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  فردي مرتبط با آسيب هاي بين نامه انگيزه پرسشسنجي  هاي روان ارزشيابي ويژگي

 
2پور  عباس...ا ، ذبيح2امين كرايي، 1مهر رضا خجسته

  

  

   چكيده

رسان را كاهش و آرزوي خوشي، حسن  جويي و اجتناب از آسيب هاي انتقام ديده طي فرايند گذشت، انگيزه فرد آسيب :زمينه و هدف

نامه  سنجي پرسش هاي روان هدف پژوهش حاضر ارزشيابي ويژگي. دهد رسان افزايش مي ش خود را جهت مصالحه با آسيبنيت و انگيز

  .در زنان و مردان متأهل بود) TRIM(هاي بين فردي مرتبط با آسيب  انگيزه

 نفر زن بود 247 نفر مرد و 245نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل . پژوهش حاضر يك پژوهش همبستگي بود :ها مواد و روش

ابزارهاي مورد استفاده در . اي تصادفي انتخاب شدند اي چند مرحله آموزان دبيرستاني شهر اهواز با روش خوشه كه از ميان والدين دانش

 براي بررسي پايايي. بود) TFS( و مقياس گذشت صفت) TRIM(هاي بين فردي مرتبط با آسيب  نامه انگيزه اين پژوهش پرسش

هاي اصلي و  نامه از روش روايي تشخيصي، روش تحليل عامل مؤلفه نامه از روش آلفاي كرونباخ و براي بررسي روايي پرسش پرسش

  .روش تحليل عامل تأييدي استفاده شد

 92/0نامه  رسش و براي كل پ91/0، بعد اجتناب 85/0نامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ براي بعد انتقام  پايايي پرسش :ها يافته

نيز از طريق همبسته نمودن آن با مقياس گذشت ) TRIM(هاي بين فردي مرتبط با آسيب  نامه انگيزه روايي سازه پرسش. محاسبه شد

هاي اصلي، دو عامل  با استفاده از تحليل عامل مؤلفه.  به دست آمد-595/0 و -579/0براي ابعاد انتقام و اجتناب به ترتيب ) TFS(صفت 

استفاده از روش تحليل عامل . نامه حذف گرديد  ماده نيز به دليل داشتن بار عاملي مشترك از پرسش2نامه استخراج گرديد؛   پرسشبراي

  براي ساختار دو عاملي (نامه بهتر از ساختار يك عاملي آن بود  نيز نشان داد كه ساختار دو عاملي اين پرسش) CFA(تأييدي 

07/0 = RMSEAمحاسبه شد .(  

هاي مرتبط با  براي پژوهش) TRIM(هاي بين فردي مرتبط با آسيب  نامه انگيزه نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه پرسش :گيري تيجهن

  .نامه معتبر و پايا است گذشت، در روابط زناشويي يك پرسش

  .م، اجتناب و روابط زناشوييهاي بين فردي مرتبط با آسيب، انتقا نامه انگيزه سنجي، پرسش هاي روان ويژگي :هاي كليدي واژه
  

  تحقيقي :نوع مقاله

  18/9/88 :پذيرش مقاله  13/3/88 : مقالهدريافت

  

  مقدمه

ها، اعضاي  در روابط باثبات مانند روابط صميمانه بين زوج

 ي بيشترييهاي جز خانواده يا دوستان، احتمال دارد كه آسيب

ين  چرا كه ويژگي ا؛نسبت به ساير روابط بين فردي رخ دهد

ي يهاي جز وقوع اين آسيب. ها است روابط، طوالني بودن آن

در ). 1(تواند موجب فرسايش در روابط باثبات شود  فراوان مي
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هاي اخالقي،  ها با يكديگر، تخطي از محدوده ارتباط زوج

