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  خالصه
فرم مربی مقیاس .  مقیاس پرخاشگری کودکان پیش دبستانی  بررسی شده یمطالعه حاضر ساختار عاملی، همسانی درونی و اعتبار ساز  در:مقدمه

       کالمی کودکان -ی ارزیابی پرخاشگری جسمانی، رابطه ای و واکنشیالی با مقیاس رتبه بندی لیکرت، برائوس 42  ینامه پرخاشگری  یک پرسش
 . پیش دبستانی طراحی شد

به روش تصادفی انتخاب شدند و مقیاس )   پسر313دختر  و 176(  کودک489بین کودکان پیش دبستانی شهرستان ارومیه تعداد   از:روش کار
  . برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد.   آن ها تکمیل گردیدپرخاشگری پیش دبستانی  توسط مربیان مهد کودک برای

    و در عامل های چهارگانه استخراج شده رضایت بخش) 98/0( یافته ها نشان دادند که ضریب پایایی آلفای کرونباخ در کل مقیاس:نتایج
 تهاجمی، -عامل پرخاشگری کالمی بعد ازچرخش واریماکس، چهار ای اصلی ولفه هؤ تحلیل عاملی این مقیاس به کمک تجزیه به م .باشند می

افزوده بر این نتایج . خشم تکانشی را فراهم کرد که معرف روایی سازه مقیاس  می باشد و  تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای -پرخاشگری فیزیکی
 تهاجمی بیشتر از دختران - تهاجمی و پرخاشگری فیزیکی–میمبین این واقعیت اند که میانگین نمرات پسران در عامل های پرخاشگری کال

هرچند که میانگین پسران در دو عامل .  تفاوت دو جنس از لحاظ آماری معنی دار نبود خشم تکانشیاما در زمینه پرخاشگری رابطه ای و.  است
  .یاد شده نسبت به دختران  بیشتر بود

قیاس اندازه گیری پرخاشگری را می توان به عنوان یک ابزار پایا و معتبر در محیط های  نتیجه این تحقیق نشان داد که م:نتیجه گیری
  . بالینی به کار برد آموزشی، پژوهشی و
  رابطه ای، پرخاشگری غیر مستقیم و مستقیم، کودکان پیش دبستانی  پرخاشگری آشکار و پرخاشگری،  مقیاس اندازه گیری :واژه های کلیدی

  
  مقدمه 
ست که محققان به اهمیت پرخاشگری اولیه کـودکی          ا ها سال

           اجتمـاعی آینـده     –در پیش بینـی مـشکالت سـازگاری روانـی           
هـای زیـادی     بدان جهت نیز پـژوهش    ). 1،2(پی برده اند     ها آن

       بــرای درک عوامــل مــؤثر بــر شــیوع رفتــار پرخاشــگرانه انجــام
   این  ی در رابطه باتوجه که اطالعات قابل با این). 3،4( داده اند

  
  
  

موضوع جمع آوری شده اسـت هنـوز درک کـاملی از مفهـوم              
پرخاشگری وجود ندارد زیرا از لحاظ تـاریخی تمرکـز عمـدتاً            

 ).5( روی شکل فیزیکی رفتار پرخاشگرانه معطوف بوده اسـت        
به عبارت دیگر، در گذشته تحقیقات متمرکـز بـر پرخاشـگری            

                ارهـــای خـــصمانه نظیـــر  بـــود کـــه دربرگیرنـــده رفت1آشـــکار
فریــاد اســت کــه بــه طــور  ناســزاگویی، تهدیــد کالمــی و داد و

  ).6( اذیت دیگران می شود مستقیم موجب آزار و

                                              
1. Overt aggression  
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ــان مطالعــ   ــراً محقق ــروع    ه یاخی ــگری را ش ــکلی از پرخاش     ش
ــه پرخاشــگری رابطــه ای مــصطلح اســت    ). 6(نمــوده اندکــه ب

 بـا مطالعـه فیـشباخ       1 غیر مستقیم  تحقیقات در زمینه پرخاشگری   
آغاز گردید که محدودیت تحقیقات در مورد پرخاشـگری         )6(

کودکان را مورد انتقاد قرار داد، زیرا اطالعات کـافی در مـورد         
تفــاوت دختــران و پــسران در زمینــه پرخاشــگری غیــر مــستقیم 

ــپیتز وهمکــاران واژه 20. وجــود نداشــت   ی ســال بعــد الگرس
را جهت تعریف رفتار کودکانی به کار       پرخاشگری غیرمستقیم   

بردند که به طور عمد سایر کودکان را از گروه طـرد و منـزوی             
کرنز وهمکاران این رفتارها را با عنوان پرخاشـگری         .  می کنند 

رفتــار هــای مــشابه را )  7(2اجتمــاعی و کریــک و گــرات پیتــر
پرخاشــگری رابطــه ای و مــستقل از پرخاشــگری آشــکار و بــه  

ی روابـط اجتمـاعی، رقابـت بـین افـراد ، طـرد و               شکل دستکار 
منزوی کردن دیگری تعریف کردند کـه نهایتـاً موجـب آزار و           

 هم   ،طور وسیع ه  این تعریف ب  ).  6،7(صدمه به دیگران می شود    
شامل رفتار پرخاشـگری رابطـه ای مـستقیم و هـم پرخاشـگری              

