
  

229 

Original Article 
 

Comparison of self-efficacy, self-esteem, social anxiety, shyness and 
aggression among high school students with different levels of 

assertiveness 
 

Khazaie F1*, Shairi MR1, Heidari-Nasab L1, Jalali MR2 
 

1- Department of Clinical Psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, I. R. Iran. 

2- Department of Clinical Psychology, Faculty of Social sciences, Ghazvin University, Ghazvin, I. R. Iran. 

 

Received April 26, 2014; Accepted May 31, 2014 

 

Abstract: 
 

Background: The purpose of this study was to compare the self- efficacy, self -esteem, 

social anxiety, shyness and aggression among the high school students with different levels 

of assertiveness. 

Materials and Methods: In this study, 311 first and second grade high-school students were 

selected from the five regions of Tehran (North, South, Central, East, and West) through 

cluster sampling. The low, high and moderate-assertive participants were recognized based 

on the mean and standard deviation of assertiveness. Multivariate analysis (MANOVA) was 

used to compare the research variables in the three groups. 

Results: The results showed a significance value of F for Wilks lambda (F=4.12, P=0.001) 

indicating the overall differences in different levels of assertiveness. There was a significant 

difference in self-efficacy (P<0.001, F: 13.77) and self-esteem (P<0.001, F: 4.80) in three 

groups of assertiveness. Moreover, a significant difference was found in aggression 

(P<0.001, F: 12.1), social anxiety (P<0.001, F: 5.24) and shyness (P<0.001, F: 8.65) among 

the high, low and moderate-assertive students. 

Conclusion: According to the results of this study, the high-assertive students had the higher 

levels of self-efficacy and self-esteem and lower levels of social anxiety, shyness and 

aggression as compared to the low and moderate-assertive students. 
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  دمه مق

هاي اخير موضوع و آموزش آن در دههي ورزجرأت
-تأمتغير جر .]1[ ي و باليني بسياري بوده استهاي نظرپژوهش

-شود، كه بهله اساسي دوران كنوني تلقي ميأورزي در حالي مس

-جرأت .دزا گردتواند مانع روابط آسيبميعنوان الگويي رفتاري 

ورزي يك مهارت اجتماعي مهم است كه سالمتي شخصي را 
 دي حمايتبراي آغاز و نگهداري روابط بين فرو  دهدبهبود مي

و موجب برخورداري از سالمت هيجاني بهتر بوده گرانه الزم 
   .]2[ شود مي

  

1
علوم  ي، دانشكدهروان شناسي، گروه كارشناس ارشد روان شناسي باليني 

 دانشگاه شاهد  ، انساني
2
  شاهددانشگاه ي علوم انساني، روان شناسي، دانشكدهگروه  ،دانشيار 

3
   شاهددانشگاه ي علوم انساني، سي، دانشكدهگروه روان شنا ،استاديار 

4
   دانشگاه قزوين، ي علوم اجتماعي، دانشكدهروان شناسيگروه  ،استاديار 
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-تأهايي مانند جراند كه فقدان مهارتلعات بسياري نشان دادهمطا
وسيعي از  همشخصه گستر ،ورزي پايين يا بازداري اجتماعي

هاي توانمندي ورزي يكي از مولفهتأجر]. 3[ بيماران رواني است
-كند تا بتوانند با دشواريكه به افراد كمك مي ]4[ اجتماعي است

زا كنار لهأهاي مسا موقعيتو ب هدرهاي زندگي روزمره مقابله ك
كند تا آزادانه و صادقانه ورزي به افراد كمك ميتأجر ].5[ آيند

مورد، در عين حفظ حقوق ديگران، بدون اضطراب و نگراني بي
مرور ادبيات تحقيق  .عقايد، نيازها و حقوق خود را بيان كنند

ز ابرا :دهدورزي نشان ميرد جرأتهاي زير را در موويژگي
عواطف بدون اضطراب، انجام رفتارهاي مخالفتي، صراحت لهجه، 

مندي، تأييد پذيرفتن تحسين و تمجيد نسبت به خود، ابراز عالقه
 گري، پا پذيري و انتقاد ديگران، بازداري از رفتار واكنشي، انتقاد

پذيري، احترام متقابل، وليتئهاي منطقي، مسفشاري بر خواسته
خاطب، خواستن حقوق بشر براي خود و توجه به شأن انساني م

مشكالت همراه  ].6[ ف، مجامله و مداهنهديگران و اجتناب از تعار
بسيار  رويياي از كمورزي در ابتداي تحول در دامنهبا جرأت

دها به شكل و بع هدربروز پيدا ك گرانهشديد تا رفتار پرخاش
-ان مينماي اجتنابي يا اختالل شخصيت اعياختالل اضطراب اجتم

:خالصه

دانش آموزان  گريپرخاش رويي وجتماعي، كمنفس، اضطراب ا هدف پژوهش حاضر مقايسه ميزان خودكارآمدي، عزت :سابقه و هدف
  . با جرأت ورزي باال، متوسط و پايين بوده است دبيرستاني

گانه شمال، جنوب، مركز، غرب و از نواحي پنج) دانش آموز پايه دوم و سوم مقطع دبيرستان 311( هاي تحقيقنمونه :هامواد و روش
هاي داراي آزمودني ،اساس ميانگين و انحراف معيار جرأت ورزي بر. برگزيده شدنداي گيري خوشهبا استفاده از روش نمونهشرق تهران 

متغيرهاي تحقيق در سه گروه ياد شده بر مبناي تحليل واريانس چند متغيره  همقايس و جرأت ورزي باال، متوسط و پايين مشخص شدند
  . انجام گرديد

 نتايج. بوددار يمعن 001/0آلفاي  است كه در سطح 12/4ه شده مربوط به ويلكز برابر مشاهد Fه نشان داد كه عهاي مطالتحليل داده :نتايج

