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  چکيده 

شوند؛ در  پرخاشگري و جرات ورزي مفاهیمی هستند که اغلب با هم اشتباه گرفته می :مقدمه    

بر این تامپسون و برنبام . شود حقوق همه محترم شناخته می و حالی که در رفتار جرات ورزانه حق

 که تمام ابزار هایی که جرات ورزي را سنجیده اند، در سنجش دقیق این رفتار و متمایزکردن باورند

هاي   هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی:هدف. آن از پرخاشگري تقریباً ناتوان هستند

در ایران بوده ) 2011(رانه و پرخاشگرایانه تامپسون و برنبام سنجی مقیاس جرات ورزي سازگا روان

 و مورد کرده ویژه از رفتار پرخاشگرایانه جدا گونهاین، ابزار مورد نظر جرات ورزي را به . است

 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز 317 مشارکت کنندگان در پژوهش :روش. دهد  میسنجش قرار

اي تصادفی انتخاب شده و به مقیاس جرأت  اي چند مرحله خوشهبودند که به روش نمونه گیري 

داده ها به کمک ضریب همبستگی، تحلیل عاملی و . ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه پاسخ دادند

نتایج تحلیل عاملی : ها يافته. تحلیل شدند Spss ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم افزارهاي

زگارانه و جرات ورزي پرخاشگرایانه را در این مقیاس مورد تایید قرار وجود دو عامل جرات ورزي سا

 ضرایب آلفاي کرونباخ نشان داد که خرده مقیاس جرات ورزي سازگارانه با ضریب ،چنین هم. داد

 افزون. نداز پایایی مناسبی برخوردار/. 72و خرده مقیاس جرات ورزي پرخاشگرایانه با ضریب /. 71

و ) 1975گمبریل و ریکی، (وایی همگرا و واگرا نیز از پرسشنامه ابراز وجود  در خصوص ر،بر این

 از این بررسی نشان داد بد مجموع نتایج :گير� نتيجه. استفاده شد) 1992(پرخاشگري باس و پري

  سنجی مناسب براي استفاده در ایران برخوردار است هاي روان این مقیاس از شاخص که

.  

  .رزي، پرخاشگري، جرات مندي سازگارانهجرات و :واژه هاي کلیدي
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  پيشگفتار

رخ  و یا در حال رخ دادهکنیم که دگرگونی هاي عظیمی در دنیا امروزه در عصري زندگی می    

 است و این تغییرات بر تمام ابعاد وجودي انسان بویژه بعد روانی اجتماعی وي تاثیرات زیادي دادن

ه تا انسان امروزي در هر نقطه از جهان به دلیل بر جاي گذاشته است و همین امر موجب شد

هاي موجود بمنظور ایجاد روابط بین فردي و اجتماعی خود نیازمند کسب آگاهی و پیچیدگی

  . ورزانه استیا رفتار جرات 1ورزيهاي مهم در روابط انسانی مهارت جراتیکی از مولفه. باشدمهارت 

 اما رفتار قاطعانه ،شونداغلب با هم اشتباه گرفته میورزي مفاهیمی هستند که پرخاشگري و جرأت

فرد جرأت ورز هرگز حق دیگران را . و جرأت ورزانه به معناي پایمال کردن حقوق دیگران نیست

). 1389آلبرتی و آمونز ، ( شود ورزي حق و حقوق همه محترم شناخته میدر جرأت. کندانکار نمی

 در انواع هموارهاي که محتوایی سازه جرات ورزي کلید واژهه شده در یهاي ارابا دقت در تعریف

 بنا برگفته هیمبرگ، .است» ... حقوق اجتماعی انسانی و«و » احقاق حق «،شودتعریف ها تکرار می

ورزانه را در یک فردي، رفتار جراتمفهوم حقوق بین) 1977(2مانتگومی، مدسون و هیمبرگ

هر حق و حقوقی ) 1979(3چرا که بنا به نظر راکوس. دهد میچهارچوب اخالقی و ارزش محور قرار

کند که حقوق اجتماعی تعریف شده راکوس بیان می.  نیست4در جامعه مستقل از وظایف یا تکلیف

ضمنی گونه براي یک فرد و توجه و مالحظه حقوق فرد دیگر که در جرات ورزي مطرح است، به 

ها و الزامات اگر این تکلیف. کندیانه را در این سازه القا میجووظایف و الزاماتی مرتبط با رفتار حق

جویانه امکان پذیر نیست و  صدور حقوق و رفتارهاي حق،از قبل انجام نگیرد و رعایت نشود

طلبانه بدون در نظر گرفتن وظایف و الزامات ها وجود ندارد؛ اما اگر رفتارهاي حق جایگاهی براي آن

 در واقع احقاق حقوق بدون رعایت الزامات .ورزي تعریف کردها را جرات  آنتوانرخ دهند، دیگر نمی

 تواند شامل رفتارهاي غیر قانونی،گونه رفتارها چیزهاي دیگري هستند که میمعنایی ندارد و این

