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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصهیات روانسهنجی مقیهاس واکهنش روانهی در
جمعیت ایرانی بوده است.
روش :جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه زنان و مردان شهر تههران کهه  470زن و
مرد به روش خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به مقیهاس واکهنش روانهی (هانه و
فادا )1996 ،پاسخ دادند .برای بررسی پایایی مقیهاس از ضهری آلفهای کرونبها و جههت
بررسی روایی مقیاس از روایی محتوایی و روش تحلی عاملی تأییهدی از نهرمافه ار آمهوس
استفاده شد.
یافتهها :ضری آلفای کرونبا به دست آمهده ( )0/81حهاکی از پایهایی بهاالی مقیهاس و
نتایج تحلی عاملی تأییدی نشاندهندۀ برازش خوب مدل در تعیین عام ههای بهه شهک
اولیه بیانشده توسط هان و فادا ( )1996بود .بهعالوه ،یافتههای مربوط بهه هنجارسهازی
نشان داد که میان نمرات واکنش در برابر تسلی  ،مقاومت در برابر نفوذ دیگران ،واکنش در
برابر نصیحت و توصیه و پاسخ هیجانی در برابر محدودیت انتخاب در آزمودنیهای پژوهش
به ترتی برابر با  6 ،10 ،13/5و  10میباشد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش ،مقیاس واکنش روانی در اندازهگیری واکنش روانهی
زنان و مردان شهر تهران اب اری پایا و رواست.
کلید واژگان :خصوصیات روانسنجی ،واکنش روانی ،واکنش در برابر تسلی  ،مقاومهت در
برابر نفوذ دیگران ،واکنش در برابر نصیحت و توصیه ،پاسهخ هیجهانی در برابهر محهدودیت
انتخاب
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Psychometric Characteristics of psychological reactance
Styles in Iranian Population
Majid Saffarinia

Abstract
Introduction: The aim of this research was to study psychometric
characteristics of Psychological reactance Styles Scale in Iranian population.
Method: 470 women and men living in Tehran were selected by multi-phases
clustering sampling and responded to Psychological reactance Styles Scale
(Leybman etal., 2011).
Results: Cronbach`s alpha coefficient (0.83) showed that this scale has high
reliability and results of exploratory factor analysis showed five factors
including fairness, benefit-seeking, individualism, tracking and overinvestment
with changing in some main items and removing items 5, 6, 11, 12, 26, 27, 30,
32, 36, 40, 44, 51, and 53. Also, results of confirmatory factor analysis showed
that 41-items model has relatively good fitness. In addition, results of
normalization showed that median of fairness, benefit-seeking, individualism,
tracking and overinvestment in Iranian sample were respectively 14, 32, 21, 27,
and 13.
Conclusion: According to research results, Psychological reactance Styles Scale
for measuring Tehran women and men Psychological reactance is a reliable and
valid tool.
Keywords: psychometric characteristics, Psychological reactance, fairness,
benefit-seeking, individualism, tracking, overinvestment
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مقدمه
مفهوم آزادي در روانشناسي اجتماعي به معناي كنترل و انتخاب فردي است .برخورداري از انتخاب
آزاد بسيار ارزشمند و سلب آن پاي باين رفتاار در حاوزههااي گونااگوني نظيار مصارو( 1كلاي و
ويكالند ،)1980 ،2سالمت (سيبل و داود1999 ،3؛ اربل و هاگر )2006 ،4يا رفتار كمکرساني اسات
(كريشنان و كارمنت .)1979 ،5نظريه واكن بهويژه بر اهميت آزاديهاي «خااصِ» فاردي تأكياد
ميكند و بر شرايطي تمركز مينمايد كه تحت آن افراد در مقابال تهديادات آزادي واكان نشاان
ميدهند (جوناس و همكاران.)2009 ،6
تهديد ناشي از هر نوع قدرت يا نيرويي است كه ميكوشد بروز آزادي عمل خاصي را محدود يا
دفع كند (برم و برم .)1981 ،7تهديدها ميتوانند آشكارا يا تلاويحي باشاند (ماثالً ،اشاارات ضامني
ظريف) .برم و برم ( )1981تهديد آزادي عمل را با عنوان تهديد بيروني و دروني توصيف مايكنناد.
تهديدهاي بيروني از تصميماتي ناشي ميشوند كه با انتخابكردن يا نكردن گزيناههااي پاي رو
اتخاذ ميكنيم .بنابراين ،واكن رواني تحت تأثير دو پديدۀ تهديد و آزادي عمل است .ايان نظرياه
فرض مسلم ميداند كه چند عامل بر اندازۀ واكن رواني تأثير ميگاذارد .ايان عوامال عبارتناد از:
نيرويياي كه آزادي عمل فرد را تهديد ميكند ،وجود آزادي عملي كه ناشي از وقفاه در رفتارهااي
آزادانه يا موانعي است كه از بروز آنها جلوگيري ميكند ،اهميت اختيار در فهم نيازها و حد و اندازۀ
نيازهايي كه براي موجوديت بشر از اهميت برخوردارند (كوركاوران ،كروسايوز و موساويلر،2011 ،8
ترجمه خليلي.)1392 ،
واكن رواني 9يک حالت انگيزشي است كه در پاسخ به آزادي رفتاري از دست رفتاه ياا ماورد
تهديد قرار گرفته برانگيخته ميشود و آن را احياء ميكند (برم1966 ،؛ جوناسون و نااولز.)2006 ،10
نظريه واكن رواني معتقد است كه هر پيام متقاعدكنندهاي احتماالً بهعنوان يک تهديد براي آزادي
تلقي شده و واكن رواني را برميانگيزد (شن و ديالرد .)2005 ،11واكن رواني در ابتدا باهعناوان
يک موقعيت خاص در نظر گرفته ميشد (بارم1966 ،؛ ويكالناد )1974 ،12و اكثار پاژوه هاا در