 این مفهوم سازی،    ه ی به واسط ).  8( رابطه ای غیر مستقیم است    
ــق درک و ــروز     اف ــف ب ــای مختل ــیوه ه ــشمندان از ش ــم  دان فه

تـر   وسیع نسبت به یکدیگر  ) پسر دختر و ( پرخاشگری کودکان 
برای مثـال، پـسران در مقایـسه بـا دختـران بیـشتر از               . شده است 

پرخاشگری بدنی استفاده مـی کننـد امـا  پرخاشـگری دختـران              
  ). 5(اغلب به صورت رابطه ای است 

ه  مشکالت سازگاری کودکـان  اسـت،         هدف محقق پی بردن ب    
). 9(اهمیت  بررسی پرخاشگری رابطه ای بیشتر نمایان مـی شـود             

به ویژه مطالعات نشان داده اند  که کودکان پرخاشـگر رابطـه ای              
بیشتر ناسازگاری هیجانی و اجتماعی دارند تا کودکان پرخاشـگر     

              ایــن پــژوهش هــا تأکیــد مــی کننــد درصــورت  .غیــر رابطــه ای
  و لئمسا از   ما   درک  دختران، پرخاشگری  نوع   به عدم توجه

                                              
  

1. Indirect  aggression     
2. Crick and Grotpeter        

  

  
گرچـه  .  اجتماعی کودکان محدودتر می شود     -مشکالت روانی   

حدی قـوی بـه       بین پرخاشگری رابطه ای و سازگاری تا       ه ی رابط
.  نظرمی رسد، شواهد  اخیر بیانگر پیچیـده تـر بـودن رابطـه اسـت               

هـای   روی گـزارش  ) 10(3ران  پژوهشی که توسط نلسون  وهمکا     
            همـــساالن انجـــام دادنـــد نـــشان داد کـــه  بعـــضی ازکودکـــان 

تـر بودنـد     پیش دبستانی که از لحاظ مهارت های اجتماعی قـوی         
پرخاشگری رابطـه ای آن هـا بـه منزلـت بـاالی گـروه همـساالن                 

همچنـین در بعـضی از مطالعـات ، همـساالن،           .  مربوط مـی شـود    
اشــگری غیرمــستقیم و پرخاشــگری رابطــه ای دختــران را در پرخ

در عـین حـال در برخـی از         . باالتر از پسران رتبه بندی کـرده انـد        
. تحقیقات بین دوجنس تفاوتی معنی داری مـشاهده نـشده اسـت            

ــه پرخاشــگری رابطــه ای    ــسران در زمین در بررســی هــای دیگرپ
  .  )6(پرخاشگر تر از دختران رتبه بندی شده اند

تعداد زیادی از تحقیقات با در نظر گرفتن  اخیراًکه  با این
       ه یپرخاشگری رابطه ای انجام گرفته است ، محدودیت عمد

با ). 9(  کودکی استه ی اولیه یها، عدم تمرکز به دور آن
این وجود مطالعات قبلی نشان دادند در سنین پیش دبستانی، 
الً رفتارهای پرخاشگرانه رابطه ای در تعامالت همساالن کام

رایج است و پرخاشگری رابطه ای با مشکالت سازگاری 
این مطالعات ). 11-13( ها ارتباط دارد اجتماعی آن –روانی

 که محققان بایستی برای درک ندشواهدی را فراهم می کن
 کالمی، –کامل شیوع پرخاشگری رابطه ای و بدنی و واکنشی 

این بنابر). 5(  اولیه کودکی را مدنظر قرار دهنده یدور
های هیجانی و  شناسایی کودکان پرخاشگر بر اساس ویژگی

بالینی و تربیتی یک ضرورت به  رفتاری از منظر پژوهشی،
به منظور پیش بینی و تعیین متغیرهای مؤثر بر . می آید حساب

اختالالت دوران کودکی، اغلب ضروری است بر مبنای 
ی ها را شناسای های عاطفی کودکان، آن رفتارها و ویژگی

ارزیابی صحیح الگوهای رفتاری و هیجانی در تعریف .  کرد
     .  ها حیاتی است ریزی درمان و ارزشیابی آن مفهومی، طرح

                                              
3. Nelson . 
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 کـــه شناســـایی مـــشکالت هیجـــانی و رفتـــاری     بـــا ایـــن 
 ه یدر اوایــل کــودکی اغلــب در حــوز   ) رفتارپرخاشــگرانه(

مداخله و پژوهش یک عنصر ضروری است، اما بنـدرت پـیش            
ید متخصصان بهداشت روانـی ، رفتارهـای کـودک را در            می آ 

موقعیت های مختلف از جملـه در خانـه و آموزشـگاه مـشاهده              
مـد، معتبـر و     آبنابراین، ابـزاری کـه بتوانـد گـزارش کار         . نمایند

پایایی از عملکرد هیجـانی و رفتـاری کـودک توسـط مربـی و               
  . والدین فراهم کند مطلوب است

ار هـا و مقیـاس هـای گونـاگونی           پرخاشـگری ابـز     ی در زمینه 
ــده  ــاخته ش ــتس ــزان     اس ــد می ــه بتوان ــی ک ــود مقیاس ــا کمب ، ام