 و :80/4F(و عزت نفس  )P>001/0 و:F 77/13(كارآمدي  خودميزان نشان داد كه  تحليل واريانس مربوط به هر متغير به شكل جداگانه
001/0<P (گري پرخاشنتايج مربوط به  ،چنينهم. متفاوت است در دانش آموزان با سطوح جرأت ورزي باال، پايين و متوسط)01/12F: 

دهد كه متغيرهاي ياد شده در نشان مي )P>001/0 و :65/8F(رويي و كم) P>001/0 و :24/5F(، اضطراب اجتماعي )P>001/0 و
  . با سطوح جرأت ورزي باال، پايين و متوسط متفاوت استنوجوانان 

كارآمدي و عزت نفس بيشتري را نسبت به  هاي داراي جرأت ورزي باال، خودنشان داد كه آزمودنيدست آمده نتايج به :گيرينتيجه
گري كمتري را نسبت به گروه داري رويي و پرخاشكم ،چنين اضطراب اجتماعيكنند و همورزي پايين گزارش ميگروه داراي جرأت

  .دهندجرأت ورزي پايين نشان مي

  عي، پرخاشگري، جرأت ورزي، خودكارآمدي، عزت نفس، كمرويياضطراب اجتما :كليديواژگان
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برد از عنوان يك سبك و راهورزي بهدر واقع جرأت ].7[ شوند
گران متمايز شده است و بسياري از پژوهش و انفعال گريپرخاش

رويي و كم(پذيري دهند كه سلطه پيوستاري قرار مي هرا در ميانآن 
هاي رفتاري عنوان نقيصهبه )خشم و تكانه(گري پرخاش و )انفعال

معتدل در ميانه آن  يعنوان رفتارورزي بهن و جرأتدر دو انتهاي آ
- با توجه به اين واقعيت، شايسته است بر كم ].8[ گيردقرار مي

عنوان متغيرهايي كه گري بهرويي، اضطراب اجتماعي و پرخاش
ورزي نزديك است، با نقصان در جرأترسد نظر ميدست كم به
ورزانه به شكل جرأت با در نظر گرفتن اينكه رفتار .تمركز نماييم

 دهد، احتمال اين كهتر روي ميبخشي از پيچيدگي تعاملي گسترده

تابعي از مهارت و  ،ورزانه عمل كنديك فرد به شكل جرأت 
انگيزشي - توانايي عملكردي، ارزيابي شناختي و عوامل عاطفي

-به بعد متناسب با گسترش و تفوق جنبه 1970 هاز ده ].7[ است

شناسي، نقش عوامل شناختي و ادراكي در روانهاي شناختي در 
با توجه به . ورزانه مورد توجه قرار گرفتتوانايي رفتار جرأت

-، يكي از منابع فردي كه بهBanduraاجتماعي  - ديدگاه شناختي

كند،  منابع مقابله ايفاء مي رسد نقش مهمي در ارزيابي ونظر مي
ه به توانايي كارآمدي اشار در واقع خود .است كارآمدي خود

مطالعات صورت  .]9[ ادراك شده براي انجام عمل دلخواه دارد
گرفته در زمينه بررسي رابطه ميان شناخت اجتماعي و رفتار 

ورز در مقايسه با افراد جرأت اند كه افرادورزانه نشان دادهجرأت
با  .]1[ داضطراب و كارآمدي تفاوت دارنورز در سطح غير جرأت

كارآمدي و رفتار  ا در مورد رابطه ميان خودهدادهحال اين
 ورزي بياني از عزت نفسجرأت ].10[ اجتماعي محدود است

ورزانه با عزت نفس و اعتماد به نفس همراه رفتارهاي جرأت. است
ورز، خود اند كه افراد جرأتمطالعات نشان داده. ]11[ است

 تر هستندقكنند و در زندگي موف ارزشمندي باالتري را گزارش مي

ورزي تأيد اشاره كرد كه نقش و اهميت جراز سويي با ].13،12[
نقش به اين . تر استتر و اساسيدر دوران نوجواني پررنگ

 هنوجواني دور. گردددوران باز مي هاي اينها و ضرورتويژگي
 استو شناختي اجتماعي هاي هيجاني، ها و دوره انتقالبحران

سالي و افزايش استرس و ايند انتقال به بزرگنوجواني با فر ]. 14[
هاي اجتماعي و ترس از موقعيت]. 15،16[ افسردگي همراه است

اضطراب اجتماعي از مشكالت شايع در اين دوران است كه با 
فشارها براي  كه در همان حال ].17[ پيامدهاي منفي همراه است

براي كسب  آرزوهايي متعارض يابد،ساالن افزايش ميتبعيت از هم
شان به نوجوانان با كاهش وابستگي .آورندهمتا سر بر مييتي بيهو

هاي بين فردي درگير متنوعي از تعامل هبافت خانوادگي، در گستر
هاي گيري مهارت كارهاي بين فردي مستلزم بهشوند؛ اين تعاملمي

نوجوانان با افزايش استرس، تغيير ]. 18[ گانه است اجتماعي چند
ساالن و با فشار ساالن و افزايش نفوذ هماهميت گروه همدر 

مصرف ]. 19[ ساالن روبرو هستنداي براي تبعيت از همتشديد شده
ها و عاليتباري جنسي از ف و بندمواد مخدر، الكل، سيگار و بي

 هاي اساسيويژگي]. 20[ نوجواني است هرفتارهاي پرخطر دور

هاي ديگران، به همان  سچون اهميت قائل شدن براي احساهم
دهيم، اعتماد به نفس و  هاي خود اهميت ميميزاني كه به احساس

توانايي ايجاد روابط مثبت به نوجوانان در جلب حمايت و موافقت 
رساند و از طرد اجتماعي آنها جلوگيري  افراد ديگر ياري مي

ورزي با ايجاد استقالل رفتاري، افزايش اعتماد به تأجر. نمايد مي
ها، توانايي ايستادگي نفس و عزت نفس و كاهش اضطراب و ترس