نحوه برخورد همسران با . ناپذير است جسماني و رواني اجتناب

اهي از طريق انتقام خو باشد؛ عدالت ها متفاوت مي اين آسيب

گرفتن، تفسيرهاي مخالف از واقعيت حوادث، فراموش كردن، 

ها،  هاي رواني مانند انكار يا فرافكني آسيب استفاده از مكانيزم

هايي از اين رفتارهاي  پذيرش آسيب و يا گذشت كردن نمونه

 هايي كه در مورد گذشت در مركز همه نظريه. استمتفاوت 

ده مهم وجود دارد كه در آن انگيزه فرد ه شده است، يك اييارا

گيري و يا اجتناب از تماس با  يده براي انتقامد آسيب

پسندانه نسبت به  هاي جامعه  انگيزه،رسان كمتر شده آسيب

اي از تغييرات   مجموعهت،گذش). 2(شود  رسان زياد مي آسيب

هاي  ديده است كه طي آن انگيزه انگيزشي در فرد آسيب

رسان كم  رسان و اجتناب از آسيب سبت به آسيبجويي ن انتقام

نيت و انگيزش  ديده آرزوي خوشي، حسن شود و فرد آسيب مي

 ).3(دهد  رسان افزايش مي خود را جهت مصالحه با آسيب

Gottman، ها را نسبت به حوادث  تجارب عاطفي زوج

.  در سه دسته پاسخ هيجاني قرار داد،منفي رابطه زناشويي

اني، يك احساس مثبت كلي كه با رفتارهاي اولين پاسخ هيج

دومين . آميز و مفيد براي رابطه همراه است دوستانه، محبت

 يك حمله نسبت به آسيب ادراك شده است ،پاسخ هيجاني

كه با رفتارهايي مانند غر زدن، ترس، نگراني و احساس 

پاسخ سوم احساس خشم مستحق . قرباني بودن همراه است

  ايي مانند عصبانيت، تحقير و افكار رفتاره كه به وسيله

  ).4(جويانه نسبت به شريك همراه است  تالفي

McCullough  و همكاران با توجه به نتايجGottman، 

هاي عاطفي  اند كه پاسخ دو حالت هيجاني را مشخص كرده

كند؛ احساس  فردي معين مي هاي بين افراد را نسبت به آسيب

 مشابه انگيزه اجتناب از حمله نسبت به آسيب ادراك شده كه

و احساس  رسان است تماس رواني و شخصي با فرد آسيب

 جويانه يا تصور آسيب خشم مستحق كه مشابه انگيزه انتقام

اين دو انگيزه مجزا با هم يك . رسان است زدن به فرد آسيب

زماني كه فرد . سازند  را مي"گذشت"موقعيت عاطفي به نام 

رسان خود را   شريك آسيبكند كه ديده اظهار مي آسيب

رسان با دو   است، ادراك او از آسيب و آسيب"نبخشيده"

رسان و  هيجان انگيزه باال براي اجتناب از تماس با آسيب

 زماني كه ،برعكس. جويي همراه است انگيزه باال براي انتقام

رسان خود را  كند كه شريك آسيب ديده اظهار مي فرد آسيب

رسان فاقد   از آسيب و آسيب است، ادراك او"بخشيده"

 ).5(جويي است  هاي اجتناب و انتقام انگيزه

هاي كوتاه  نامه گيري متغيرها توسط پرسش امروزه اندازه

گيري متغير  اندازه. مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است

هاي مختلفي  هاي مرتبط با آن، با روش مهم گذشت و انگيز

هاي موجود كه براي  مهنا در بيشتر پرسش .انجام شده است

گيري گذشت در روابط زناشويي مورد استفاده قرار  اندازه

آوري يك  شود كه با ياد دهنده خواسته مي گيرند، از پاسخ مي

خاطر يا آسيب به  موقعيت كه در آن همسرش باعث رنجش

او شده است، احساسات و عواطف خود نسبت به همسرش را 

  .ابراز كند

ب فردي مرتبط با آسي ي بينها نامه انگيزه پرسش

)Transgression-Related Interpersonal Motivations يا 

TRIM(، كه توسط McCulloughو همكاران ساخته شد ، 

فردي مرتبط با آسيب شامل   هاي بين براي سنجش انگيزه

  ). 5(باشد  مي) Avoidance(و اجتناب ) Revenge(انتقام 

 ماده از مقياس 18نامه،  منبع اوليه براي ساختن اين پرسش

هاي آن  كه از ميان خرده مقياس) 6( بود Wadeگذشت 

 20 براي ارايه يك تعريف از گذشت، با Wade. انتخاب شد

شناس باليني و تحصيلي، متخصصان حقوق و كشيشان  روان

 بعد مفهومي را 23او از نتايج اين مصاحبه، . مصاحبه كرد

 سؤالي تهيه 600نامه  رسشاستخراج و بر پايه اين ابعاد، يك پ

 ماده 83ها را با استفاده از تحليل عوامل به   مادهWade. كرد

 ماده در دو گروه 83هر كدام از .  عامل داشت9كاهش داد كه 

كننده در پژوهش، يعني گروهي كه اظهار كردند در  شركت

بخشند و گروهي كه  زا فرد خاطي را مي هاي آسيب موقعيت

  ).7(بخشند، تفاوت داشت  طي را نمياظهار كردند فرد خا

، Wadeهاي مقياس گذشت  اگرچه بسياري از عامل

د، ولي به نظر اد متغيرهاي مرتبط با گذشت را نشان مي
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 3  1389 / 1شماره     / 8دوره   / تحقيقات علوم رفتاري     