پرخاشگری را در مقطع پیش دبستانی در تمام ابعاد پرخاشگری     
سنجی مانند پایایی و روایـی       بسنجد و از نظر ویژگی های روان      

ایـن پـژوهش بـا هـدف        .  می شـود   مورد پذیرش باشد احساس   
 مهد کودک بـه     ه ی تانی در جامع  بررسی پرخاشگری پیش دبس   

 آیـا   -1: گـویی بـه دو پرسـش زیـر انجـام گرفـت             منظور پاسخ 
 یک بعدی است    ه ی مقیاس اندازه گیری پرخاشگری یک ساز     

 آیا مقیاس اندازه گیری پرخاشگری از پایایی        -2 یا چندبعدی؟ 
هـدف دیگـر ایـن پـژوهش         و روایی مناسب برخـوردار اسـت؟      

  .  از لحاظ نوع پرخاشگری بودتعیین تفاوت دختران و پسران
  

  روش کار
جامعــه آمــاری ایــن    : جامعــه آمــاری و روش نمونــه گیــری   

)  سـاله  7-6(پژوهش،کلیه کودکـان پـیش دبـستانی دختـر و پـسر             
روش نمونــه بــرداری در .  بودنــد1386شهرســتان ارومیــه در ســال 

به این ترتیب که ابتدا     . پژوهش حاضر، روش چند مرحله ای است      
ــه ــه اصــلی   شــهر ارومی ــواحی چهارگان ــه ن ــایی ب       از لحــاظ جغرافی

 غرب تقسیم شد و سپس از بـین مهـدهای           - شرق - جنوب -شمال
 مهد  5از هر منطقه    (  مهد کودک  20 شهر،   ه ی کودک چهار منطق  

تعیـین حجـم    .  صورت تصادفی سـاده انتخـاب شـدند       ه  ب) کودک
 )14(جدول ارایه شده  توسط کرجیس ومورگـان         ی  نمونه بر پایه    
 هـای  عامـل  بـه   دسـتیابی  برای  .انجام شد ) 15(همکاران و  بارتلت و   

                     ).16( باشد نفر  200  از کمتر نباید نمونه حجم معتبر،

  
به منظورکاهش واریانس خطای نمونه گیری و افزایش معـرف          

های تحلیل عاملی، حجم     دلیل استفاده از روش   ه  ب بودن نمونه و  
  . انتخاب گردید)  نفر از هر مهد25(  نفر489نمونه نزدیک به 

  

  ابزار های پژوهش
 کودکان پیش دبستانی کـه       ی که تاکنون مقیاسی ویژه    با توجه به این   

دربرگیرنده تمام ابعاد پرخاشگری باشد تهیه نشده بود  این پژوهش در            
پرخاشـگری کودکـان    ی  نامـه    این راستا و بـا بهـره گیـری از پرسـش           

و مالک هـای    ) 17( نامه پرخاشگری اهواز     پرسش  ،)6(دبستانی شهیم 
ــصی  ــی در ســطح   DSM- IVتشخی ــایی و روای ــه از لحــاظ پای  ک

ـام گرفـت       لـذا بـا بررسـی منـابع موجـود و           . کودکان پذیرفتنی بود انج
با توجه به فرهنگ ایرانـی،       پزشکان مجرب و   همکاری دو نفر از روان    

 بدنی   ،رابطه ای    سئوال در زمینه پرخاشگری      42نامه ای حاوی     پرسش
ـنج گزینـه    کالمـی بـا   –و  واکنشی            ،  1= نـدرت   ه  صـفر ، بـ    = اصـالً ( پ

فـراهم  )  4=اغلـب روزهـا    و  3= درهفتـه      بار  ، یک  2=بار در ماه   یک
و  نامـه توسـط مربـی مهـد کـودک تکمیـل گردیـد              این پرسـش  . شد

 درجــات ه یبرگیرنــد نامــه هــا طــوری تنظــیم شــدند کــه در پرســش
شدت بروز پرخاشگری بوده و براساس میـزان بـروز رفتـار            متفاوتی از   

 168 تـا  0نمره این مقیاس می تواند بین   . درجه بندی شوند   پرخاشگرانه  
 میزان باالی پرخاشگری در     ه ی در نوسان باشد که نمره باال نشان دهند       

به عبارت دیگر، کودکانی که نمره پرخاشـگری شـان            .کودکان است 
ـاالتر   ـار بـ ــراف معیـ ــانگیندو انح ــران (  از می ــسران 117/ 48دخت  و پ

  .قرار می گیرند، پرخاشگر شناخته می شوند ) 77/125
  

   روش اجرا
دو جلــسه  تــوجیهی بــا همــاهنگی کــانون  در اجــرای پــروژه ،

توسعه و همیاری مهد هـای کـودک خـصوصی و کارشناسـان             
 تکمیـل   ه ی سازمان بهزیستی استان برگزار شد و در مورد نحـو         

ــه ت پرســش ــدیران   نام ــان و م ــار مربی وضــیحات کــافی در اختی
 مهدهای کودک گذاشته شد و از مربیان خواسته شد بـا کـسب          