ساالن و محيط را افزايش داده و در مقابل فشارهاي ناشي از هم
نقش مهمي در موفقيت تحصيلي و روابط اجتماعي اثرمند و 

شت كه بنا بر بايد توجه دا .]21،12[ كندرضايت بخش بازي مي
برگيرنده و چند وجهي  ورزي مفهومي درتأجر ،هاي مختلفنظريه
، اين مفهوم عالوه بر آن كه از وجوهي نظري و فلسفي. است

ي برخوردار است، در ختشنا، اجتماعي و سياسي و روانحقوقي
هاي مختلفي را ها و مهارتشناختي نيز تواناييهمان مضمون روان

هايي نظير اعتماد به نفس، عزت به تعبير اخير اگر سازه. در بر دارد
تار رفي، مهارت اجتماعي، رفتار اجتماعي و كارآمد خود نفس،

-ورزي قرار نگيرند با آن همتأمستقل كامال در ذيل مفهوم جر

بيش از هر چيز  .دهندهاي بسياري نشان ميپوشي و همبستگي
ورزي در با توجه به نقش مهم جرأت ،مبتني بر اين خاستگاه

هاي اجتماعي و هاي ميان فردي، نقش مهم آن در تعاملارتباط
اضطراب  گري،پرخاش(ورزانه فراواني رفتارهاي غير جرأت

ورزانه با تو ارتباط رفتارهاي غير جرأ )رويياجتماعي و كم
رويي و سوء گري، كمسالي نظير پرخاشاختالالتي در دوره بزرگ

چنين با التفات به شرايط بومي و فرهنگي و هم مصرف مواد
- و سهم متغيرهاي مرتبط با آن در نمونهضرورت وارسي اين متغير 

عزت مدي، خودكارآمقايسه رو از اين ؛كنداي ايراني معني پيدا مي
با  گري در نوجوانانپرخاشرويي و نفس، اضطراب اجتماعي، كم

  . اساسي تحقيق حاضر است هلورزي متفاوت مسأسطوح جرأت

  

  هامواد و روش

مدي، آكار ودحاضر مقايسه ميزان متغيرهاي خ در تحقيق
انش رويي در دگري و كمعزت نفس، اضطراب اجتماعي، پرخاش

ورزي باال، متوسط و پايين مد تأآموزان دبيرستاني با سطوح جر
 -توان گفت تحقيق حاضر از نوع عليمي ،بنابراين. نظر بوده است

كليه  همعه آماري تحقيق حاضر در برگيرندجا .اي استمقايسه
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طه بوده است كه پسر پايه دوم و سوم متوسآموزان دختر و دانش
هاي شهر تهران مشغول دبيرستان در 1388- 1389سال تحصيلي  در

-تأهايي كه در مورد جراهي به پژوهشنگ .اندبه تحصيل بوده
با توجه به . هاي متنوعي استگر نمونهورزي انجام شده، بيان

مجموع  در ،]23،22،19،18،4[تحقيقات مرتبط با متغير ياد شده 
الزم به توضيح است كه در كنار   .نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 311
هاي تعيين حجم نمونه  هاي تعيين حجم نمونه يكي از روشروش

استناد به تحقيقات مشابه در گستره ادبيات تحقيقي است كه 
انتخاب حجم نمونه در پژوهش كنوني بر اين اساس انجام گرفته 

اي اي مرحلهاساس شيوه خوشه ق حاضر برگيري تحقينمونه .است
نخست از ميان مناطق آموزشي شمال، جنوب، . انجام شده است

از هر ناحيه يك منطقه  غرب، شرق و مركز تهران به تصادف
هاي آموزش و پرورش ها بر اساس فهرستانتخاب(د انتخاب ش

 4از هر منطقه به تصادف  ،سپس ).شهر تهران انجام گرفت

 انتخاب گرديد) دبيرستان پسرانه 2دبيرستان دخترانه و  2(دبيرستان 

- دبيرستان پسرانه، به دبيرستان دخترانه و يك يك در هر منطقه و

عنوان ذخيره در دبيرستان دوم به. شداصلي انتخاب  هعنوان مدرس
نظر گرفته شد و در صورت عدم موافقت دبيرستان اول و يا عدم 

در ادامه به مدارس انتخابي  .دشرجوع مي همكاري كامل، به آن
د بودن عبارت ،مناطقي كه به تصادف انتخاب گرديدند. رجوع شد

ها بر حسب زمودنيفراواني و درصد آ .16و  13، 6، 2، 1: از
  .آمده است 1 هآموزشي در جدول شمار جنسيت و منطقة

  
  

ي ها بر حسب منطقهفراواني و درصد آزمودني - 1 شماره جدول
  سيتو جن آموزشي

  مذكر  نثؤم  كل  هاآزمودني

  شاخص

  منطقه آموزشي
  )درصد(فراواني  )درصد(فراواني  )درصد(فراواني

  )9(28  )61/10(33  )6/19(61  جنوب

  )78/5(18  )28/10( 32  )1/16(50  شرق

  )87/12(40  )28/10(32  )22(72  غرب

  )57/11(36  )64/9(30  )2/21(66  شمال

  )43/6(20  )5/13(42  )9/19(62  مركز

  )69/45(142  )31/54(169  )100(311  كل

  

  :در اين تحقيق ابزارهاي زير مورد استفاده قرار گرفته است

  )ورزيتأجر(پرسشنامه ادراك خود 

سوال است و از سوي  80اين پرسشنامه داراي           
Townend ]24[ وي در مطالعات موردي . معرفي شده است
پرسشنامه استفاده نموده  ويژه در مورد مديران، از اينمتعددي، به

در پژوهش حاضر  .زير مقياس دارد 4امه ادراك خود پرسشن. است
گويي پاسخ هنحو. استفاده شده است» ورزيتجرأ« مقياس از زير