کند که در تعریف و پیشنهاد می) 1979(راکوس. رفتار پرخاشگرایانه و یا سرپیچی و نافرمانی باشد

ي جرات ورزي باید در کنار مطرح کردن احقاق حق از الزامات و وظایف و تکالیف متقابل مفهوم ساز

ورزي یک سلسله رفتاري است که هم شامل احقاق حق و هم به نظر او جرأت. نیز نام برده شود

 وي تعریف هایی از جرات ورزي را که ،براین اساس. رعایت و انجام تکالیف و الزامات از قبل است

ها در بردارنده یک داند زیرا این تعریف می5ابرازي  به عنوان تعریف یک رفتار،اند مطرح بودهتر پیش

                                                           
1- .Assertiveness 
2- Heimberg, Montgomery, Madsen &Heimberg 
3- Rakos 
4- Obligations 
5- Expressive behavior 
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کند که ابرازگري به تنهایی، یک رفتار بیان و ابراز به همراه احقاق حقوق فرد است و تاکید می

 ملزم به ،کندکه فرد خود ابرازي   از اینپیش است که بر این باور وي ،بنابراین. پرخاشگرایانه است

  .گیردتوان گفت جرأت ورزي صورت میرعایت یک سري تکالیف است و در این صورت است که می

 دارند که بیان باورتر پژوهشگران   است که بیشبر این باور) 1978 (1 هولندزورث، دیگرسوياز 

هاي فتار بین ر،با این حال. استعواطف و افکار و ابراز مخالفت دو ویژگی اساسی جرأت ورزي 

سرزنش و  مخالف در رفتار خودابرازي با دیگر رفتارهاي مخالف و خشن مانند پرخاشگري ،تندي،

کند بیان می) 1373 (2وي براساس تعریف ولپه. رفتار ناگهانی و انفجاري مرز متمایزي وجود دارد

طلوب و شایسته است که رفتاري درخور و مشده هنجارهاي اجتماعی بنا نهادههورزي بر پایکه جرات

 پرخاشگري رفتاري مورد نکوهش و سرزنش اجتماعی است و به عنوان پاسخی ، از آن طرف.است

  . دهد، بیان شده استکه محرك مضر و مهلک به ارگانیزم دیگري انتقال می

هاي بالقوه که جرات ورزي هم در  با توجه به اهمیت،کنندبیان می) 2011(تامپسون و برنبام    

ابزارهاي اندازه گیري زیادي براي سنجش آن توسعه   و هم براي مقاصد بالینی دارد،وهشیپژحوزه 

، مقیاس دانشگاهی خود بیانگري گالسی )1975(3پرسشنامه جرات ورزي گمبریل و ریچی. یافته اند

، مقیاس حل تعارض )1978( 5، نمونه ابراز وجود زنان دانشگاهی مکدونالد)1974 (4و همکاران

، )1984 (7وجود شخصی هدلند و لیندکویست ، تجزیه و تحلیل ابراز)1971 (6لیلیزلندمکفال و 

از ) 1966 (9 الزاروس–و پرسشنامه جرات ورزي ولپه ) 1973 (8جدول برنامه جرات ورزي راتیوس

بسیاري از این ابزارهاي سنجش جرات ورزي از روایی همگرا متوسطی  .جمله این ابزارها هستند

از بین ابزارهاي .  بر این، هم براي پژوهش و هم براي مقاصد بالینی مفید بوده اندفزونا. برخوردارند

ترین ابزاري است که به آن ارجاع داده  بیش) 1973(جرات ورزي جدول برنامه جرات ورزي راتوس 

براي  ویژه گونه این ابزارها به بیش تر ، دارند، از جملهکاستی هایی و تنگناهااین ابزارها . شده است

 در ارتباط با بویژه روایی افتراقی، نبود ،چنین هم. بکار می روندکار کردن با دانشجویان دانشگاه 

با توجه به ارتباط متوسط یا .  این ابزارها هستندکاستیتهاجم و پرخاشگري از جمله عمده ترین 

 از جرات ورزي زیاد بین پرخاشگري و ابزارهاي موجود سنجش جرات ورزي نیاز به یک اندازه گیري

                                                           
1- Hollandsworth 
2- Wolpe 
3-The Assertion Inventory Gambrill & Richey 
4- College Self-Expression Scale Galassi et al.  
5- College Women’s Assertion Sample MacDonald 
6- Conflict Resolution Scale McFall & Lillesand 
7- Personal Assertion Analysis  Hedlund and Lindquist 
8- Rathus Assertiveness Schedule 
9- Wolpe-Lazarus Assertiveness Questionnaire 
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 بر افزون. تري بین این سازه و تهاجم و پرخاشگري تمایز ایجاد کند، وجود دارد که با وضوح بیش

تر رخ   ابزارهاي موجود گویه هایی را در بردارند که تداعی موقعیت هایی است که امروزه کم،این