 کـودک   10رضایت کتبی از والدین، پرسش نامه را برای حداکثر        
  . کنند  تکمیل  داشتند آگاهی کافی رفتار آنان   به  که نسبت
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برای حصول اطمینان نـسبت بـه دقـت مربیـان در امـر تکمیـل                
نامه های تکمیلی را     نامه، از مدیران خواسته شد پرسش      رسشپ

به دقت ارزیابی کنند و در صورت تناقض در ارزیابی موارد بـا              
  .  سایر مربیان  همفکری نمایند والدین و

پزشک  یک روان زمان مقیاس،  از برای تعیین روایی هم
دعوت به عمل آمد  تا به مهد ها ی کودک  که به ) خانم(مجرب

طور تصادفی انتخاب شده بود مراجعه نماید و با تعدادی  هب
تکمیل  ها محدودی از کودکانی که مقیاس پرخاشگری  برای آن

به منظور دستیابی به ارزیابی . مصاحبه نماید)  نفر30 (ندشده بود
به مدیران و مربیان مهد های کودک منتخب تأکید  دقیق و معتبر،

نامه تکمیلی   جع به نتایج پرسشگونه اطالعاتی  را گردید که  هیچ
طور کامالً ه و مقرر شد ب پزشک قرار ندهند در اختیار روان

تصادفی از میان کودکان مورد نظر تعدادی کودک همراه با 
پزشک نیز  روان. پزشک معرفی شود  تحصیلی به روانه یپروند

پرخاشگرانه کودک را در یک  بر اساس مصاحبه بالینی رفتار
زیاد = 50-75متوسط ،= 25-50کم، =0-25( ای  درجه100طیف 

 همچنین به منظور تعیین .رتبه بندی نمود) خیلی زیاد= 75-100و
           تحلیل    و   اصلی  مؤلفه های   تحلیل   از  پرسش نامه   این  روایی

  

  
کرونبـاخ   مقیاس از آلفـای    پایایی عاملی و برای محاسبه ضرایب    

هــا از نــرم افــزار آمــاری بــرای تحلیــل داده .  بهــره گرفتــه شــد
SPSSاستفاده شد .  

  
   نتایج

 ابتدا در رابطـه بـا       : پرسش نامه پرخاشگری پیش دبستانی     روایی  
پرسش نامـه پرخاشـگری پـیش دبـستانی بـرای           ی   ماده   43قابلیت  

اسـاس   بـر . استفاده شـد   و بارتلتKMO تحلیل عاملی، ازروش 
بـود   بـسیار رضـایت بخـش         KMO نتایج به دست آمده، ضریب    

)95/0 = KMO .(        همچنین آزمون کروی بودن بارتلت در سطح
تحلیــل عــاملی بــا ). =4/11371χ2(معنــی دار بــود/. 001احتمــال 

روش مؤلفه های اصلی منجر به استخراج شش عامل با مقدار ویژه            
 واریانس کل پرخاشگری 64/0این شش عامل . باالی یک گردید

ن کـه هرکـدام از دو عامـل         در عین حال نظر به ای     . را تبیین نمودند  
 درصد از واریـانس کـل را        45/2 درصد و    55/2پنجم و ششم تنها     

 عطـف اسـکری      ی  نقطـه      توجیه کردند و همچنین بـا توجـه بـه         
ــه  )1(پــالت شــکل شــماره  ــرای توجی         ، در نهایــت چهــار عامــل ب

  .داده های پرخاشگری کودکان پیش دبستانی تعیین شد

 
  های مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی  آزمون اسکری و استخراج عامل-1نمودار                                         

 

   شـاخص هـای آمـاری تحلیـل  عـاملی درج            )1( شـماره  در جدول 
همان طور مالحظه می شود، سهم عامل یک از واریانس .  شده اند

این عامل بیشترین سهم    . ها است  االت باالتر از سایر عامل    ئوکل س 
 عامـل   چهـار ).  درصـد  46(را در تبیین مقیاس فوق برعهده داشت        

استخراج شده با اسـتفاده از یـک روش واریمـاکس، چـرخش             
راه حل چرخش یافتـه، چهـار عامـل قابـل تفـسیر ایجـاد               . شدند
 توجـه   ، عامل اول تا چهـارم بـا        )2( شماره براساس جدول  .کرد
    تهاجمی، -کالمی   پرخاشگری ،5/0  از عاملی باالتر ضرایب به
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  . تکانشی نامیده شدند             تهاجمی ، پرخاشگری رابطه ای وخشم -فیزیکی پرخاشگری
  

   ویژگی های شش عامل استخراج شده برای پرخاشگری کودکان پیش دبستانی از نظر مقادیر ویژه، درصد واریانس مورد تبیین-1جدول
رصد واریانس تبیین شدهد مقادیر ویژه عامل  درصد تراکمی تبیین شده 

1 82/19  09/46  10/46  
2 26/3  59/7  69/53  
3 49/2  79/5  48/59  
4 78/1  16/4  64/63  
5 09/1  55/2  18/66  
6 05/1  45/2  63/68  

  
  ار عامل تبیین کننده پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی اسامی متغیر های اولیه مورد استفاده و میزان ضرایب عاملی بعد از چرخش واریماکس در مورد چه-2جدول 

  

