروه این بودن، کوچک دلیلبه. شدند يبندطبقه کنشی عنوانبه نفر 4 فقط ي شدند.بندطبقه

 C-SHARPکنشی  براي مقایسۀ نمرات کراههنتایج تحلیل واریانس ی شدند.مستثنا  بیشتر لیوتحلهیتجز

 هم کنشی و هم واکنشی و ،ریپذواکنش فقط( واکنشی -مقیاس کنشی با شدهيبندطبقه يهاگروه بین

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی  .ي وجود دارددارامعنتفاوت  هاگروهنشان داد که بین ) واکنشی نه و کنشی نه

واکنشی  گروه به نسبت باالتري نمرة يدارامعن طوربهواکنشی  هم کنشی و هم گروه يهایآزمودننشان داد 

 گروه نه از باالتر ي نمراتدارامعن طوربهو گروه نه کنشی و نه واکنشی داشتند. همچنین گروه واکنشی 

نتایج . شد مشاهده C-sHARPکل واکنشی  براي مشابهی الگوي کردند. واکنشی، دریافت نه و کنشی

کنشی  ـی پرخاشگري واکنش ۀپرسشنام با شدهيبندطبقهي هاگروه نشان داد بین کراههیتحلیل واریانس 

 C-SHARPدر نمرات واکنشی ) واکنشی نه و کنشی نه هم کنشی و هم واکنشی و ،ریپذواکنش فقط(

نمرات  يدارامعن طوربهواکنشی  گروه و هم کنشی و هم واکنشی گروه دو ي وجود دارد. هردارامعنتفاوت 

هم کنشی و هم  گروه دو بین اما. داشتند نه کنشی و نه واکنشی گروه از باالتر C-SHARP واکنشی

 وجود نداشت. C-SHARPي در نمرات واکنشی دارامعنواکنشی تفاوت  گروه و واکنشی
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 يریگجهینتو  بحث

 /کنشی: پرخاشگري کودکان و خصومت پایایی نسخۀ فارسی مقیاس از این تحقیق، بررسی روایی و هدف

ي سنی مختلف بود. هاگروهاوتیسم در  طیف اختالل ) در افراد با و بدونC-SHARP(پرسشنامۀ  واکنشی

ماندند و  باقی پرسشنامه بودند و در 62/0داراي روایی محتواي باالتر از  هاسؤالنتایج نشان داد که تمامی 

 کل نمرة براي عدد این ) بود، بنابراین62/0(از شاخص روایی محتوا  و باالتر 79/0سؤاالت  CVR میانگین 

-Cهمچنین نتایج حاصل از روش آلفاي کرونباخ نشان داد که آزمون  .بود خواهد پذیرفتنی پرسشنامه

SHARP  ي سنی مختلف در افراد با و بدون اختالل هاگروهاز همسانی درونی مطلوب و قابل قبولی در

کل این آزمون در افراد داراي اختالل طیف اوتیسم برابر با  . پایایی درونیاستطیف اوتیسم برخوردار 

هاي کودکان، نوجوان و جوانان داراي اختالف طیف اوتیسم بود. همسانی درونی این آزمون براي گروه 81/0

و در گروه کودکان، نوجوان و جوانان داراي ناتوانی رشدي بدون اختالل طیف اوتیسم  82/0و 79/0، 76/0

 بود. 80/0و پایایی درونی کل  79/0و 80/0، 78/0

 و مثبت ارتباط CBCL سازيدرون سازي وبرون يهااسیمق با C-SHARP پرسشنامۀ مقیاس نمرات

 همۀ براي پیرسون همبستگی انتظارات، با مطابق. کندیم پشتیبانی سازه اعتبار از و داشت معناداري

 به نسبت CBCL سازيخارجی مقیاس با) > 001/0P( چشمگیريطور به C-SHARP يهااسیمقخرده

 مسئلۀ يهااسیمقخرده شامل سازيخارجی فاکتورهاي .ي داشتتريقوارتباط  سازيداخلی مقیاس

 جاي بنابراین. است مدرسه سنین درکنندگان شرکت ی برايشکنقانون همچنین و توجه پرخاشگري،

 C-SHARPپرسشنامۀ  حال، این با. باشد مرتبط شاخص این به C-SHARP نمرات که نیست تعجب

 در پرخاشگري خصوص در مورد 48( کندرا در خصوص پرخاشگري بررسی می بیشتري بسیار جزئیات

متوسط  کلیطور به هایهمبستگ این که نیستآور تعجب بنابراین،). CBCL در مورد 20 حدود مقابل