هاي   جنبه،مقياس انتقام و اجتنابه د كه دو خرديرس مي

. دهد فردي را در افراد نشان مي هاي بين متفاوتي از انگيزه

كاران فرض كردند كه اين دو  و همMcCulloughبنابراين 

 سيستم انگيزشي مرتبط به گذشت را ،طور مستقيم عامل به

  ). 5(كنند  گيري مي اندازه

McCullough و همكاران در چهار پژوهش متوالي به 

 چگونه به وسيله ،بررسي اين موضوع پرداختند كه گذشت

 ، رضايت، تعهد و صميميتدمتغيرهاي سطح رابطه مانن

 اثر آسيب و ، آسيب مانند عذرخواهيمتغيرهاي سطح

 اجتماعي مانند همدلي و مشغوليت -متغيرهاي سطح شناختي

ها معتقدند پيوند  آن. دشو ميبيني  ذهني در مورد آسيب پيش

 ؛دهد  گذشت را تحت تأثير قرار مي،دو عنصر اجتناب و انتقام

گيرند،  نحوي كه افرادي كه در اين ابعاد نمرات باالتري مي به

  ).5(كنند  ت كمتري را تجربه ميگذش

نفر  239 ، و همكارانMcCulloughدر پژوهش اول 

 108 مرد و نفر 131شناسي شامل  هاي روان دانشجوي رشته

كنندگان در پژوهش اظهار  شركت. زن شركت داشتندنفر 

فردي در رابطه با نامزد يا  داشتند كه دچار يك آسيب بين

ن خواسته شد تصور كنند كنندگا از شركت. اند همسرشان شده

ها آسيبي وارد  فردي هستند كه در يك موقعيت خاص به آن

هاي انتقام و  شده است و در ادامه به سؤاالتي در مورد انگيزه

اجتناب پاسخ دادند كه در ادامه پژوهشگران از آن سؤاالت 

  ).5(نامه استفاده كردند  براي ساختن پرسش

هاي بين  امه انگيزهن هاي اصلي پرسش تحليل عامل مؤلفه

 و McCulloughتوسط ) TRIM(فردي مرتبط با آسيب 

بر ) Varimax(همكاران با استفاده از روش چرخش متعامد 

دو عامل با مقدار ويژه باالتر از .  ماده اوليه انجام گرفت18روي 

ها را تبيين   درصد از واريانس كل ماده68 استخراج شد كه 1

 ماده 5( ماده 12ي مشترك تعداد ها پس از حذف ماده. كرد مي

در ادامه، . به دست آمد)  ماده براي اجتناب7براي انتقام و 

ساختار يك عاملي و دو عاملي آن با استفاده از روش تحليل 

هاي برآورد، با استفاده از حداكثر  مدل. عامل تأييدي ارزيابي شد

به دست آمد و با ) Maximum likelihood(نمايي  درست

نامه مورد تأييد قرار   نتايج، ساختار دو عاملي پرسشتوجه به

در مدل اول كه دو عامل انتقام و اجتناب وجود داشت، . گرفت

53/190)53 = (2
χ001/0  و= P با توجه به .  محاسبه گرديد

ها براي ساختار دو   برازندگي دادهCFI = 940/0اندازه شاخص 

 r = 67/0متغير نيز رابطه بين دو . عاملي، مورد تأييد قرار گرفت

 ماده 12در مدل دوم كه مدل ساختاري را براي . محاسبه شد

2) = 54(07/613نامه در يك عامل در نظر گرفته بود  پرسش
χ ،

001/0= P  76/0 و = CFI محاسبه شد كه برازندگي ناچيزي 

  ).5(ها فراهم آورد  را براي داده

McCulloughده دست آم   و همكاران بر اساس نتايج به

فردي  هاي بين انگيزه نامه از تحليل عامل تأييدي، پرسش

ه دادند كه دو عامل انتقام و يرا ارا) TRIM(مرتبط با آسيب 

 ماده مربوط به عامل انتقام و 5. كند  ميگيري اجتناب را اندازه

هاي افراد  باشد كه انگيزه  ماده مربوط به عامل اجتناب مي7

  ).5(دهد  ناشويي را نشان ميدر هنگام بروز آسيب در روابط ز

 و همكاران، پايايي و McCulloughدر پژوهش دوم 

نتايج .  را مورد ارزيابي قرار دادندTRIMنامه  روايي پرسش

هاي  نشان داد كه رابطه بين دو بار اجراي آزمون در نمونه

متفاوت بسيار خوب بود كه نشان از پايايي باالي اين ابزار 

آلفاي كرونباخ با استفاده از روش يي همچنين ضريب پايا. است

.  به دست آمد86/0 و براي بعد اجتناب 90/0براي بعد انتقام 

ها با مقياس يك  نامه و رابطه آن رابطه بين دو عامل پرسش

اي گذشت، در حد قابل قبولي بود كه نشان داد اين  ماده

  ). 5(نامه از روايي تشخيصي خوبي برخوردار است  پرسش

McCullough و همكاران در پژوهش سوم نشان دادند 

انتقام و  (TRIMنامه  هاي افراد در دو عامل پرسش نمرهكه 

 زناشويي   تعهد افراد در رابطه-با ميزان رضايت) اجتناب

  ). 5(داري دارد  همبستگي معني

McCullough نيز پايايي پژوهش چهارم و همكاران در 

ضريب .  قرار دادند را مورد ارزيابيTRIMنامه  و روايي پرسش

آلفاي كرونباخ براي بعد با استفاده از روش نامه  پايايي پرسش

رابطه دو . دست آمد  به94/0 و براي بعد اجتناب 90/0انتقام 

عامل اجتناب و انتقام با مقياس صميميت رابطه پيش از 
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 و -38/0به ترتيب ) Closeness before offense(آسيب 