نه است و این مسئله جاي  استفاده شده است که بسیار سوگیرانه مردساالراواژه هاییدهد یا از  می

 ثابت هرچند ،نهایت در.  طراحی شده اندپیش سال 25تعجبی ندارد چراکه این ابزارها بیش از 

 اما هستند، دهه قابل استفاده 3شده است که این ابزارهاي براي مقاصد پژوهشی و بالینی بیش از 

 جرات ورزي طراحی و نوینابزار   کهرسیدهفرا  آن زمان بر این باورند که) 2011(تامپسون و برنبام

  .ساخته شود

. طراحی کرده اند) 1978( را براساس تعریف هلندزورثنوینابزار ) 2011(تامپسون و برنبام    

دهی در تناقضات و کشمکش هاي بین  جرات ورزي یک روش فعاالنه پاسخگوید  هلندزورث می

جرات ) 2011(تامپسون و برنبام  ،اینبنابر. فردي است که هدف آن برآورده شدن نیازهاي فرد است

پذیرند که شکلی از رفتار بین فردي؛ به صورت روش فعاالنه اي در پاسخ به گونه میورزي را این

اي غیر تهدیدکننده و ها به شیوه نیازها و اولویت،هاي بین فردي، همراه با بیان احساساتکشمکش

  .غیر تنبیهی و بدون نقض حقوق دیگران است

جرات ورزي - 1: گیرد در کشمکش هاي بین فردي معموال انجام میگوناگونفتار به دو شیوه ر    

 رفتارهاي فعالی هجرات ورزي سازگارانه نشان دهند. 2جرات ورزي پرخاشگرایانه- 2 و 1سازگارانه

اي قابل قبول و اجتماعی بدون تعدي  احساسات فرد به شیوه وشود نیازها، افکاراست که موجب می

ورزي پرخاشگرایانه  احترام و مالیمت دریافت شود و جرات، حقوق دیگران و همراه با مهربانیبه

رفتارهاي فعالی هستند که نیازها، افکار، احساسات فرد به شیوه اي غیرسازگارانه و بدون مالیمت و 

  .شودهمراه با عصبانیت و برخورد تند و شدید دریافت می

ها ساخت ابزاري بوده است که دو شکل متمایز از جرات ورزي؛ جرات   هدف پژوهش آن،بنابراین    

آنان براي بررسی ساختار عاملی . ورزي سازگارانه و جرات ورزي پرخاشگرایانه را اندازه گیري کند

، هم روش تحلیل عامل اکتشافی و هم )AAA-S(مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه 

) KMO(اوکلین -مایر- از انجام تحلیل عامل آزمون کیزرپیش. ندتحلیل عامل تاییدي بکارگرفت

نمودار اسکري .  همبستگی بین گویه ها مطلوب بوده است،چنین هم). KMO=86.(انجام شده است 

. اند از واریانس را تبیین کرده34/0 که این دو عامل در مجموع ستدو عامل را نشان داده ا

وایی افتراقی از پرسشنامه پرخاشگري باس و پري استفاده کردند  تامپسون و برنبام براي ر،چنین هم

.  پرخاشگري مورد مطالعه قرار دادندگوناگونو ارتباط بین جرات ورزي پرخاشگرایانه را با انواع 

                                                           
1- Adaptive Assertiveness 
2- Aggressive Assertiveness 



 ٤٣                             ٩٥ بهار/ سهشماره بيست و / هفتمسال / شناختي  ها� روان ها و مدل روش

 

ورزي پرخاشگرایانه ارتباط  معناداري با جراتگونه اشکال پرخاشگري به ه که همندنتایج نشان داد

تر از ضریب  بستگی جرات ورزي پرخاشگرایانه با انواع پرخاشگري بیشدارد و مقدار ضریب هم

  .همبستگی با جرات ورزي سازگارانه است

  که مقیاس جرات ورزي سازگارانه وندنشان داد) 2011(نتایج تحلیل تامبسون و برنبام    

ات ورزي نمرات هر دو زیر مقیاس جر. سنجی مطلوبی هستند پرخاشگرایانه داراي ویژگی هاي روان

. سازگارانه و جرات ورزي پرخاشگرایانه همسانی درونی و پایایی بازآزمون مطلوبی را دارا هستند

 معنادار بهتر از گونه اي که مدل دو عاملی به ند نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد،چنین هم

 ، مثالبراي. مدل تک عاملی است و هر دو شکل جرات ورزي با سازه هاي مرتبط ارتباط داشتند

 رابطه دارد و جرات ورزي پرخاشگرایانه با اشکال 1 مثبت با شایستگیگونهجرات ورزي سازگارانه به 

  . رابطه دارد3 و پرخاشگري کالمی2 پرخاشگري مثل خصومتگوناگون

ها نشان داده است، که مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پژوهش به طور خالصه، نتایج این    

واژه هاي مقیاس جرات ورزي . کندبزاري معتبر براي سنجش جرات ورزي فراهم میپرخاشگرایانه ا