 شماره عامل متغیر های اولیه
 چهارم سوم  دوم اول  سؤال

   44/0 76/0  .استفاده می کند. . . ) خودکار ، قیچی ، چوب و( وقتی عصبی می شود از وسایلی که می تواند آسیب جدی به بچه ها برساند  1
    76/0  .داردان قصد صدمه زدن به دیگر 2
     73/0 .ند و می ترساند یا با کتک زدن تهدید می کند ز می  بهمبچه ها را  و جمع می کندقلدری  3
   31/0 73/0 .کتک کاری موجب صدمات خفیف از قبیل کبودی و تورم شده است 4
   37/0 67/0  .کتک کاری با کودکان و همساالن را او شروع می کند 5
   36/0  66/0  .  دارد)برخورد  تند( المی تهاجمی برخورد ک 6
 38/0 34/0  66/0   .با هرکسی که به او توهین کند درگیر می شود 7
  31/0  64/0 .اگر بزرگساالن اورا عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند 8
   9    38/0   59/0  .بدون اجازه وسایل بچه هارا بر می دارد 

 46/0     54/0  .نتقام جو استکینه توز و ا 10
 35/0  35/0 36/0  52/0  .به همساالن خودش زور می گوید 11
 34/0     52/0  .به بازی های خشن عالقه دارد 12
  48/0  30/0   50/0  .اگر دوستان و همساالن او را عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند 13
  4/0  64/0  . می گوید فحش و ناسزان کجی نموده ووقتی خشمگین می شود به دوستان و همساالن  ده 14
   83/0   .کتک کاری موجب صدمات جدی نظیر زخمی شدن و شکستگی استخوان شده است 15
   77/0   .دیگران اورا فردی خشن و پرخاشگر تلقی می کنند 16
   76/0   .وقتی عصبانی می شود دفتر و کتاب بچه ها را پاره می کند 17
   71  .می کند و ازبین می بردخراب  را وسایل متعلق به دیگراناًعمد 18
    70/0   در او دروغگویی مشاهده می شود 19
 43/0   50/0 44/0  ). با افراد بزرگسال  داشتنبگو مگوجیغ و داد زدن و( با بزرگساالن درگیر مشاجره می شود 20
 34/0   50/0 30/0  ).سرپیچی یا خود داری  کودک از انجام کاری  (اعتنایی یا عدم همکاری نشان می دهدفعاالنه نسبت به درخواستها و مقررات بزرگساالن بی  21
    57/0 36/0  .  وقتی عصبی می شود خودش را سرزنش می کند 22
    58/0   . استاخمو و عبوس 23
    53/0   .عمداً شلوارش را خیس یا کثیف می کند 24
    58/0 47/0   .یرد وناخن می زند ویا توی گوش دیگران می زندوقتی عصبی می شود گاز می گ 25
   68/0  .ندشک می  عصبانی وسایل خانه و یا چیز های دیگر موقع 26
   62/0 51/0   .آن قدر عصبانی می شود که چیزی را پرتاب می کند  و می شکند و به صندلی ومیز لگد می  زند و اشیاء با پرخاش پرت می کند 27
  77/0   37/0  . گر کودکی او را عصبانی کند سایرین را وادار می کند با آن کودک بازی نکنند ا 28
  77/0 33/0    .مانع شرکت کودکی که  به میل او عمل نکند در فعالیت گروهی می شود 29
  74/0     .اگر کودکی مطابق میل او عمل نکند تهدید می کند که با او دوست نخواهد شد 30
  74/0     .اگر کودکی مطابق میل او عمل نکند با وی قهر می کند 31
  74/0  38/0   . اگر کودکی او را ناراحت کند وی را از بازی های دسته جمعی به زور بیرون می کند 32
  70/0 39/0  .کودکان را تهدید می کند تا با یکی از بچه های که مورد نظر اوست دوست نشوند 33
   55/0  50/0   .گویی در مورد کودکان سایرین را وادار می کند که با آن کودک دوستی نکنندبا دروغ  34

 35   52/0  45/0   .می کند) بدگویی( در مورد بعضی از کودکان شایعه سازی و غیبت 
 43/0  50/0   47/0    .ها جروبحث می کند وقتی که دیگران با او مخالفت می کنند ، با آن 36
 71/0     . زیی و ناچیز او را عصبی می کندبرخی مسایل ج 37
 70/0      .حساس است و از دست دیگران زود ناراحت می شود 38
 68/0     . در برابر انتقاد  دیگران شدیداً خشمگین می شود 39
 63/0   47/0  .زود از کوره در می رود 40
 60/0 35/0  39/0  .در مواضع فکری خود بسیار مقاوم  وپایدار است و فقط حرف خودش را قبول دارد 41
 59/0  43/0  . تحمل شکست وناکامی برای او خیلی مشکل است 42
 51/0  38/0  .برای رفتارها و اشتباهات خود دیگران را سرزنش می کند 43

 .استدر جدول آورده شده30/0فقط بارهای عاملی بیشتر از: توجه  
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  روایی همزمان
 رتبه بندی شده توسط روان پزشک، توجه به طیف نمرات با

سپس از ضریب . نمرات مقیاس پرخاشگری نیز به رتبه تبدیل گردید
همبستگی رتبه ای اسپیرمن جهت محاسبه روایی همزمان بهره گرفته 