. باشند رهاي مزاحم و زائدیا فاکتو هااسیمقة دهندنشان است ممکن تريقو بوده و همبستگی

 احساسی يهااسیمقخرده( CBCL و C-SHARP سازيداخلی مقیاس بین ضعیف يهایهمبستگ

 فقط سازه دو این که کندیم ) تأیید بدنی شکایات افسردگی،/  اضطراب ،]یدبستانشیپ فقط[ ریپذواکنش

 . شد پشتیبانی C-SHARP واگرا اعتبار از بنابراین،. نداوستهیپهمبه

 کنشی، نمرات و واکنشیعنوان کنشی به ـی پرخاشگري واکنش ۀپرسشنام با شدهيبندطبقه افراد

 يبندطبقه کنشی نه واکنشی و نه عنوانبهواکنشی یا عنوان به فقط که افرادي از باالتر C-SHARP کنشی

-C نمرات واکنشی يدارامعن طوربهواکنشی  گروه و هم کنشی و هم واکنشی گروه دو ، دارند. هراندشده
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SHARP گروه و هم کنشی و هم واکنشی گروه دو بین اما. داشتند نه کنشی و نه واکنشی گروه از باالتر 

 وجود نداشت. C-SHARPي در نمرات واکنشی دارامعنواکنشی تفاوت 

 میزان سنجش براي که کرد ارزیابی را C-SHARP تحریک يهااسیمق سازة اعتبار مطالعه این

 الگوهاي. است شده گرفته نظر در فرد یک پرخاشگري رفتار روشی (ابزاري) /کنشی یا تکانشی /واکنشی

 ي پرسشنامۀبندطبقه اساس بر انتظارات مطابق CSHARP کنشی و واکنشی يهااسیمق در نمرات

 توجه شایان نتیجۀ چندین حال، این . باکندیم پشتیبانی آنها اعتبار از است و کنشی سازگار -واکنشی

درصد) در  3افراد کنشی ( عنوانبه افراد از کمی بسیار نسبت اوالً، دارد؛ وجود لیوتحلهیتجز این از دیگر

 يانمونه در که داشت انتظار توانینم اگرچه. کنشی رین وجود داشتند -ي پرسشنامۀ واکنشیبندطبقه

با  میزان این باشد، داشته کنشی وجود پرخاشگري باالي میزان است، شده ارجاع رفتاري ارزیابی براي که

 مطالعۀ رشدي در آموزاندانش درصد 9) و 2016ي تحقیق فارمر و همکاران (هایآزمودنیک درصد از 

PRRS)23( ی پزشکروان نوجوانان و کودکان مطالعۀ در افراد درصد 59 و)کنشی عنوان به ، که)24

 شدند، سازگار نیست. يبندطبقه

 حساس کافی اندازة به واکنشی رین -ابزار کنشی که بیانگر این باشد ندتوایمحاصل این تحقیق 

مراجعه کردند،  رفتاري ارزیابی براي که بیمارانی در راموردنظر مقیاس  از يترجامع نماي بتواند که نیست

 نسبت ،شوندیم يبندطبقه کنشیعنوان به که معدودي افرادبرخالف  در ضمن،. کند و ارزیابی دهد ارائه

 يبنددسته ریپذعنوان واکنشبه واکنشی -پرسشنامۀ کنشی نیز توسط از افراد) درصد 27( زیادي

 بهکننده مراجعه جمعیت در مهمی واکنشی عامل یا تکانشی پرخاشگري دهدیم نشان که ،شوندیم

 يبندطبقه واکنشیعنوان به واکنشی -پرسشنامۀ کنشی توسط که همچنین افرادي. است رشد کلینیک

 C-SHARP مهم، پرسشنامۀ نکتۀ. شوندیم يبندرتبه واکنشیعنوان به نیز C-SHARP در اغلب ،اندشده

 شدهيزیربرنامهپرخاشگرانه کودك،  رفتار این آیا اینکه از والدین برداشت مورد در را خاصی اطالعات فقط

 مانند منفی احساسات مانند تکانشی، پرخاشگري دیگر يهامؤلفه مورد و در دهدیمنه، ارائه  یا است

 .)25( دهدینمي در اختیار قرار ادادهترس،  یا گناه، پشیمانی، ناامیدي،

 ممکن تکانشی، پرخاشگري يریگاندازهاصلی  استاندارد که معتقدند زمینه این در متخصصان امروزه،

 .)26(کند  ترکیب تکانشی صفات يریگاندازه با را خاص رفتارهاي يریگاندازه که باشد ابزاري است

، C-SHARPدر پرسشنامۀ  علت تحریک مسئلۀ پرخاشگري و يهااسیمق از ترکیبی است ممکن بنابراین