 مجموعه ،چنین اي ندارند، هم هاي مردساالرانه و سوگیرانه سازگارانه و پرخاشگرایانه گویه

 اجتماعی در نظر گونه به واست مناسب کند که با معیارهاي امروزي   میبازتاباصطالحاتی را 

ست که دو شکل مجزا ا داراي این ویژگی ، بر اینافزون). 2011 برنبام، مپسون وتا( شوندگرفته می

 و درمانگران این پژوهشگران این مقیاس به ،به همین دلیل. از جرات ورزي را اندازه گیري کند

ورزي و  گیري کنند که دو سازه جرات اي اندازه دهد که جرات ورزي را به گونه اجازه را می

 گرایش و تمایل زنان به درگیر شدن در رفتار افزون بر این، .باه گرفته نشوندپرخاشگري به اشت

سنجی مقیاس جرات  هاي روانشاخص بررسی هدف این پژوهش .جرات ورزانه ناچیز شمرده نشود

  .است ایران در) AAA-S(ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه 

  

   پژوهشروش

 دانشجویان هجامعه آماري این پژوهش شامل هم. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است    

 91- 92هاي علوم انسانی و هنر و معماري دانشگاه شیراز بودند که در سال تحصیلی دانشکده

گیري خوشه اي   نفر به شیوه نمونه386از میان جامعه آماري، تعداد . مشغول به تحصیل بودند

ورزي سازگارانه و انتخاب و به مقیاس جرأتتصادفی از دانشکده هاي علوم انسانی و هنر و معماري 

                                                           
1- Competence 
2- Hostility 
3- Verbal aggressive 
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 نفر 317کنندگان به هاي مخدوش تعداد مشارکتنامهپرخاشگرایانه پاسخ دادند که با حذف پرسش

 پرسشنامه هم 18 پسر بودند و 132 دانشجوي دختر و تعداد 167 ،کاهش یافت و از این تعداد

 .دهاي این پژوهش بودنبدون مشخص کردن جنسیت، آزمودنی

  

  ابزارها� پژوهش

  )AAA-S(مقياس جرات ورز� سازگارانه و پرخاشگرايانه 

 ماده است 19داراي ) 2011(مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه تامپسون و برنبام     

ها یک موقعیت که مستلزم  هر کدام از گویه.  آن دوگویه اي هستندهاي که برخی از عبارت

این مقیاس دو فرم کامال متمایز جرات ورزي سازگارانه و .  را نشان می دهدرفتارجرات ورزانه است

 . این ابزار رفتار جرأت ورزي را به دو نوع تقسیم کرده است،پرخاشگرایانه را می سنجد؛ در واقع

هاي  ورزي سازگارانه و پرخاشگرانه، از نوزده سناریو تشکیل شده است که موقعیت مقیاس جرأت

فرد باید از  دهند که هر ها، شرایطی را نشان می این موقعیت. کشد ه را به تصویر میفردي روزمر بین

 ههاي این مقیاس به راهبردهاي سازگاران نیمی از پاسخ. ورزي به نمایش بگذارد خود جرأت

کنندگان پژوهش میزان  مشارکت. کنند ورزي و نیم دیگر به راهبردهاي پرخاشگرانه اشاره می جرأت

مشخص ) همیشه = 5هرگز و = 1(اي  را به هر موقعیت، در طیف لیکرتی پنج درجهواکنش خود 

تر در هر زیر  نمره بیش.  هر شرکت کننده دو نمره از این ابزار بدست می آورد،بنابراین. کنند می

  .مقیاس به این معناست که مشارکت کننده رفتار جرات ورزانه سازگارانه یا پرخاشگرایانه دارند

نشان دادند که فرم اصلی پرسشنامه داراي روایی مطلوبی است و ) 2011(ون و برنبام تامپس    

ها در نهایت با استفاده از تحلیل  آن. توانایی تمایزگذاري رفتار جرأت ورزي را از پرخاشگري دارد

عامل تاییدي مدل دو عاملی را به عنوان مدل نهایی که از شاخص هاي نیکویی برازش بهتري 

 براي عامل جرات ورزي سازگارانه ضریب الفاي کرونباخ ،چنین هم.  گزارش کردند، بودندبرخوردار

  . اند را گزارش کرده88/0 و براي جرات ورزي پرخاشگرایانه ضریب الفاي کرونباخ 82/0

  

  )١٩٩٢(پر�  و باس پرخاشگر�ه نام پرسش

هار زیر مقیاس پرخاشگري  عبارت و چ29این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل     

کنندگان به هر یک مشارکت. است) H(، و خصومت)A(، خشم)VA(، پرخاشگري کالمی)PA(بدنی 

، نه )4(، تا حدودي شبیه من است)5(کامالً شبیه من است :  درجه اي از5از عبارات در یک طیف 

ه من ، به شدت شبی)2(، تا حدودي شبیه من نیست)3(شبیه من است نه شبیه من نیست
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است که پرسشنامه پرخاشگري باس و پري از چندین مطالعه نشان داده. دندهپاسخ می) 1(نیست