در پژوهش  ]25[ جاللي .بر اساس بله، خير بوده است هابه سئوال
اعتبار پرسشنامه ياد شده را بر اساس نظر متخصصان مناسب خود، 

وي در پژوهش خود بدين  از سوي ديگر؛ زيابي نموده استار
 يتشخيصياد شده از اعتبار  هپرسشنام نتيجه رسيده است كه

. ورز باال و پايين برخوردار استتأمناسبي در افتراق افراد جر

ي خرده و برا درصد 72پرسشنامه در تحقيق حاضر  فاي كلآل
اشي از دو بار پايايي ن .است بوده درصد 61ورزي تأمقياس جر

و  )P>001/0( 6/0ر ورزي برابتأرده مقياس جرجراي خا
بوده درصد  45نفر برابر  45همبستگي دو نيمه كل آزمون براي 

  . است

  

 »گريپرخاش«پرسشنامه 

 29داراي  ]Perry ]26و   Bussگريپرسشنامه پرخاش

گري چهار خرده مقياس پرخاش ةگيرندبر درپرسش است و 
ها آزمودني .گري كالمي، خشم و خصومت استرخاشفيزيكي، پ

 .دهندها پاسخ ميبه سوال يادرجه 5س ليكرت اساس يك مقيا بر

يب ضريب ترتبه در بررسي پايايي پرسشنامه مذكوراين محققين 
گري براي عوامل پرخاش 72/0و  72/0، 76/0، 8/0همبستگي برابر 

دست آوردند كه حاكي از فيزيكي، كالمي، خشم و خصومت به
ساني دروني را براي هم ،چنينهم. پرسشنامه است پايايي مناسب

- ساني بااليي محسوب مياند كه همگزارش كرده) 89/0(آزمون 

پرسشنامه اين به بررسي عوامل  ]27[ در ايران نيز محمدي. شود
 و ضريب زير 78/0ضريب بازآزمايي كل پرسشنامه . خته استپردا

- هم. است بوده در نوسان 74/0تا  61/0مه بين هاي پرسشنامقياس

براون - منبا استفاده از شاخص ضريب همبستگي اسپير ،چنين
و براي نيمه اول و  73/0براي كل مقياس  پاياييمقياس ضريب 

ساني دروني هم. برآورد شده است 85/0و  82/0ترتيب به دوم
پرسشنامه نيز با استفاده از شاخص آلفاي كرونباخ براي عوامل 

و براي كل پرسشنامه  82/0تا  71/0گري بين پرسشنامه پرخاش
پرسشنامه مورد نظر، با  گراياعتبار هم .برآورد شده است 89/0

نتايج . بررسي شده است استفاده از مقياس آسيب رواني عمومي
گري و هر يك از عوامل آن دست آمده نشان داد كه ميان پرخاشهب

وجود  )P>001/0(داري يبا آسيب رواني عمومي، ارتباط معن
گراي پرسشنامه نيز با استفاده از ضرايب همبستگي اعتبار هم. دارد

دامنه . گري محاسبه شدهاي پرسشنامه پرخاشمقياس ميان زير
  .است 60/0تا  38/0ميان عوامل بين ضرايب 
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  پرسشنامه هراس اجتماعي 

 و همكاران Connorنخستين بار توسط  كه اين مقياس

اي است كه ماده 17سنجي  يك مقياس خود تدوين شده است ]28[
و ناراحتي ) ماده 7(، اجتناب )ماده 6(داراي سه خرده مقياس ترس 

 براساس مقياس ليكرت هاآزمودني. باشدمي) ماده 4(فيزيولوژيك 

- پايايي اين پرسشنامه به .دندهميپاسخ  البه هر سؤ ايپنج گزينه

هايي با تشخيص اختالل هراس اجتماعي روش بازآزمايي در گروه
ساني دروني يا هم. است 89/0تا  78/0برابر ضريب همبستگي 

 94/0ضريب آلفا در گروهي از افراد بهنجار، براي كل مقياس برابر 

و براي زير  91/0ب ، اجتنا89/0هاي فرعي ترس و براي مقياس
 ].28[ گزارش گرديده است 80/0مقياس فيزيولوژيكي معادل 

غير باليني در ايران  هموندر ن ]29[ نو همكارا حسنوند عموزاده
ضريب آلفاي . اندو پايايي اين مقياس را بررسي نموده اعتبار

و براي نيمه دوم آزمون  82/0پرسشنامه در نيمه اول آزمون برابر 
همبستگي دو نيمه آزمون برابر . گزارش شده است 76/0برابر 

گزارش شده  91/0براون برابر - رمنيو شاخص اسپ 84/0آزمون 
- ها در خرده مقياسآلفاي كرونباخ مربوط به كل آزمودني. است

 74/0، براي ترس 75/0هاي اضطراب اجتماعي براي اجتناب برابر 

گرا اعتبار هم .بوده است 75/0برابر  و براي ناراحتي فيزيولوژيك
بتال به هراس هاي آن در افراد مبراي كل مقياس و خرده مقياس

  .اين آزمون است اعتبار مناسب هدهندنشاناجتماعي 

  

   »بندي حرمت خود مقياس درجه«پرسشنامه 

 ]Thomas ]30و   Nugent توسطاين پرسشنامه 

ان در زمينه پايايي ابزار نشايشان ايج مطالعه نت. استساخته شده 
بندي حرمت خود برابر  هدهد كه ضريب آلفاي مقياس درجمي
آيتمي از اين  20ها به نسخه حذف گام به گام اين آيتم. است 98/0

. آيتم منفي بود 10آيتم مثبت و  10منجر شد كه داراي ابزار 

 87/0و  91/0ترتيب ضريب آلفاي مقياس مثبت و مقياس منفي به

نشان داد  قياس نيز ثبات مناسبي رابود و ضريب بازآزمايي اين م
 و 91/0و  90/0ترتيب برابر براي مقياس مثبت و مقياس منفي به(
)001/0<P( همبستگي بااليي  ، هر دو مقياسچنينهم. بوده است