 -51/0به ترتيب ) Apology( با مقياس عذرخواهي ،-13/0

به ترتيب ) Empathy( و با مقياس صفات همدلي -32/0و 

  ). 5(اند   گزارش كرده-46/0 و -80/0

Lernerنامه را با روش آلفاي كرونباخ   پايايي اين پرسش

 و با روش بازآزمايي در 93/0 تا 85/0اي بين  در دامنه

روه ديگري از گ). 8( محاسبه نمود 65/0 تا 44/0  بيناي دامنه

نامه را در يك نمونه  پژوهشگران نيز پايايي اين پرسش

اي بين  دانشجويي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ در دامنه

ضريب بازآزمايي اين .  محاسبه كردند93/0 تا 86/0

نامه نيز براي بعد انتقام و اجتناب پس از سه هفته به  پرسش

نه هفته به ترتيب  و پس از r = 79/0 و  r= 86/0ترتيب 

64/0 = r 65/0 و = r 9 (گرديد محاسبه.(  

Kachadourian ضريب پايايي اين نيز  و همكاران

آلفاي كرونباخ براي مردان روش نامه را با استفاده از  پرسش

ضريب .  محاسبه كردند90/0 و براي زنان متأهل 88/0متأهل 

يي مقياس دوسوگرااستفاده از نامه با  پرسشاين همبستگي 

نشخوار ذهني  براي )Attitudinal ambivalence(نگرشي 

)Rumination( ، سازگاري زناشويي)Marital adjustment(، 

 و نشانگان )Severity of the transgression(شدت آسيب 

در حد بسيار خوبي به ) Depression symptoms(افسردگي 

اده از نامه را با استف  پايايي اين پرسشCooke). 10(دست آمد 

روش بازآزمايي محاسبه كرد كه ضريب همبستگي بين دو بار 

 86/0 و براي بعد اجتناب 79/0اجراي آزمون براي بعد انتقام 

نامه  وي براي بررسي روايي سازه، پرسش. دشمحاسبه 

را با ) TRIM(هاي بين فردي مرتبط با آسيب  انگيزه

 ،)Degree of apology(هاي ميزان عذرخواهي  نامه پرسش

و همدلي با ) Relational satisfaction(اي  رضايت رابطه

همبسته ) Empathy for the transgressor(رسان  آسيب

نامه  اي باالي اين پرسش نمود كه نتايج، نشان از روايي سازه

  ). 11 (داشت

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي پايايي و روايي 

) TRIM (فردي مرتبط با آسيب هاي بين نامه انگيزه پرسش

هاي پژوهش  پرسش. بوددر زنان و مردان متأهل شهر اهواز 

 آيا اين -2نامه پايا است؟   آيا اين پرسش-1 بودحاضر اين 

 ساختار -3سنجد؟ و  هاي مورد نظر را مي نامه سازه پرسش

  نامه چگونه است؟ عاملي اين پرسش

  

  ها مواد و روش

وع  توصيفي و از نهاي  پژوهش از دستهپژوهش حاضر 

جامعه آماري اين پژوهش را كليه والدين . همبستگي بود

 كه دادند هاي شهر اهواز تشكيل مي آموزان دبيرستان دانش

. كردند  در اين شهر زندگي مي1387در فاصله زماني سال 

بر اساس جدول ( نفر 576نمونه انتخابي در پژوهش حاضر 

 از روش آموزان بودند كه با استفاده از والدين دانش) مورگان

 تصادفي از طريق - اي اي چند مرحله گيري خوشه نمونه

هاي نواحي چهارگانه آموزش و  فرزندانشان در دبيرستان

براي انتخاب نمونه، ابتدا . پرورش شناسايي و انتخاب شدند

. به نواحي چهارگانه آموزش و پرورش اهواز مراجعه شد

 8عداد هاي هر ناحيه ت ، از ميان دبيرستان1سپس در مرحله 

، در هر مدرسه 2، در مرحله ) پسرانه4 دخترانه و 4(مدرسه 

و در )  پايه سوم1 پايه دوم و 1 پايه اول، 1( كالس 3تعداد 

 نفر به 6آموزان هر كالس تعداد  ، از ميان دانش3مرحله 

. صورت تصادفي براي شركت در پژوهش انتخاب شدند

كي از ها نيز به صورت تصادفي در اختيار ي نامه پرسش

 درصد 50 درصد پدران و 50(گرفت  ها قرار مي والدين آن

 نفر 247 نفر مرد و 245( نفر از والدين 492تعداد ). مادران

به ابزارهاي پژوهش به صورت كامل پاسخ دادند كه در ) زن

 انحراف ±(ميانگين . مطالعه نهايي مورد بررسي قرار گرفت

ال و طول س) 8/5 ± (57/42كنندگان  سن شركت) معيار

همچنين ميانگين . سال بود) 98/4 ± (59/19مدت ازدواج 

كالس ) 72/1 ± (06/13ها   تحصيالت آن)  انحراف معيار±(

  .بود) 49/1 ± (24/3ها   و تعداد فرزندان آن

  