  ).1391 ؛کامگاري و جوکار،1386؛ محمدي، 1386سامانی،( روایی و پایایی مناسبی برخوردارند 

  

 )۱۹۷۵(گمبريل و ريچي پرسشنامه ابراز وجود

) 1: عد ابراز وجود است که شاملبگیري سه  زه ابزاري براي انداپرسشی، 40این پرسشنامه     

تشخیص ابراز وجود ) 3احتمال پاسخ درگیر شدن در رفتار ابراز وجود و ) 2ناراحتی از ابراز وجود

بایست درجه نگرانی و  ، بیان کننده یک موقعیت است که آزمودنی میپرسشدر واقع هر . باشد می

 و مقداربه » ناراحتی از ابراز وجود« مولفه . ندک مشخص پرسشاحتمال پاسخ خود را در قبال هر 

احتمال پاسخ درگیر «. ها اشاره دارد  با این موقعیترویاروییشدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در 

تشخیص ابراز «کند و نمره  به امکان بروز چنین رفتارهایی اشاره می» شدن در رفتار ابراز وجود

چندین . تر عمل کنددهد در آن شرایط قاطع یص مینشانگر شرایطی است که فرد تشخ» وجود

 ندمطالعه نشان دادند که پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار

؛ علیایی و 1385 حقیقی و مهرابی زاده هنرمند،، بشلیده،رحیمی؛ 1390بیرامی؛ 1391پوریان، ( 

 .)2011بابایی زاد و احمدي،

و ابراز وجود گمبریل و ریچی ) 1992(ن پژوهش از پرسشنامه پرخاشگري باس و پريدر ای    

با توجه به ) دختر و پسر( از تمایز میان گروهها،چنین جهت بررسی روایی مالکی و هم) 1975(

استفاده ) AAA-S(پیشینه پژوهش در بررسی روایی مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرانه 

  . شد

  

  يافته ها

  )AAA-S(ايي و پايايي مقياس جرات ورز� سازگارانه و پرخاشگرايانه رو

 کارشناس کمک به و ترجمه )AAA-S(در ابتدا مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه     

 و اصلی متن( نامه انگلیسی پرسش متن دو همقایس با سپس. شد انگلیسی برگردان زبان آموزش

تهیه  فارسی نهایی فرم و انجام الزم اصالحات ،)انگلیسی ی بهفارس هترجم از آمده بدست متن

 .گردید

از تحلیل ) AAA-S(براي بررسی ساختار عاملی مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه     

براي تعیین کفایت . شده با چرخش واریماکس استفاده اهاي اصلی همر عامل به روش مولفه

     نتایج این آزمون.  استفاده شد)KMO (اوکلین - مایر - کیزراز آزمون  گیري پژوهش، نمونه

)KMO= 0/75 (براي .توان با این نمونه به تحلیل عاملی اقدام کردبه خوبی نشان داد که می 
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هاي پژوهش براي استخراج یک ساختار عاملی از آزمون خی دو بارتلت نیز بررسی توان داده

  . نیز معنادار بود ) =P , 31/1630X2 >0001/0( استفاده شد که نتایج این آزمون

در » جرات ورزي پرخاشگرایانه«و » جرأت ورزي سازگارانه« نتایج تحلیل عوامل وجود دو عامل    

 الف نیز به دلیل 16 الف، 6الف، 7هاي  گویه،در این بین. این مقیاس را مورد تایید قرار داد

 الف نیز به دلیل مغایرت و ناهمخوانی 1 الف و 15 و گویه هاي 30/0تر از  بارگذاري عاملی کم

هاي   عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی و بارهاي عاملی گویه1جدول . محتوایی حذف شد

  .هدمربوط به هر عامل و مقدار ارزش ویژه به همراه مقدار واریانس تبیین شده هر عامل را نشان می

ر روش تحلیل عاملی   بافزون» ارانه و پرخاشگرایانه ورزي سازگمقیاس جرات« در بررسی روایی     

) 1975(نامه ابراز وجود گمبریل و ریچیپرسشو ) 1992(پري  و باس  پرخاشگرينامهاز پرسش

ورزي سازگارانه و مقیاس جرات بر افزون نفر از دانشجویان 46به این ترتیب که . استفاده شد

نامه ابراز وجود گمبریل و ریچی نیز پرسشپري و  و باس پرخاشگرایانه به دو پرسشنامه پرخاشگري

نامه ابراز همبستگی عوامل مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه، با پرسش. پاسخ دادند

  . آمده است2نامه باس و پري در جدول هاي پرسش مولفه،چنین وجود گمبریل و ریچی و هم

با استفاده از آزمون تی نمره دانشجویان ) دختر و پسر( ا تمایز گروههراهبمنظور بررسی روایی از     

نتایج در . دختر و پسر در دو عامل جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه مورد مقایسه قرار گرفت