براي مقياس (را با نمره كل مقياس حرمت خود روزنبرگ داشتند 
  )P>001/0 و r=79/0و  r=72/0ترتيب مثبت و مقياس منفي به

مناسب فرم كوتاه مقياس درجه بندي حرمت  گرايكه اعتبار هم
اي بر در مطالعه ]31[ شعيري و همكاران .دهدخود را نشان مي
هاي ويژگي هدوره كارشناسي به بررسي و مطالعروي دانشجويان 

نتايج  .مذكور در جمعيت ايراني پرداختند هروان سنجي پرسشنام

ساني دروني هم هدهندامه نشانايايي عوامل پرسشنمربوط به پ
 .پرسشنامه است) 70/0 بزرگتر ازآلفاي كرونباخ يعني ( مناسب

براي بررسي اعتبار سازه پرسشنامه حرمت خود همبستگي 
هاي حرمت خود عامل مقياس با آزمون 6گشتاوري پيرسون بين 

روان و ، پرسشنامه سالمت  MMPI2آيزنك، مقياس حرمت خود
ضرايب . انجام شد ر گذاري نويكي استريكلندمنبع مها هپرسشنام

هاي همبستگي محاسبه شده عوامل پرسشنامه حرمت خود با آزمون
فرم (ي سوال 20در مطالعه حاضر از فرم . دار بودياد شده معني

  . مه مزبور استفاده شده استپرسشنا )كوتاه

  

 »كارآمدي خود«پرسشنامه 

و   Shererوسيلهكارآمدي بهي خودسوال 23مقياس 
Maddux ]32[  ضريب پايايي گزارش شده به. شده استساخته -

 ضريب پايايي بر. بخش استباال و رضايت نسبتاايشان ه وسيل

كارآمدي عمومي و  ده مقياس خوداساس آلفاي كرونباخ براي خر
 71/0و  86/0برابر  ترتيبكارآمدي اجتماعي به خرده مقياس خود

 مون برضريب پايايي آز ]33[ در يك مطالعه. شده است گزارش

و با استفاده از  70/0 را نبراو- اساس روش همبستگي اسپيرمن
 اعتبار سازة .ده استشگزارش  76/0دو نيمه كردن گاتمن روش 

هاي كنترل همبستگي با آزمون مدي بر اساسمقياس خود كارآ
دروني و بيروني راتر، مقياس فوايد اجتماعي، مقياس بيگانگي از 

 هدهندمحاسبه شده است كه نشانبين فردي ستگي شاي خود و
در پژوهش حاضر نمره كل . بستگي مثبت و متوسطي استمه

  .بررسي شده است هاآزمودني

  

 رويي پرسشنامه كم

عبارت  14داراي رويي كم همقياس تجديد نظر شد
ناراحتي  - 1 :دو عامل زير است هپرسشنامه در برگيرند ].34[ است

  .افراد غريبه ااراحتي در مواجهه بن - 2؛ و ماعيهاي اجتدر موقعيت

 79/0 ،84/0، 85/0ساني دروني آزمون در مطالعات غير ايراني هم

در  ]35[ رادي منش و نيك بختم. گزارش شده است 76/0و 
و  84/0آلفاي كل آزمون را  اي بر روي دانشجويان ايرانيمطالعه

. اندگزارش كرده 89/0و  88/0ترتيب آلفاي عامل اول و دوم را به

 89/0و  88/0بستگي ميان عوامل اول و دوم با نمره كل برابر هم

بستگي ميان خرده دار است و هميگزارش شده است كه معن
اين مقياس  .گزارش شده است )P>001/0( 57/0ها برابر مقياس

  . شودپاسخ داده مي ايگزينه 5 براساس درجه بندي ليكرتي
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  ها شيوه تحليل داده

هاي توصيفي، عالوه بر استفاده از شاخص در اين تحقيق
گانه داراي سههاي تحقيق در گروه چند گانه براي مقايسه متغيرهاي

، از تحليل واريانس چند ورزيتسطوح متفاوت جرأ
ها با استفاده تحليل .استفاده گرديده است  (MANOVA)همتغير

  .انجام شده است SPSSي از برنامه

  

 نتايج

اساس  رپژوهش، نخست ب همنظور بررسي مسالهب
ورزي و با توجه به يك انحراف تميانگين و انحراف معيار جرأ

-تهاي باال، پايين و متوسط جرأگروهمعيار باال و پايين ميانگين، 
-ورزي بهتميانگين و انحراف معيار جرأ(دند ورزي مشخص ش

توجه به معيارهاي با  ،بنابراين). است 36/2و  77/13 ترتيب برابر
باال،  ورزيتنفر در گروه جرأ 60زمودني، آ 311تعيين شده، از 

متوسط نفر در گروه  202و  ،ورزي پايينتنفر در گروه جرأ 49
نتايج توصيفي مربوط  هدر برگيرند 2 هجدول شمار .اندقرار گرفته

ورزي تي جرأسطوح پايين، متوسط و باال در به متغيرهاي تحقيق
در بر گيرنده نتايج تحليل واريانس  4و  3ي شماره ولجدا .است

هايي با هاي تحقيق در آزمودنيچند متغيره مربوط به مقايسه متغير
  . سطوح جرأت ورزي سه گانه است

  

  ورزي باال، پايين و متوسطتهايي با جرأهاي پژوهش در آزمودنيهاي توصيفي مربوط به متغير شاخص - 2شماره  جدول

  گروه
  كل    ورزيتجرأ

  باال  متوسط  پايين
  شاخص  انحراف معيار  ميانگين

  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  متغير

  08/18  06/98  97/18  02/103  52/17  50/98  05/18  52/92  عزت نفس

  39/11  54/19  12/10  20/15  85/10  83/19  23/13  08/22  اضطراب اجتماعي

  06/8  02/13  42/7  30/28  59/7  16/32  09/9  58/34  روييكم

  05/51  98/191  77/56  42/210  37/47  12/195  97/47  76/163  مديخود كارآ

  98/14  68/11  50/12  53/65  30/14  04/71  40/16  78  گريپرخاش

  