هاي بين فردي مرتبط با آسيب  نامه انگيزه پرسش

)TRIM:( گونه كه در بخش مقدمه توضيح داده شد،  همان
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سال   و همكاران درMcCulloughنامه توسط  اين پرسش

 12 شامل ،گزارشي نامه خود اين پرسش.  ساخته شد1998

فردي مرتبط با  هاي بين گيري انگيزه  كه براي اندازهبودماده 

 ماده آن براي 5. فتر كار مي آسيب شامل انتقام و اجتناب به

 يزهانگگيري   ماده براي اندازه7 انتقام و انگيزهگيري  اندازه

انگيزه انتقام به معني تمايل فرد براي وارد كردن .  بوداجتناب

يك آسيب به طرف مقابل در برابر آسيب ادراك شده و انگيزه 

گيري و ايجاد فاصله با  اجتناب به معني تمايل فرد براي كناره

نامه به صورت   پرسشگذاري اين نمره. بودرسان  فرد آسيب

 موافقمكمي ، )5 ( موافقمكامل به طور در پنج درجه ليكرت

  به طورو) 2 ( مخالفمكمي، )3( نه مخالفم موافقمنه ، )4(

هاي   انگيزه، كه نمرات باال در هر دو بعدبود) 1 (كامل مخالفم

). 5(د اد انتقام و اجتناب بيشتر در روابط را نشان مي

سنجي شامل پايايي و  هاي روان ويژگي يپژوهشگران مختلف

اند  دست آوردهه نامه ب را براي پرسشروايي رضايت بخشي 

  ).5، 8، 9( اند كه به تفصيل در بخش مقدمه ذكر شده
  

 Trait Forgivingness Scale(مقياس گذشت صفت 

 در پژوهش حاضر براي بررسي روايي افتراقي ):TFSيا 

از ) TRIM(فردي مرتبط با آسيب  هاي بين نامه انگيزه پرسش

اين مقياس .  شده استاستفاده) TFS(مقياس گذشت صفت 

دهندگان به گذشت   سؤال است كه تمايل پاسخ10شامل 

هاي مختلف را  ها و زمان فردي در موقعيت هاي بين آسيب

گذشت صفت، تمايل كلي فرد را در بسياري از . دهد نشان مي

 در نحوه پاسخ به يك آسيب در ،ها و در طول زمان موقعيت

اين مقياس . دهد ياي مبتني بر گذشت كردن نشان م شيوه

 گذاري اين نمره.  و همكاران ساخته شده استBerryتوسط 

 كامل موافقم  به طوردر پنج درجه مقياس به صورت ليكرت

  مخالفمكمي، )3( نه مخالفم موافقمنه ، )4 (موافقمكمي ، )5(

 كه نمرات باالتر، گذشت بود) 1 ( كامل مخالفم به طورو) 2(

چهار پژوهش  و همكاران در Berry. دهد بيشتر را نشان مي

ها پايايي  آن. ها از اين مقياس استفاده كردند متوالي براي زوج

 كرونباخ در آلفاينامه را با استفاده از روش  اين پرسش

 و 79/0، 78/0، 80/0  به ترتيب4 و 3، 2، 1هاي  پژوهش

براي بررسي در پژوهش ديگري ). 12( گزارش كردند 74/0

از مقياس گذشت ) TFS(س گذشت صفت ي مقياا روايي سازه

) TFS (اي استفاده شد كه ضريب روايي سازه) FFS(خانواده 

63/0) 001/0 P < (به دست آمد) پژوهش حاضر نيز در). 13 

 با استفاده از روش آلفاي كرونباخ قياساين مضريب پايايي 

  . محاسبه گرديد80/0

العمل ها به همراه دستور نامه پس از انتخاب نمونه، پرسش

قرار ينشان موزان در اختيار والد آ وسيله دانش ها به تكميل آن

ها از طريق  نامه  اين پرسش،پس از يك هفته نيز. داده شد

آوري   آموزان برگردانده شد كه پژوهشگر اقدام به جمع دانش

افزارهاي  آوري شده با استفاده از نرم اطالعات جمع. ها كرد آن

16SPSS و AMOS مورد تجزيه و تحليل قرار 7 ويرايش 

  .گرفت

  