 به دست آمد که در 61/0 ضریب همبستگی اسپیرمن برابر با. شد
 شود که  معنی دار بود بنابراین نتیجه گرفته می01/0سطح احتمال 

اندازه گیری پرخاشگری  بین تشخیص بالینی روان پزشک و مقیاس
   .رابطه مثبت معنی داری وجود دارد

  پایایی مقیاس پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
 برای ارزیابی و سنجش همسانی درونی مقیاس، آلفای کرونباخ

 نتایج ضرایب .محاسبه شد)  نفر489(بر داده های نمونه اصلی 
نظر به این  .درج شده است) 4(رونباخ در جدول شمارهآلفای  ک

  .دست آمد به  0/ 70 باالی  و98/0که ضرایب به دست آمده کل 

        
  

. می توان گفت که مقیاس مورد نظر از پایایی خوبی برخوردار بود
 ، تهاجمی-پرخاشگری کالمی ضریب آلفای کرونباخ برای 

، 937/0 به ترتیب ی تکانش و خشم رابطه ای، تهاجمی-فیزیکی
   . به دست آمد88/0 و943/0، 921/0

  
ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس اندازه گیری  – 3جدول 

  پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
    شاخص های آماری

  نباخورکآلفای   تعداد سئوال  عامل

   0 /98  42  کل مقیاس
  93/0  14   تهاجمی-پرخاشگری کالمی 
  92/0  13   تهاجمی-پرخاشگری فیزیکی

  94/0  9  پرخاشگری رابطه ای
  88/0  7  خشم تکانشی

  
  میانگین نمرات دختران و پسران  از نظر چهار عامل پرخاشگری -4جدول 

  

  :تفاوت دختران و پسران
نشان می دهد از میان چهار عامل ) 4( شماره همان گونه که جدول

مورد بررسی تفاوت میانگین پسران و دختران  تنها در دو عامل 
 تهاجمی با -شگری فیزیکی تهاجمی و پرخا–پرخاشگری کالمی
و میانگین نمرات  )p  >001/0(  معنی دار بود tاستفاده از آزمون

 تهاجمی و پرخاشگری –پسران در عامل های پرخاشگری کالمی
    . بودند  تهاجمی بیشتر از  میانگین دختران-فیزیکی

  
  
   یعنی در زمینه پرخاشگری رابطه ای عامل باقی مانده  در دو  اما
 تفاوت دو جنس از لحاظ آماری معنی دار نبود انشی خشم تکو
)5/0p>(  . با این حال، میانگین پرخاشگری رابطه ای دختران اندکی

    نشان می دهد که با اطمینانtهمچنین آزمون . بیشتر از پسران بود
 درصد میانگین نمرات پسران در کل مقیاس پرخاشگری 95

   ).<5/0p(  بودبیشتر از میانگین نمرات دختران) 14/65(
  

  پرخاشگری 
 کل مقیاس     

   خشم 
 تکانشی  

  پرخاشگری
 رابطه  ای

پرخاشگری 
 تهاجمی -فیزیکی

  پرخاشگری
 تهاجمی- کالمی 

 انواع پرخاشگری
   تعداد- جنس

 میانگین 15/14 36/14 19/12 17/12 92/58
 انحراف معیار 48/8 89/8 82/7 82/5 28/29

 

157دختر  
 

 میانگین 48/18 66/17 15/11  88/12 14/65
 انحراف معیار 85/9 75/9 71/6 2/6 32/30

 

295 پسر  

 میانگین 25/17 66/16 54/11  74/12  98/62
یارانحراف مع 75/9 57/9 07/7  12/6  08/30  

 

452کل  
 

12/2  17/1  48/1 53/3 88/4 Tآزمون  
داری سطح معنی   /.005 /.005 /.139 /.24 /.034  
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  بحث
هدف مطالعه حاضر، بررسی ساختار عاملی، همسانی درونـی و          
.  اعتبار سازه مقیاس پرخاشـگری کودکـان پـیش دبـستانی را بـود       

 و 98/0نتایج نشان داد که ضرایب آلفـای کرونبـاخ کـل مقیـاس           
 تهـاجمی ،    -خرده مقیاس هـا ی آن یعنـی پرخاشـگری کالمـی             

  ،937/0ه ای وخشم تکانـشی بـه ترتیـب     تهاجمی ، رابط -فیزیکی
ــ 88/0  و921/0،943/0 نامــه مــذکور از  پرســش. دســت آمــده ب

پایایی و همسانی درونـی مناسـبی برخـوردار بـود، نتـایج تحقیـق                
و  )  7(کریـک و گـرات پیتـر        ) 6(با نتایج تحقیقات شـهیم     حاضر

       .در مقطــع دبــستانی مطابقــت دارد  ) 17(نجاریــان و همکــاران  
که قبالً ذکر شد با توجه به انتخاب چهار عامل بـرای تبیـین               نچنا

پرخاشگری کودکان پیش دبستانی مـی تـوان اظهـار داشـت کـه               
. احتماالً پرخاشگری پیش دبستانی یک مقیاس چند بعدی اسـت         

ــا   ــل ه ــن عام ــاجمی، پرخاشــگری -پرخاشــگری کالمــی(ای  ته
 بـه )  تهـاجمی، پرخاشـگری رابطـه ای وخـشم تکانـشی      -فیزیکی