نتایج  .باشد DD به مبتال جوانان در تکانشی پرخاشگري به مربوط مطالعات تعداد افزایش در مفید ابزاري
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 شواهد دقیق يریرناپذییتغ ،است C-SHARPاین تحقیق حاکی از پایایی زمانی یا تکرارپذیري آزمون 

 تحقیقات بناي سنگ که ،دهدیم ) ارائه ASD غیر و ASDها (گروه بین نمرات مقایسۀ براي خوبی بسیار

در بین  C-SHARPي آزمون هااسیمقخردهنتایج این تحقیق نشان داد که بین  .)27(است  بالینی

توان بنابراین می )؛≥05/0P(داري وجود دارد ي متناظر با و بدون اختالل طیف اوتیسم تفاوت معناهاگروه

 آزمون  هاي با سطوح مختلف را داراست، یعنینتیجه گرفت که این ابزار قابلیت تشخیص و تمییز گروه

C-SHARPغیر مقایسه گروه ناهمگن تحقیق، ماهیت این يهاتیمحدودسازه است. از جمله  روایی داراي 

ASD به سوءظن با آنها همۀ که بود تحقیق این مشترك معیار اگرچه. است ASD شدندیم ارجاع، 

 . بود متفاوت نهایی تشخیص

 رفتار که باشد محققانی براي مفیدي مقیاس است ممکن C-SHARP که دهدیم نشان نتایج

 C-SHARPآزمون  حساسیت باید آینده تحقیقات. کنندیم مطالعه راDD  به مبتال کودکان در پرخاشگري

. کند استفاده بالینی يهاشیآزما در استفاده مورد ابزار از بتواند تا قرار دهد مدنظر را درمانی به مداخالت

C-SHARP به مبتال افراد در پرخاشگري يهارگروهیز ارزیابی براي که است ابزارهایی معدود از DD 

 در را آن يریگاندازه تغییر عدم و کردیم تأیید را C-SHARP عاملی ساختار ما. است شده طراحی

 ي،ریگاندازهتغییر  عدم بودن ثابت با. دادیم نشان ASD بدون و با کلینیک بهکننده مراجعه يهانمونه

 عوامل مزاحم، تأثیرات یا خطا يجابه گروهیبین يهاتفاوت که باشند داشته اطمینان توانندیممحققان 

 کهطور. همانشد ارائه سازه اعتبار از شواهدي همچنین. استموردنظر فاکتور  در تفاوت ةدهندبازتاب

 در CBCLسازي سازي و بروندرون يهااسیمق با C-SHARP پرخاشگري مقیاس ، نمراترفتیم انتظار

بود.  مرتبط خارجی واکنشی/کنشی يهااسیمق با C-SHARP تحریک (انگیزشی)نمرات  و بود ارتباط

 ممکن و باشند داشته اطمینان DD به مبتال کودکان در C-SHARP یسنجروان مشخصات از باید کاربران

  .بدانند 1کودکان رفتارهاي يبندرتبه یا فرم  CBCL ارزیابی وسعت کار براي عالی جایگزینی را آن است
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 Abstract 
 Measuring different types of aggression (such as physical, verbal) and its 
functions (such as Reactive/Proactive) in individuals with developmental 
disabilities, especially adolescents and adults, has received little attention. In 
this study, we investigated the validity and reliability of the Persian version of 
the Children’s Scale of Hostility and Aggression: (Reactive / Proactive) in 
individuals with and without autism spectrum disorder in different age 
groups .For this purpose, C-SHARP questionnaire, child behavior checklist 
(CBCL) and reactive/Proactive aggression questionnaire were filled out by 
different age groups with autism spectrum disorder and other developmental 
disabilities .Different types of validity were determined with test-retest and 
Cronbach's alpha for its external and internal reliability. Correlation between 
C-SHARP, CBCL and reactive/Proactive aggression questionnaire was also 
used to assess the validity of the C-SHARP scale. The correlation coefficient 
between C-SHARP subscales and CBCL Externalizing was higher than 
internalized CBCL. Individuals classified with the reactive/Proactive 
aggression questionnaire as both Reactive and Proactive have higher C-
SHARP Proactive Scores than individuals classified as Reactive only or 
Reactive or Non- Proactive. For C-SHARP reaction scores, a similar pattern 
was observed for proactive scores. The results of this study provided evidence 
for the validity of C-SHARP by confirming the content validity and its 
relationship with valid scales, which shows that C-SHARP is useful for 
measuring different types of aggressive behavior in different age groups with 
developmental disabilities. 
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