  ها يافته

هاي اصلي  ابتدا تحليل عامل مؤلفه :تحليل عامل مقدماتي

 ماده 12با استفاده از روش چرخش متعامد بر روي 

 Kaiser-Mayer-Olkinضريب . نامه انجام شد پرسش

 عامل را 2 نيز Screeو ترسيم نمودار ) 937/0(مطلوب بود 

ليل عوامل با استفاده از چرخش متعامد براي تح. مشخص كرد

شناسايي ساختار عاملي نيز نتايج نمودار اسكري را مورد تأييد 

 ،)8 و 7هاي  ماده(هاي مشترك  پس از حذف ماده. قرار داد

  به)  ماده براي اجتناب5 ماده براي انتقام و 5( ماده 10تعداد 

ها  زمودنيهاي آ  نمره)معيار انحراف ±(ميانگين . دست آمد

، براي بعد )19/4 ±( 14/9 ماده 5براي بعد انتقام مشتمل بر 

 و براي كل )38/5 ±( 53/11 ماده 5اجتناب مشتمل بر 

  . بود )73/7 ±( 19/37 ماده 10مقياس مشتمل بر 

 ماده از 2هاي اصلي و حذف  پس از تحليل عامل مؤلفه

اي   ماده10نامه  آن، پايايي و روايي تشخيصي پرسش

. تعيين شد) TRIM(فردي مرتبط با آسيب  هاي بين يزهانگ

 91/0، بعد اجتناب 85/0ضريب آلفاي كرونباخ براي بعد انتقام 

روايي تشخيصي . به دست آمد 92/0نامه  و براي كل پرسش
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) TRIM(فردي مرتبط با آسيب  هاي بين نامه انگيزه پرسش

نيز از طريق همبسته نمودن آن با مقياس گذشت صفت 

)TFS (ضريب همبستگي بين ابعاد انتقام و . محاسبه شد

 و -579/0به ترتيب ) TFS(اجتناب با مقياس گذشت صفت 

 كه نشان از روايي باالي تشخيصي به دست آمد -595/0

  .بودنامه  پرسش

  

ساختار يك عاملي و دو  :هاي معادله ساختاري مدل

 ماده با روش تحليل عامل 10نامه بر روي  عاملي پرسش

  نمايي  تسدي و با استفاده از حداكثر درتأيي

)Maximum likelihood (هاي معادله  آزمون شدند و مدل

ها بر   تحليل،در ابتدا. ها با يكديگر مقايسه شد ساختاري آن

  نتايج نشان داد . روي ساختار دو عاملي انجام گرفت

)77/107 )32( = 2
χ ،001/0 =P  (ها در اين مدل به كه ماده 

با توجه . داري با دو بعد اجتناب و انتقام رابطه دارند يطور معن

2دست آمده از نسبت  به نتايج به
χ  به درجه آزادي برابر

، شاخص 969/0برابر ) CFI(، شاخص برازندگي تطبيقي 36/3

، شاخص نيكويي برازش 947/0برابر ) GFI(نيكويي برازش 

ت  و جذر ميانگين مجذورا909/0برابر ) AGFI(يافته  تعديل

، برازندگي مدل براي 078/0برابر ) RMSEA(خطاي تقريب 

  ).1جدول (دست آمده مورد تأييد قرار گرفت  هاي به داده

ها بر روي ساختار يك عاملي با اين   تحليل،در گام بعد

. سنجند، انجام گرفت ها يك متغير را مي فرض كه همه ماده

2 = )35 (20/426(نتايج نشان داد 
χ ،001/0 =P  ( كه

داري با يك عامل كلي  يطور معن سؤاالت در اين مدل به

2دست آمده از نسبت  البته با توجه به نتايج به. رابطه دارند
χ 

) CFI(، شاخص برازندگي تطبيقي 17/12به درجه آزادي برابر 

، 767/0برابر ) GFI(، شاخص نيكويي برازش 839/0برابر 

 و 633/0برابر ) AGFI(يافته  شاخص نيكويي برازش تعديل

برابر ) RMSEA(جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب 

 ،دست آمده هاي به ، برازندگي مدل براي داده169/0

د اد برازندگي ضعيفي را براي ساختار يك عاملي نشان مي

  ).1جدول (

2 شاخص 1جدول 
χ دهد كه در  را در دو مدل نشان مي

2هر چه مقدار . بودمدل دو عاملي كمتر 
χ صفر تر از  بزرگ

2شاخص . استباشد، برازندگي مدل كمتر 
χ  براي بررسي

در جامعه  ،ها درجه هماهنگي ساختار كوواريانس مفروض داده

هاي پژوهش استفاده   در دادهوبا ساختار كوواريانس مشاهده 

يك شاخص برازندگي ) CFI(شاخص برازندگي تطبيقي . شد 

ل به ياست كه برازش يك مدل معين را با مدل پايه كه قا

كند و مقدار   مقايسه مي،وجود كوواريانس ميان متغيرها نيست

هر چه مقدار اين شاخص . دهد بهبود را مورد ارزيابي قرار مي

البته مقدار . تر باشد، برازندگي مدل بهتر است به يك نزديك

). 14( باشد تا مدل موردنظر پذيرفته شود 90/0آن بايد حداقل 

هاي نيكويي برازش   شاخصوقتي Bentler همچنين از نظر

)GFI (يافته  و نيكويي برازش تعديل)AGFI ( 90/0بيشتر از 

. دهد ها را نشان مي  برازش مناسبي از داده،ها باشد تحليل

 معتقدند زماني كه جذر ميانگين مجذورات ها آنهمچنين 

 باشد، تحليل از 10/0كمتر از ) RMSEA(خطاي تقريب 

 1با توجه به جدول ). 15(ر است برازندگي قابل قبولي برخوردا

و نيكويي ) GFI(هاي نيكويي برازش  باالتر بودن شاخص

و كمتر بودن جذر ميانگين ) AGFI(يافته  برازش تعديل

در مدل دو عاملي ) RMSEA(مجذورات خطاي تقريب 

مقادير تحليل . بودنسبت به مدل يك عاملي قابل مشاهده 
  

 هاي برازندگي ها بر اساس شاخص  يك عاملي با دادهبرازش الگوهاي دو عاملي و. 1جدول 

2  الگو
χ df df

2χ  GFI  AGFI  CFI  RMSEA  

  078/0  969/0  909/0  947/0  36/3  32  77/107  دو عاملي

  169/0  839/0  633/0  767/0  17/12  35  203/426  يك عاملي
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ه  نمايش داد1 تأييدي براي ساختار دو عاملي در شكل ،عاملي