  

تحليل واريانس چند متغيره مربوط به متغيرهاي اصلي  -3جدول شماره 
  هاورزي در كل آزمودنيگانه جرأت طوح چندتحقيق بر اساس س

  شاخص

  اثر
  سطح معناداري  F  ارزش آماره

 001/0 05/4  125/0  پياليي

 001/0 12/4  877/0  ويلكز

 001/0 19/4  938/0  هتلينگ

 001/0 50/7  123/0  روي

  

مشاهده شده  Fدهد كه نشان مي 3شماره  نتايج مندرج در جدول
است  12/4برابر ) Wilk’s Lambeda( ويلكزالمبداي مربوط به 

توان گفت مي ،بنابراين. دار استيمعن 001/0كه در سطح آلفاي 
هاي حداقل ميانگين يك و يا چند متغير مورد بررسي در آزمودني

 هاما نكت. ورزي باال، متوسط و پايين متفاوت استتأداراي جر
تك  قابل توجه اين است كه تحليل چند متغيره اطالعاتي در مورد

بدين ترتيب تحليل واريانس مربوط به هر . دهدتك متغيرها نمي
  .شودارائه ميها در ادامه تحليل متغير به شكل جداگانه

  

  ورزيتجرأهايي با سطوح باال، متوسط و پايين تحليل واريانس مربوط به متغيرهاي تحقيق به شكل جداگانه در مورد آزمودني - 4شماره  جدول

 

  

  

  

  

  

  

 F دهد كهنشان مي 4 هي به نتايج مندرج در جدول شمارنگاه

باال، پايين و متوسط  ورزيتسه گروه داراي جرأ هشي از مقايسنا
 رويي، خودرهاي عزت نفس، اضطراب اجتماعي، كمدر متغي

-دار مييمعن گري در مقايسه با مقادير بحرانيمدي و پرخاشكارآ

  شاخص

  منبع
    دارييسطح معن  F  ميانگين مجذورات  آزادية درج  ع مجذوراتمجمو

    009/0  80/4  19/1533  2  38/3066  عزت نفس

    006/0  24/5  54/663  2  09/1327  اضطراب اجتماعي

    001/0  65/8  26/537  2  52/1074  روييكم

    001/0  77/13  52/33178  2  04/66357  كارآمدي خود

    001/0  01/12  69/2516  2  38/5033  گريپرخاش
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البته . متفاوت استهاي ياد شده در سه گروه تغيرم ،بنابراين. باشد
شود كه كدام هاي سه گانه مشخص ميبا توجه به ميانگين گروه

دقت  حال و برايبا اين. يك داراي برتري نسبت به ديگري است
ورزي، در تجرأهاي سه گانه دو به دو گروه هداري، مقايسيدر معن

ه گانه با يك ديگر، ارائه هاي سادامه آزمون تعقيبي مربوط به گروه
دست هاي بهگر اين است كه تفاوتبيان 5جدول شماره  .شودمي

ورزي هاي دوگانه در سه گروه جرأتآمده مربوط به كدام مقايسه
دهد كه ميزان نتايج ارائه شده، نشان مي. باال، پايين و متوسط است

-تورزي پايين با گروه جرأخود كارآمدي دو گروه داراي جرأت
ورزي باال ورزي متوسط با گروه جرأتورزي باال و گروه جرأت

گري در دو گروه داراي چنين، ميزان پرخاشهم. متفاوت است

ورزي پايين و متوسط متفاوت ورزي باال با گروه جرأتجرأت
ورزي با گري گروه متوسط جرأتحال، ميزان پرخاشبا اين. است

دهد كه ميزان ائه شده نشان مينتايج ار. گروه پايين تفاوتي ندارد
ورزي باال با گروه اضطراب اجتماعي در گروه داراي جرأت

ورزي متوسط گروه داراي جرأت. ورزي پايين متفاوت استجرأت
داري در ميزان اضطراب يك از دو گروه ديگر تفاوت معنيبا هيچ
- گروه داراي جرأت ميزان عزت نفس در از طرف ديگر،. ندارد

ورزي پايين و ميزان عزت نفس در با گروه داراي جرأت ورزي باال
ورزي پايين ورزي متوسط با گروه داراي جرأتگروه جرأت
ورزي رويي نيز در دو گروه داراي جرأتميزان كم. متفاوت است

     .ورزي پايين متفاوت استمتوسط و باال با گروه داراي جرأت

  

  ورزي باال، متوسط و پايينتهايي با سطوح جرأحقيق در آزمودنيهاي تهاي متغيرميانگين همقايس - 5شماره  جدول

  سطح معناداري خطاي استاندارد  تفاوت ميانگين  )ورزيسطوح جرأت( )ورزيسطوح جرأت(  متغيير مستقل

 عزت نفس

2  

3  

3  

1  

1  

2  

90/5-  

47/10 -  

52/4-  

62/2  

43/3  

84/2  

062/0  

007/0  

252/0  

 اضطراب اجتماعي

2  

3  

3  

1  

1  

2  

24/2  

87/6  

63/4  

65/1  

16/2  

79/1  

364/0  

005/0  

027/0  

 روييكم

2  

3  

3  

1  

1  

2  

41/2  

27/6  

86/3  

15/1  

51/1  

25/1  

095/0  

001/0  

006/0  

 كارآمدي خود

2  

3  

3  

1  

1  

2  

35/31 -  

66/46 -  

30/15 -  

21/7  

44/9  

81/7  

001/0  

001/0  

124/0  

 گريپرخاش

2  

3  

3  

1  

1  

2  

82/7  

33/13  

51/5  

12/2  

78/2  

30/2  

001/0  

001/0  

046/0  

  