  . نشان داده شده است3جدول 

براي ضریب الفاي کرونباخ . ، ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردیدوسیلهه  نیز ب پایایی این ابزار    

 و براي خرده مقیاس جرات ورزي پرخاشگرایانه 71/0خرده مقیاس جرات ورزي سازگارانه برابر با 

» ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه مقیاس جرات«  بر اساس نتایج بدست آمده ،بنابراین.  بود72/0

 پایا ارزیابی براي سنجش جرات ورزي سازگارانه و جرات ورزي پرخاشگرایانه به عنوان ابزاري روا و

 .شد

  

  بحث و نتيجه گير�

ورزي سازگارانه و مقیاس جرات«سنجی  هاي روان ، بررسی شاخصپژوهشاز این هدف     

توان از ابزار یادشده به عنوان ابزاري   پاسخ داده شود که آیا میپرسش بود تا به این »پرخاشگرایانه

 دو وجود عامل تحلیل از آمده بدستهاي  یافتهسودمند براي سنجش جرات ورزي استفاده کرد؟ 

پژوهش با این . عامل جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه را در این مقیاس مورد تایید قرار داد

 و مدل دو عاملی پژوهش با مدل مبدأ می باشدهمسو ) 2011(هاي تامبسون و برنبام  پژوهش

تواي عوامل استخراجی جرات ورزي  که محند نتایج تحلیل عامل نشان داد،در واقع. هماهنگ است
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سازگارانه و پرخاشگرایانه بدست آمده در این پژوهش با محتواي این دو زیر مقیاس در فرم اصلی 

 که مقیاس ند در بررسی روایی این ابزار، نتایج نشان داد، بر اینافزون. این ابزار هماهنگ است

تگی دارد که این یافته حاکی از روایی  ابراز وجود گمبریل و ریچی همبسهجرات ورزي با پرسشنام

  . مالکی این ابزار است

 ضرایب همبستگی بین دو زیر مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه با زیر ،چنین هم    

 تمایز یافتگی این ابزار با پرخاشگري ه پرخاشگري باس و پري نشان دهندهناممقیاس هاي پرسش

 همبستگی پایین و بدون ،ضمندر . می باشد که این موضوع نشانگر روایی واگراي این مقیاس است

معناداري بین دو زیر مقیاس این ابزار نشان دهنده محتواي مستقل داشتن این مقیاس ها هستند و 

  .دهند سنجش قرار میاین مقیاس دو شیوه کامال متمایز جرات ورزي را مورد

 پژوهشی الزم هبراي تأمین پشتوان . پایایی نیز، ضریب آلفا این مقیاس مطلوب بوده استهدر حوز    

در این حوزه، ضریب بازآزمایی نیز محاسبه شده است که مقدار آن مطلوب و حاکی از پایایی 

ي سازگارانه برابر با ضریب الفاي کرونباخ براي خرده مقیاس جرات ورز. پذیرفتنی مقیاس است

  .  بود72/0براي خرده مقیاس جرات ورزي پرخاشگرایانه  و 71/0

 میان دار معنی تفاوت نتایج، .استشاخص دیگر روایی این مقیاس بوده تمایز جنسیتی نمایش    

 پسران نمره عامل این در. ندداد نشان جرات ورزي پرخاشگرایانه عامل در را پسران و دختران

تري از پرخاشگري کالمی و خصومت را   گذشته نیز سطوح بیشهاي پژوهش .بود دختران زتر ا بیش

 همسو ها پژوهشو این یافته با این ) 1992باس و پري، (اند در مردان نسبت به زنان گزارش داده

 ، ولی نه در جرات ورزي سازگارانه،تفاوت هاي جنسیتی در جرات ورزي پرخاشگرایانه. می باشد

 در ها پژوهش هاگر چه هم.  به دلیل درهم آمیختگی جرات ورزي با پرخاشگري باشدممکن است

برخی ) 1995 مثال کوگان و همکاران، براي( اندجرات ورزي تفاوت هاي جنسیتی را گزارش نکرده

تر جرات ورزي  اند که در مردان سطوح بیشاز مطالعات این تفاوت را نشان داده اند و گزارش کرده

 هاي پژوهشاین واقعیت در ). 1994، فینگگولد، 2001.کوستا و همکاران( نان وجود داردنسبت به ز

 ممکن است بدین دلیل ،دهندتري را نسبت به زنان گزارش می جرات ورزي که مردان سطوح بیش

 جرات ورزي مانند جرات ورزي هباشد که هیچ گونه تفاوت جنسیتی در انواع غیر پرخاشگرایان

 پرخاشگري است که با جرات ورزي در هم گوناگون ندارد بلکه این تفاوت در انواع سازگارانه وجود

به  در پایان مقیاس جرات ورزي سازگارانه و پرخاشگرایانه تامپسون و برنبام،. آمیخته شده است

  .رودمی عنوان ابزار تشخیصی براي انواع جرات ورزي بکار 
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  .� سازگارانه و پرخاشگرايانه  نتايج تحليل عامل مقياس جرات ورز-١جدول 