در تحليل عامل تأييدي، مقادير عددي بين . شده است

هاي بتا  ها و نشانگرها بارهاي عاملي را با توجه به وزن عامل

 تأييدي براي ساختار دو ،در تحليل عاملي). 16(د هد نشان مي

فردي مرتبط با آسيب  هاي بين نامه انگيزه عاملي پرسش

)TRIM (دست آمد دار به يهمه بارهاي عاملي معن   

)05/0 <P  .(ساختار دو ،نتايج پژوهشبر اساس طور كلي  به 

نامه شامل دو بعد انتقام و اجتناب از برازندگي  عاملي پرسش

  .بودبهتري نسبت به ساختار يك عاملي برخوردار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   براي دو بعد انتقام و اجتنابTRIMساختار مكنون . 1شكل 
  

  گيري بحث و نتيجه

سنجي  هاي روان با هدف بررسي ويژگيپژوهش حاضر 

با ) TRIM(فردي مرتبط با آسيب  اي بينه نامه انگيزه پرسش

، روايي تشخيصي، تحليل )همساني دروني(استفاده از پايايي 

نتايج . اي اصلي و تحليل عامل تأييدي انجام شد عامل مؤلفه

ها به تفصيل  پژوهش در بخش يافتههاي  سؤالمربوط به 

ر پاسخ به پرسش اول پژوهش مبني بر پايا بودن د. آمده است

طور  فردي مرتبط با آسيب، همان اي بينه نامه انگيزه پرسش

، 85/0كه مشاهده شد، ضريب آلفاي كرونباخ براي بعد انتقام 

 محاسبه شد كه 92/0نامه   و كل پرسش91/0بعد اجتناب 

ايج اين يافته با نت. نامه است نشان از پايايي باالي اين پرسش

به . دبوهماهنگ و همسو ) 5، 8-11(هاي ديگر  پژوهش

عبارت ديگر، نتايج بررسي پايايي در زنان و مردان متأهل، 

نامه از دقت بسيار بااليي در سنجش  نشان داد كه اين پرسش

تواند براي   و ميبرخوردار بودهاي انتقام و اجتناب  سازه

  .ؤثر باشدپژوهشگران و درمانگران حوزه خانواده مفيد و م

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش مبني بر سنجش 

طور كه  نامه، همان نظر در اين پرسش هاي مورد سازه

هاي انتقام و  مشاهده شد، با استفاده از همبسته نمودن سازه

ضرايب به ترتيب ) TFS(اجتناب با مقياس گذشت صفت 

 محاسبه شد كه نشان از روايي باالي -595/0 و -579/0

هاي  اين يافته با نتايج پژوهش. نامه است رسشتشخيصي پ

به عبارت ديگر، اين . بودهماهنگ و همسو ) 5، 10-11(ديگر 

هاي  نتايج نشان داد كه زنان و مردان متأهلي كه در سازه

تري كسب كنند، در روابط زناشويي  انتقام و اجتناب نمره پايين

وع اين موض. ندهد با شريك خود گذشت بيشتري را نشان مي

فردي مرتبط با  هاي بين نامه انگيزه د كه پرسشاد نشان 

هاي نهفته در آن را به خوبي  آسيب، اين توان را دارد كه سازه

  .بسنجد

چگونگي ساختار عاملي بر در پاسخ به پرسش سوم مبني 

هاي  اساس نتايج تحليل عامل مؤلفه نامه، بر اين پرسش

يم نمودار بود و ترس) 937/0( برابر KMOاصلي، ضريب 

Scree تحليل عوامل با استفاده .  عامل را استخراج كرد2 نيز

از چرخش متعامد براي شناسايي ساختار عاملي نيز نتايج 

همچنين تحليل عامل .  را مورد تأييد قرار دادScreeنمودار 

هاي اصلي نشان از بار عاملي مشترك دو ماده داشت  مؤلفه

ايي و انجام تحليل عامل ها قبل از محاسبه پاي كه اين ماده

10سؤال   

11سؤال   

9سؤال   

6سؤال   

12سؤال   

 اجتناب

74/0  

78/0  

87/0  

87/0  

87/0  

55/0  

60/0  

76/0  

75/0  

76/0  

5سؤال   

1سؤال   
53/0  

3سؤال   

4سؤال   

2سؤال   

 انتقام

73/0  

65/0  

71/0  

83/0  

73/0  

42/0  

50/0  

69/0  

53/0  

75/0  
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نتايج تحليل عامل تأييدي نيز برازش . تأييدي حذف شدند