  بحث 

- ي پژوهش باز ميهاكه به نتايج مربوط به مفروضههنگامي

ورزي تأهاي داراي جركارآمدي در گروه خودگرديم، شاهد تفاوت 
ورزي بيشتر تأجر ي كه شاهدنبه ديگر سخن به ميزا ؛بيشتر هستيم

ي بدين يافته كنون. كارآمدي نيز هستيم هستيم، شاهد فزوني خود
 ورزي باال، سطح باالتري از خودتأجر داراي كه افراد است يمعن

از ديگر سو، . دهندكارآمدي و اثرمندي را از خود نشان مي
Borbely د تواننورز ميتأباور دارند كه افراد جر ]18[ و همكاران
كارآمدي  بنابراين انتظار خود و كننده ثر استفادؤهاي ماز پاسخ

كارآمدي صفتي رفتاري و موقعيتي  خود. كنندباالتري را منعكس مي
؛ در واقع، ]9[ پذيرداست و به تناسب هر رفتار، كمي و زيادي مي

اي از باورها و انتظارهاي فرد در ارتباط با كارآمدي مجموعه خود

كه ممكن است فردي  خاصي از فعاليت است، به اين معني هايجنبه
داشته باشد و كارآمدي باال  در صفتي، رفتاري و يا موقعيتي خود

كارآمدي پاييني  همان فرد در صفت و رفتار و موقعيتي ديگر خود
ورزي كارآمدي و جرأت گاه ميان مفهوم خود از اين منظر. نشان دهد

زي نيز امري نسبي بوده و در ورمشابهت بسيار است؛ جرأت
ت ورزي و ميان جرأ  ،حالبا اين .ها و رفتارها متغير استموقعيت

- مشابهتوجود داشته و مبستگي مثبت بسيار بااليي خودبسندگي ه

بسندگي  خود. ]25[است  دموجوبيان اين دو مفهوم در هاي بسياري 
. يابدبيشتر صفتي شخصيتي است و در تظاهرات رفتاري بروز مي

مندي از خود، قضاوت مثبت از وجود اين ويژگي در فرد رضايت
.ل داردز وظايف را به دنباآميها و اطمينان از انجام موفقيتتوانمندي
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 - هااظهار بدون اضطراب عواطف و خواسته -ورزيتاحتماال جرأ

چه از اين چنان. ]25[ بسنده است بخش مهمي از شخصيت خود
ي رفتاري وابسته و زير مجموعه كارآمد ديدگاه بنگريم، خود

 ديگر ههاي مرتبط با مفروضيافته ي بهنگاه .ورزي استتجرأ

كه اضطراب اجتماعي در افراد  استگر اين نكته بيان پژوهش
عات اين يافته با مطال. ورز باال، متوسط و پايين متفاوت استتأجر

Weber 22[ و همكاران[  وGaddis ]36[ ولپه. سو بوده استهم 

و  ورزيتأاولين بار واژه جر ]25[ به نقل از جاللي )1983(
 يو. آموزش آن را در ارتباط با اضطراب اجتماعي معرفي كرد
ي دارانشان داد، بسياري از بيماراني كه اضطراب اجتماعي داشتند، 

 ي پايينورزتأجر باافراد  ايشانزعم ند؛ بهبود ورزي پايينتجرأ

جاي تمركز بر رفتار و يا درستي و نادرستي آن بر عواقب زيان به
دچار اضطراب  شوند و از اين رهگذر چنانميبار رفتار متمركز 

-ت انجام رفتار صحيح را از خود سلب ميأشوند كه عمال جرمي

شان ورز با بيان راحت و باز عقايد و احساساتتأافراد جر .كنند
بدون احساس گناه و بدون ترس از دست دادن، با صراحت و 

ن به عزت نفس توادر تبيين اين رابطه مي ].6[ كنندراحتي رفتار مي
فكر  ورز و ارج نهادن اين افراد به احساس وتأباالي افراد جر
عزت نفس پايين در كنار اضطراب اجتماعي هر . خود اشاره كرد
-هتاييد هر كسي را بتا گردد كه فرد در تالش باشد دو سبب مي
وقتي فرد بر اين باور است كه ديگران ارزيابي مثبت . دست آورد

. ]37[ گرددچار اضطراب و اشكال در عزت نفس مياز او ندارند، د

 Gaddis، ]37[ و همكاران Arrindellهاي اين يافته با پژوهش

عزت . ه استسو بودهم ]38[ همكارانو  Karagozogluو  ]36[
. آيدشمار ميهمبسته اعتماد به نفس به نفس سازه مكمل و نوعا

تصور و خود بر مبناي عزت نفس حس ارزشمندي ما نسبت به
ورزي روشي تأجر. ست كه از قضاوت ديگران داريمباوري ا

است، عالوه براي تاييد و حفظ ارزش و احترام به خود و ديگران 
 دهدخود را نشان ميورزي سطح اعتماد به تأبر اينكه سطح جر

 ستا اين ورزتأهاي افراد جرترين ويژگياز مشخصيكي . ]36[

سه با افراد ورز در مقايتأجرافراد . كه خود را دوست دارند
 ، نسبت به خود احساس مثبت و خوبرگر يا سلطه پذيپرخاش

 ؛ل ايجاد احساس خود ارزشمندي نيستابراز وجود تنها عام. دارند
با اين حال، با ايجاد روابط ارضا كننده و بارور كردن احساس 

شود افراد اشتغال فكري ميارزشمندي و كاهش اضطراب، موجب 
فرد  ].39[ در مورد نظر ديگران و دفاع از خود داشته باشندكمتري 

او كند كه موجب حفظ حرمت نفس اي رفتار ميگونهورز بهتأجر
- ن ديگران نيز مورد تاييد قرار ميأشده و در عين حال ارزش و ش

رويي گر تفاوت كماياننم روييير كممرتبط با متغهاي يافته .گيرد

توجه كنيم كه . است پايين ورزتأجر و باال ورزتأدر افراد جر
Borna   وSavari ]40[  وArrindell و همكاران ]به رابطه  ]37