در مـورد پرخاشـگری     ) 6(جزء عامل چهارم با یافتـه هـای شـهیم         
در این بررسی،  پرخاشگری آشکار      . مقطع دبستانی هماهنگ بود   

همچنـین  .  و رابطه ای به صـورت دو عامـل مجـزا  مـشاهده شـد               
پرخاشـگری فیزیکـی  نیـز از هـم           پرخاشگری واکنشی کالمی و   

  . مجزا بودند
 تهـاجمی و    -نـشی کالمـی    عالوه بر این، پرخاشگری های واک     

عامل مجزا در ایـن تحقیـق اسـتخراج          پیش فعال  به صورت دو     
نگردیدند ، این یافتـه همـسو بـا تحقیقـات نجاریـان وهمکـاران             

نتـایج حاصـل    . است) 6( 2005 کمپس وهمکاران درسال   ،)17(
این مفهوم را دارد که اغلب کودکان هردو نوع پرخاشـگری را            

 کودکان تنها یکی از این دو نوع     بروز می دهند وتعداد کمی از     
پرخاشگری رابطه ای یا غیر مستقیم      .  پرخاشگری را دارا هستند   

به صورت یک عامل مستقل از پرخاشـگری آشـکار و مـستقیم             
نتـایج  .  در این گروه از کودکان توسط مربیان مهد گزارش شد   

دست آمده در جهت روایی مقیاس فراهم آمـده و همـسو بـا              ه  ب
ــشی  ــات پیـ ــر  تحقیقـ ــرات پیتـ ــک و گـ ــاکائی )7(ن کریـ ، سـ

  ،  هارت و )6 (2002 هالپرین و همکاران در سال، 2004درسال

  
  

اســت کــه پرخاشــگری رابطــه ای را مجــزا از  ) 19( همکــاران
  . پرخاشگری مستقیم و آشکار گزارش نموده اند

تحقیقات انجام یافته نشان داده اند  کـه پرخاشـگری رابطـه ای              
 پرخاشگری فیزیکـی دربـین پـسران بیـشتر         نوعاً در بین دختران و    

در پژوهش حاضر نیز، میانگین نمرات پـسران        ) 7،15(رایج است   
 تهــاجمی و پرخاشــگری –در عامــل هــای پرخاشــگری کالمــی 

 تهاجمی بیشتر از دختران بودنـد   ایـن نتـایج همـسو بـا                 -فیزیکی
،کریـک  ) 7(یافته های تحقیقات از جمله کریک و گـرات پیتـر          

 ،) 6(، مک ایوی و همکـاران   )21(بیر   ، ریس و  )20( 1وهمکاران
در حـالی کـه از نظـر    . اسـت   )22(وکریک وهمکاران  ) 6(شهیم

 تفـاوت    خـشم تکانـشی  دو عامل یعنـی پرخاشـگری رابطـه ای و    
تفاوت تحقیقات فوق و    . معنی داری بین دو جنس وجود نداشت      

یـل  نتایج بررسی حاضر  از نظر پرخاشگری رابطه ای می تواند دل           
ــد   ــته باش ــی داش ــتفاده از   . فرهنگ ــاالً در اس ــی احتم ــسران ایران پ

پرخاشگری آشـکار مجـازتر از دختـران بـوده و از سـوی دیگـر                
حذف اجتماعی دیگـران بـه نـوعی در پـسران ایرانـی بـه انـدازه                  
دختران تقویت می شود، به طوری که پـسران ایرانـی از مکـانیزم              

ــزد دختــران بــدگویی و طــرد و کنــار گذاشــتن همــساالن کــه    ن
ــد    ــا دیگــران اســتفاده مــی کنن ــاط ب ــر اســت، در ارتب        .معمــول ت

توجیه دیگر آن است که احتماالً ادراک دختران و پسران بـسیار            
ــگری    ــه کمــک پرخاش ــران ب ــی از آزردن دیگ ــگر ایران     پرخاش

بـا ایـن حـال میـانگین پرخاشـگری          ). 6( رابطه ای ، همسان است    
ــه ای دختــران کمــی بیــشتر     پلگرینــی و .  از پــسران بــود رابط

          نیــز تفــاوت معنــی داری بــین میــزان پرخاشــگری      )8(روزت
برای تبیین این موضوع    .  رابطه ای دختران و پسران مشاهده نکرد      

می توان به  فرا تحلیلی که اخیـراً در مـورد بـروز متفـاوت انـواع                   
پرخاشگری در بین پسران و دختران صورت گرفته اسـت اشـاره            

بیانگر این اسـت    ) 23(2 فرا تحلیل انجام گرفته توسط آرچر      .نمود
 کـار رفتـه بـرای  سـنجش و          ههـای بـ    تفاوت ها با روش    که این 

  ویـژه  شـوند ، بـه       اندازه گیری میزان پرخاشـگری تعـدیل مـی        
ــشترین ــدازه  بی ــه پرخاشــگری  ان ــوط ب ــر مرب ــستقیم در  اث غیرم
 وش های ر   از که  یافت می شود   پژوهش هایی در دختران 

  
                                              

1. Crick  
2.Archer 
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مشاهده مستقیم استفاده نموده انـد،  بعـد  از آن،  انـدازه  اثـر  در                     
 در تحقیـق وی   . هـای معلـم بـود      و گـزارش  رتبه بندی همـساالن     