 نشان دادها را براي دو بعد انتقام و اجتناب  قابل قبولي از داده

)07/0 =RMSEA  ( كه با نتايج پژوهش)هماهنگ و ) 5

 كه ساختار دو عاملي داداين يافته نشان . بودهمسو 

 شامل دو ،ردي مرتبط با آسيبف هاي بين نامه انگيزه پرسش

 ماده 5نامه  از ده ماده اين پرسش( استسازه انتقام و اجتناب 

  .)است ماده مربوط به سازه اجتناب 5مربوط به سازه انتقام و 

نامه نشان از وجود تجارب  ساختار دو عاملي پرسش

عاطفي متفاوت زنان و مردان متأهل نسبت به حوادث منفي 

ها را در سه دسته   آنGottmanست كه در روابط زناشويي ا

. هاي انتقام و اجتناب تأكيد داشت جاي داد و بر اهميت انگيزه

هاي جديد در حوزه خانواده به عنوان يك   در پژوهش،گذشت

عامل مهم در روابط بين اعضاي خانواده مورد توجه قرار 

گيري و يا  ديده براي انتقام انگيزه فرد آسيب. گرفته است

 رسان در بحث مربوط به گذشت بين از تماس با آسيباجتناب 

وجود ). 2 ،3(فردي در روابط زناشويي بسيار مهم هستند 

 براي استفاده درمانگران و ،ابزارهاي معتبر و پايا و البته كوتاه

گيري  تواند بر افزايش كيفيت اندازه  مي،پژوهشگران خانواده

گيري را   اندازهتواند واريانس خطاي متغيرها مؤثر باشد و مي

  . كنترل كند

گزارشي براي سنجش  نامه دگر عدم استفاده از پرسش

  . دبوهاي اين پژوهش  هاي انتقام و اجتناب از محدوديت سازه

هاي اجتناب و انتقام از  ساخت و اعتباريابي مقياس انگيزه

 با توجه به اين. ديدگاه همسر پيشنهاد پژوهش حاضر است

نامه در زنان و مردان  االي اين پرسشكه پايايي و اعتبار ب

، تعيين هنجارهاي اين دمتأهل در اين پژوهش به اثبات رسي

نامه در افراد متأهل به منظور شناسايي افراد با  پرسش

هاي انتقام و اجتناب باال و پايين از ديگر پيشنهادهاي  انگيزه

طور كلي نتايج پژوهش حاضر  به. باشد پژوهش حاضر مي

فردي مرتبط  هاي بين نامه انگيزه ه روايي پرسشنشان داد ك

 و استبخش  در جامعه ايران رضايت) TRIM(با آسيب 

ديده در هنگام بروز  هاي افراد آسيب تواند در تبيين انگيزه مي

  .شوند، مورد استفاده قرار گيرد آسيب كه منجر به گذشت مي

  

  سپاسگزاري

 نيز از كننده در پژوهش و از كليه مردان و زنان شركت

 كه در انجام پژوهش ،آموزان و كاركنان مدارس دانش

  .داند، كمال تشكر و قدرداني را دار همكاري الزم را ابراز داشته
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Evaluation of psychometric properties of the transgression-related 
interpersonal motivations inventory 

 
Khojasteh-Mehr R1, Koraei A2, Abbaspour ZA2 

Abstract 
Aim and Background: Through forgiveness the offended person decreases revenge motivations and 
avoidance from the offender, and is motivated to increase consolation and good will for the offender. The 
purpose of the present study was to evaluate the psychometric properties of the transgression-related 
interpersonal motivations inventory (TRIM) in married men and women. 
Method and Materials: This study was of a correlational type. The participants were 245 males and 247 
females selected through a multistage-cluster random sampling among the parents of high school students 
in Ahvaz. The two scales administrated in this study were: (a) transgression related interpersonal 
motivations inventory (TRIM) and (b) trait forgivingness scale (TFS). A cronbach’s α was calculated to 
examine the reliability of the TRIM inventory. moreover the discriminate validity and the principal-
components factor analysis were used to examine the validity of the TRIM inventory.  
Findings: The calculated α for the TRIM inventory was 0.85 and 0.91 for revenge and avoidance 
dimensions respectively and 0.92 for the whole questionnaire. The validity of the inventory was also 
examined through correlating it to the TFS, given the values of -0.579 and -0.595 for revenge and 
avoidance dimensions. A principal components factor analysis extracted two factors for the inventory; two 
items were also omitted because of communalities. A confirmatory factor-analysis (CFA) indicated that a 
two-factor structure of this inventory was better than a one factor model (for the two-factor model a 
RMSEA equal to 0.07 was obtained). 

Conclusions: The results of the present study revealed that the transgression-related interpersonal 
motivations inventory (TRIM) is a reliable and valuable instrument in forgiveness related studies in 
marital relationships. 

Keywords: psychometric properties, transgression-related interpersonal motivations inventory, avoidance, 
revenge, marital relationship. 
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