- ورزي و رابطه مستقيم و مثبت بين كمتأرويي و جرمنفي بين كم

بايد توجه داشت . اشاره دارنداجتماعي رويي و اختالل اضطراب 
 ]41[ هااي ناهمگن است و در بسياري پژوهشرويي سازهكه كم

رو افكار د كمافرا. شكلي از اضطراب اجتماعي دانسته شده است
رويارويي و ناتواني در انجام كار در  هناخوشايندي در زمين

. يابي منفي و خود اشتغالي اضطرابي دارندارزش ها، خودموقعيت

-عملكردهاي اجتماعي نشان مي اين افراد حساسيت افراطي در

افراد مضطرب اجتماعي ترس از ارزيابي چون رو همافراد كم .دهند
- تأو جر هاي اجتماعيهايي در مهارتمنفي دارند و داراي نقص

رويي بيش از هر چيز با غلبه احساسات و كم ].25[ ورزي هستند
كه فرد قصد اعمال ويژه هنگاميبه ،اضطراب بازدارنده بر رفتار

. شودياي در روابط ميان شخصي دارد، مشخص مان و خواستهجحر

ترس بازدارنده از واكنش احتمالي مخاطب و تشديد اضطراب عمومي 
-رو توليد ميبسياري در فرد كمدر اين حالت، تعارض درون رواني 

رسد اين افراد ناراحت شدن از ناراحتي ديگران را نظر ميبه. كند
با . كنندپذيرانه و تسليم طلبانه خويش معرفي ميموجب رفتار سلطه

هاي س و اضطراب دروني و واكنشگر، ترعامل ممانعت ،حالاين
ثر از آن است و توضيح علي مذكور در خصوص رفتار انقيادي أمت

رو بيشتر توجيهي در رفع قبح رفتار غير اجتماعي از سوي افراد كم
الگوي رابطه . براي ديگران و كاهش احساس گناه در خود است

طور كلي مشابه ي بهگرهاي پرخاشورزي و نمرهتأبين سطوح جر
 ها با مطالعاتاين يافته. هاي پيشين استهاي پژوهشيافته

Ostrov  گر فاقد افراد پرخاش .سو استهم ]42[ همكارانو
و  هاي ابتداييهاي مناسب در حل تعارض هستند و از شيوهمهارت

ر اشاره شد كه د رتيشپ. جويندفيزيكي در عمل و واكنش سود مي
شد، اين ورزي پرداخته ميتأهنگامي كه به جر هاي اوليهدهه

اش مورد توجه صفت در تعارض با جنبه انفعالي و بازدارندگي
 همني در آثار ولپه سوينحوي ضتدريج و بهبه. گرفتميقرار 

متعارض ديگري كه در آن جنبه ابراز تند و شديد برجستگي دارد، 
 ]37[ مكارانشه و Arrindell. نيز مورد توجه پژوهش قرار گرفت

رس اجتماعي، رويي و تورزي با كمتأدر عين اثبات واگرايي جر
گري ورزي با خصومت و پرخاشتأبه بررسي واگرايي جر

شناسيم در شكل ورزي ميتأكه براي جر غالب صفاتي .پرداختند
ورز غير تأافراد جر. يابدگر بروز ميپرخاش متعارض در افراد
آنها به برابر بيني و احترام  .كنندر ميمل رفتاأواكنشي و از سر ت

گر خود برتر بين هستند و متقابل مايلند، در حالي كه افراد پرخاش
ز فرهنگ زور ثر اأهاي بروني و متگريتكانشي و درگير واكنش
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، ورز با اعتقاد به تفرد، تكثر و تحملتأافراد جر. اندمداري
كه افراد ؛ در حاليشمارندها و حقوق ديگران را محترم ميانجحر

حقوق  هاي خود به راحتي بهگر با تمركز بر خواستهپرخاش
  .كنندديگران تجاوز مي

  

  گيرينتيجه

مي در تواند مفهوورزي ميتتوان گفت كه جرأمي
ورزي تميزان جرأ شده وفرض با دامنه شمول گسترده برگيرنده 

و  داشته فتارهاها و رگذار بر ساير ويژگي كننده و اثر نقشي تعيين
گردد؛ در آمدي و عزت نفس ميكار سبب افزايش ميزان خود

رويي، اضطراب اجتماعي ميزان كم ،موازات اين افزايشكه به حالي
توجه داشت كه  بايد ،حالبا اين. دهدگري را كاهش ميو پرخاش

متغيرهاي مورد نظر بوده  هاي به گستريق حاضر تنها دريچهتحق
تواند به هاي آتي؛ تحقيقات آتي ميبراي پژوهشاي است و زمينه
هاي متناسب با محدوديتچنين، هم .ها ياري رساندتدقيق يافته

هاي گسترش نمونه -1 :گرددتحقيق پيشنهادهاي ذيل ارائه مي
سالي هاي سني، تحصيلي در نوجواني، بزرگتحقيق متناسب دوره

هاي ي بر الگوانجام تحقيقي مبتن - 2؛ تحقيقي مشابه در... و 
ورزي بر مبناي متغيرهاي رگرسيون و تبيين واريانس متغير جرأت

ورزي در نوجوانان با گروه تأاي جربررسي مقايسه -3؛ و ديگر
 هاي سني ديگر به منظور بررسي اثر تحولي سن بر گستره

  . ورزانهتأرفتارهاي جر

  

  قدرداني و تشكر

 د دانشگاه شاهدكارشناسي ارش نامةپايان حاصل مقاله اين

از كليه اساتيد  وسيلهبدين .است روان شناسي باليني هدر رشت
آموزان و مديران و كارمندان دانش كليه از چنينهم ارجمند و
 تشكر صميمانه كردند، ياري را ما تحقيق اين اجراي در كه مدارس

  .نماييممي قدرداني و
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