هــای همــساالن  معنــی داری در گــزارش تفــاوت هــای جنــسی 
) 23(نتایج حاصـل از ایـن پـژوهش بـا یافتـه آرچـر             . مشاهده نشد 

 تفــاوتی معنــی داری بــین هــا همــسو اســت کــه آن) 5(وکــزاس 
 دوجنس ازلحـاظ پرخاشـگری آشـکار و رابطـه ای در گـزارش             

) 12(حالی که  استرو و همکارانش        در. های معلمان پیدا نکردند   
به کمک روش مشاهده مستقیم به تفاوت های جنسی بروز انواع           

) 24( برعکس، استوفر و دی هارت       .پرخاشگری اشاره نموده اند   
ــ ــستقیم،  در بررســی پرخاشــگری ب ا اســتفاده از روش مــشاهده م

 ایـن بـی ثبـاتی نتـایج ممکـن           . ننموده اند    تفاوت جنسی مشاهده  
اســت بــه نــوع نمونــه گیــری رفتــاری مربــوط باشــد بنــابراین در  

های آتی ضمن لحاظ کـردن نـوع روش انـدازه گیـری              پژوهش
مقیـاس انـدازه گیـری پرخاشـگری        پرخاشگری وجنـسیت فـرد،      

بـه  مـی توانـد      برخورداری از روایـی بـاال       پیش دبستانی  به علت    
یا به صورت چک لیست رفتاری، پاسـخگوی         عنوان یک ابزار و   

  .بـالینی باشــد   و  در زمینـه هـای پژوهـشی    نیازهـای پژوهـشگران  
         هـــدف کـــاهش  برنامـــه هـــایی بـــا  بـــر ایـــن، تـــدوین عـــالوه

  تعدمس   افرادشناسایی کودکی،سنین   ازپرخاشگرانه رفتارهای 
  

  
  

مداخلـه هـای     پرخاشگری و پیش بینی احتمال موفقیـت اثربخـشی        
 .درمانی از دیگر کاربرد های نتایج این پـژوهش بـه شـمار مـی رود               

محدود بودن پژوهش به کودکـان پـیش دبـستانی کـه بـه مهـدهای                
کودک شهری می رفته اند، تعمیم یافته ها را به جمعیت های دیگـر              

شنهاد مـی شـود کـه پـژوهش هـایی           محدود می کنـد ،  بنـابراین پیـ         
کودکان به مهد نرفته انجام      مشابهی در جمعیت کودکان روستایی و     

روان پزشکی، مـصاحبه بـالینی بـا خـود           همچنین در ارزیابی  .  گیرد  
نمی رسد زیراکه کودک مـی توانـد در زمـان            کودک کافی به نظر   

ــد    ــرل نمای ــود را کنت ــگرانه خ ــار پرخاش ــصاحبه ، رفت ــرای  . م ــذا ب          ل
قه بندی رفتار کـودک، روان پزشـک نیـاز بـه مـصاحبه بـا منـابع                  طب

اطالعاتی دیگر نیز دارد که این موضوع در ارزیابی بعدی اختالالت           
همچنین در بررسـی هـای آینـده بـرای اعتبـار          . رفتاری  لحاظ گردد   

نامـه   پرسـش  یابی این مقیـاس از یـک ابـزار مـوازی فـرم والـدین و              
   . بهره گرفته شود تانیاختالل رفتاری کودکان پیش دبس

  تشکر و قدردانی
ضمن تشکر از کارشناسان امورکودکان و اعضای کانون توسعه 

کلیه مدیران و  مهد های خصوصی وابسته به سازمان بهزیستی از
          مربیانی که اینجانب را در انجام این تحقیق یاری رسانده اند 

  . به عمل می آید قدردانی
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░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  
Abstract 

 
Validity and reliability of the aggression scale for preschoolers 
and assessment of aggression in preschool children in Uromia 

 
Vahedi Sh, Fathiazar S. MD, Hosseini-Nasab SD. MD, Moghaddam M. MD   

 
 

ntroduction: The present study examined the factor structure, internal consistency, and construct 
validity of the aggression scale for preschoolers. The aggression scale for preschoolers (ASFP) 

was a 27-item Likert rating scale questionnaire designed to assess different subtypes of aggression 
(relational, physical and verbal aggression). 

Methods and Materials: Subjects were 489-6year-old pre-school children (313boys and 176 girls) 
selected randomly from kindergartens in Uromia, Iran. Factor analysis using principal components 
methods was used to identify the factor structure of ASFP.  

Results: Results of the study indicated that the coefficient of cronbach's alpha was. 0.98 for total 
scores. Factor analysis produced four factors that included dimensions of physical assault, verbal 
assault, relational and impulsive aggression. Sex differences were significant in two factors; Mean 
scores for boys were significantly more than girls in physical assault and verbal assault aggression. But 
there was no significant difference in the relational and impulsive aggression.  

Conclusion: Due to high reliability of the aggression scale for preschoolers, this scale could be used 
as reliable and valid scale in educational, clinical and other research areas.  

Key words: Aggression scale for preschoolers, Overt and relational aggression, Direct and indirect 
aggression, Pre-school children. 
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