نخستعامل   

 جرات ورزي سازگارانه

 گویه

 بار عاملی

56/0  .گویم اگر کارش را انجام داده آنرا برگرداندمی: ب3  

56/0  .کنم که نظرش اشتباه استبه او ثابت می: ب9  

54/0  .مکن می یادآور این موضوع را به او ،را ببینم بار بعد که او: ب17  

53/0  . شرکت تماس می گیرم و درباره اشتباه پیش آمده صحبت می کنمبا: الف11  

53/0  . متفاوتی کار کندگونهفرصتی به او می دهم تا متوجه شود می تواند به : الف14  

50/0  .در این مورد به راحتی با او گفتگو می کنم: الف2  

50/0  .دهم قاید ادامه می به بحث درباره آن ع،تا زمانی که آن فرد عقایدم را درك کند: ب12  

44/0  .قیمت هر یک از اجناس را چک کندتا کنم دار خواهش می از صندوق: ب4  

42/0  .از آن شخص می خواهم به ردیف عقب برود) اگر عجله داشته باشم: (ب16  

42/0  .او را راهنمایی می کنم: ب13  

40/0  .را برگرداند نآمی گویم که : الف3  

39/3 مقدار ارزش ویژه  

32/11 درصد واریانس تبیین شده  

 عامل دوم

 جرات ورزي پرخاشگرایانه

 گویه

 بار عاملی

61/0  .شوم و از اومی خواهم آنرا تعویض کندعصبانی می: الف 15  

59/0  .شومعصبانی می: الف 12  

59/0  .شوم عصبانی می،بار بعد که او را ببینم: الف10  

53/0 .ر می خواهم که قیمت ها را عوض کنددا عصبانی می شوم و از صندوق: الف4  

 از آن همه وقت که منتظر ماندم، جلو صحبت کردن نفر بعدي را پسبدون عذرخواهی : الف5

  .گیرممی

52/0  

51/0 .زنم سر او داد و فریاد می،بار بعد که او را ببینم: الف17  

46/0 .کنم مواخذه میبه شدتبار بعد که دوباره از من نفعی برد او را : ب7  

40/0 .کنمبا او شدید برخورد می: الف18  

39/0 .گویم که دخالت نکندشوم و به او میخشمگین می: ب2  

38/0 .م که ساکت شودهاز او می خوا:  الف13  
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   ١جدول ادامه 

36/0 .کنم حتی اگر فروشنده به من سخت بگیرداصرار می: ب8  

35/0  .مزن سرش داد و فریاد می،بار بعد که او را ببینم: الف19  

35/0  .کنمرا مواخذه می او:  الف9  

87/3 مقدار ارزش ویژه  

92/12 درصد واریانس تبیین شده  

25/24 کل واریانس  

  

 ضرايب همبستگي مقياس جرات ورز� سازگارانه و پرخاشگرايانه، پرسشنامه -٢جدول شماره

   .ها� پرسشنامه پرخاشگر� باس و پر�ابراز وجود گمبريل و ريچي و مولفه

  عامل
  احتمال پاسخ

  )ابراز وجود گمبریل و ریچی(
  خصومت  خشم  کالمی  فیزیکی

  -26/0  -30/0*  -10/0  -27/0  42/0**  جرات ورزي سازگارانه

  05/0  26/0  22/0  35/0*  -08/0  ورزي پرخاشگرایانه جرات

01/0 **p<  

05/0 * p<  

  

 راهاز  پرخاشگرايانه  نتايج بررسي روايي پرسشنامه جرات ورز� سازگارانه و-٣جدول شماره

  )دختر و پسر( تمايز گروهها

  میانگین  گروه  عامل
انحراف 

  معیار

درجه 

  آزادي

مقدار 

t  
P 

  01/6  38/37  دختران
  جرات ورزي سازگارانه

  98/5  59/37  پسران
297  30/0  N.S 

  20/6  48/29  دختران
  جرات ورزي پرخاشگرایانه

  88/6  33/31  پسران
46/266  40/2  01/0  
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به   هرگز  عبارت

  ندرت

 تر بیش  گاهی گه

  اوقات

  همیشه

هاست در شرکتی مشغول به کار هستم، بیش  مدت-1

  ....من. گذرداز یک سال است که از آخرین ترفیعم می

  .کنم از رئیسم تقاضاي ترفیع را می-الف

          

غیر ) اطرافیان نزدیک من( وقتی یکی از نزدیکان -2

  ...منصفانه از من انتقاد کند، من

  .کنم در این مورد به راحتی با او گفتگو می-الف

گویم که دخالت شوم و به او می خشمگین می-ب

  . نکند

          

 اگر شخصی که آشنایی چندانی با او نداشته باشم، -3

 که آنرا دچیزي را از من قرض بگیرد و فراموش کن

  ...ند، منبرگردا

  .گویم آنرا برگرداند به او می-الف

گویم اگر کارش را انجام داده، آنرا  به او می-ب

  .برگرداند

          

 در یک خوار و بار فروشی هستم، قیمت چند قلم -4

ام به اشتباه حساب شده از اجناسی که خریداري کرده

  ...است، من

خواهم که شوم و از فروشنده می عصبانی می-الف

  .مت ها را عوض کندقی

کنم که قیمت اجناس را  از فروشنده خواهش می-ب

  .دوباره چک کند

          

 اما این ،اي کاري قصد صحبت کردن دارم در جلسه-5

شود و مدام صحبتم قطع  یاجازه به من داده نم

  ...شود، من می

 از آن همه مدت که منتظر پسبدون عذرخواهی .الف

  .گیرمفر بعد را میام، جلوي صحبت کردن نمانده
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 من و دوستانم تصمیم داریم براي صرف غذا به -6

ها براي رفتن به رستورانی به توافق  آن. جایی برویم

  ... پسندم، منجا را نمی رسند که من آنمی

 بدي دارم هگویم که من از آنجا خاطرها می  به آن-الف

  .دهم به جاي دیگري برومو ترجیح می

          

 فکر کنم شخصی که چندان هم او را  اگر-7

استفاده ءاي با وي ندارم از من سو هشناسم و رابط نمی

  ...برد، منکند و از من نفعی می

 هو نگرانی خود را دربار منطقی با او صحبت کرده -الف

  .کنم بیان میآن

 او را به شدت ،ی برد بعد که باز او از من نفعه دفع-ب

  .کنممواخذه می

          

ر مجبور شوم جنسی را بدون رسید خرید به  اگ-8

  ...مغازه پس دهم، من

خواهم که پولم را پس برم و می آنرا به مغازه می-الف

  .بدهند

کنم حتی اگر  به پس دادن آن جنس اصرار می-ب

  .فروشنده نپذیرد و به من سخت بگیرد

          

شناسم، چیزي  اگر فردي که من او را خوب می-9

  ...دار کند، منتم را جریحهبگوید که احساسا

  کنم با او برخورد می-الف

  .کنم که نظرش اشتباه است به او ثابت می-ب

          

هاي رسان مدام فراموش کند مرسوله اگر نامه-10

  ...دریافتی من را بیاورد، من

 بعد که او را ببینم با عصبانیت با او برخورد ه دفع-الف

  .کنممی

          

ام  قبضی که دریافت کردهرا د اگر اشتباهی ر-11

  ...مشاهده کنم، من

 اشتباه ه با شرکت مربوطه تماس گرفته و دربار-الف

  .کنمپیش آمده صحبت می
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 اگر در یک گفتگو، شخصی که من او را زیاد -12

  ...شناسم، با من مخالفت کند، مننمی

  . در گفتگو با او عصبانی خواهم شد-الف

 به بحث ،د عقایدم را درك کند تا زمانی که آن فر-ب

  . آن موضوع با او ادامه خواهم دادهو گفتگو دربار

          

 اگر در حال انجام کاري باشم و فردي بلند -13

  ...صحبت کند، من

  .خواهم که ساکت شود با صراحت از او می-الف

  .کنم او را راهنمایی می-ب

          

-  کرده اگر فردي را که براي انجام کاري استخدام-14

  ...ام، کارش را به خوبی به اتمام نرساند، من

تواند به دهم تا متوجه شود می فرصت به او می-الف

  .طور متفاوت عمل کند و کار را به انجام برساند

          

 هشناسم و رابطاي را که خوب می اگر همسایه-15

 ،من قرض گرفته استاز ، چیزي را که دارمخوبی با او 

  ... منخراب برگرداند،

خواهم آن را تعویض شوم و از او می عصبانی می-الف

  .کند و همان چیز را برایم تهیه کند

کنم که آنرا تعمیر یا تعویض  از او خواهش می-ب

  .کند

          

 اگر یک فردي که قد بلندتر از من است، در -16

  ...سینما ردیف جلوي من نشسته باشد، من

 بی مالحظه بودن و ه با صداي بلند نظرم را دربار-الف

  .گویمبی توجهی وي می

خواهم به  اگر برایم مهم باشد از آن شخص می-ب

  .)جا به جا شود(  ردیفی عقب تر برود

          

 مرا ه اگر روزنامه رسان جدیدي، چند روزي روزنام-17

  ...ویل ندهد، منحت

 بار بعد که او را ببینم سر او داد و فریاد خواهم -الف

  .زد

  .کرد خواهم یادآوربعد این موضوع را به او  ه دفع-ب
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ام، صحبت مرا قطع  اگر یکی از اعضاي خانواده-18

  ...کند، من

  .کنم با او شدید برخورد می-الف

          

 اگر یکی از نزدیکانم حرفی را که من از روي -19

  ... براي دیگران بازگو کند، من،اماعتمادم به او گفته

  .زنمینم بر سرش داد و فریاد می وقتی او را بب-الف
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