1 consumption
2 Clee & Wicklund
3 Seibel & Dowd
4 Orbell & Hagger
5 Krishnan & Carment
6 Jonas etal.
7 Brehm & Brehm
8 Corcoran, Crusius & Mussweiler
9 psychological reactance
10 Jonason & Knowles
11 Shen & Dillard
12 Wicklund

101

بررسیخصوصیاتروانسنجیمقیاسواکنشروانیدرجمعیتایرانی 

خصوص واكن رواني به بررسي واكن هاي ماوقعيتي نظيار محادوديتهااي انتخااب ،انتخااب
اجباري و موقعيتهاي نفوذ اجتماعي ميپرداختند (بورگون ،آلوارو ،گرندپر و وولوداكي  .)2002 ،1به
هر جهت ،برم و برم ( )1981معتقد بودند كه واكن ميتواند بهعنوان يک «صفت »2نياز مفهاوم-
سازي شود .واكن بهعنوان ياک صافت باا متغيرهااي فاردي گونااگوني نظيار خشام (هاناگ و
گياناكوپولوس1993 ،3؛ هانگ و فادا ،)1996 ،4افسردگي (هانگ و گيانااكوپولوس1993 ،؛ هاناگ و
فااادا ،)1996 ،پرخاشااگري (داود و والبااراون ،)1993 ،5شااادكامي (جااوبرت ،)1990 ،6همرنگااي
(گلداسميت ،كالرک و الفرتي )2005 ،7و مقياسهاي شخصايت گونااگون (بوباولتز ،والار و پپار،8
1999؛ داود و والبراون1993 ،؛ داود ،والبراون ،ساندرز و يسنوفسكي )1994 ،9در ارتباط است.
نظريه واكن رواني ميكوشد توضيحي براي واكن افراد به تهديدهاي واقعي يا خيالي نسبت
به از دست دادن آزادي و اختيار خود بيابد .مفهوم اختيار تحت عنوان «باور فارد باه تواناايي انجاام
رفتاري خاص» تعريف شده است (كوركوران ،كروسيوز و موسويلر ،2011 ،ترجماه خليلاي.)1392 ،
همانطور كه ميران و برم )2006( 10اشاره ميكنند واكن رواني يک نياروي از پاي فعاالشاده
نيست ،بلكه هنگام تهديدات واقعي يا خياليِ از دست دادن آزادي عمل فعال ميشود .نظريه واكن
داراي چهار جزء اساسي است :آزادي ،تهديد آزادي ،واكن و احياء آزادي.
برم ( )1966چند فرضيه را دربارۀ رفتار انسان مطرح ميكند :آزادي عمل اماري فراگيار اسات،
آزادي عمل وجه مهمي از زندگي و تعامالت انسان است ،انسان هدفمند است و دائماً دربارۀ خاود و
دنياي بيرون از خود تعمق ميكند تا ببيند چرا ،چگونه و چه زماني رفتار خاصي را در پي گيرد .اما
بهعنوان چهارمين فرضيه برم معتقد است كه بشر بيشتر اوقات در انجام طيفي از رفتارهاا احسااس
آزادي نسبي ميكند و فرض پنجم حاكي از آن است كه برخي رفتارهاي انسان ميتوانند مربوط باه
گذشته ،حال و آينده باشند .برم اين دست رفتارها را با عنوان «رفتارهاي آزادانه» مايناماد و باراي
آنها تعدادي معيار تعيين ميكند .اين معيارها شامل رفتارهايي ميشود كه دسترسپذير باشند ،فارد
ظرفيت جسماني و رواني بهكار گرفتن آنها را داشته و نسبت به انجام آن رفتارهاا شاناخت كامال
داشته باشد .چنين شناختي از هنجارهاي اجتماعي ،سنتها ،قوانين ،توافقهااي رسامي و تعاامالت

1 Burgoon, Alvaro, Grandpre & Voulodakis
2 trait
3 Hong & Giannakopoulos
4 Hong & Faedda
5 Dowd & Wallbrown
6 Joubert
7 Goldsmith, Clark & Lafferty
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9 Dowd, Wallbrown, Sanders & Yesenosky
10 Miron & Brehm
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غيررسمي ناشي ميشود .ورچل )2004( 1بهتفصيل شرح ميدهد كه چگونه رفتارها در طاول زماان
بهعنوان رفتارهاي آزادانه تلقي ميشوند .براي اينكه واكن رواني رخ دهد فرد بايد به داشتن آزادي
عمل (واقعي يا خيالي) باور داشته باشد .تهديد اين آزادي موجب برانگيختگي واكن رواني ميشود
(ميران و برم.)2006 ،
بهمنظور ارزيابي دقيق واكن رواني ابزاري با ويژگيهاي روانسنجي كامل و بيعيب و نقاص
مورد نياز بود .ازاينرو ،پژوهشگران به طراحي و تدوين سه ابزار براي انادازهگياري واكان رواناي
پرداختند :پرسشنامه اندازهگيري واكن روانيQMPR( 2؛ مرز1983 ،3؛ باه نقال از تااكر و بيارز،4
 ،)1987مقياس واكن درمانيTRS( 5؛ داود ،ميلناه و وايا  )1991 ،6و مقيااس واكان رواناي
هانگHPRS( 7؛ هانگ و پيج .)1989 ،8پرسشنامه اندازهگيري واكن رواناي ( )QMPRدر چناد
مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج كليه اين مطالعات حااكي از آن باود كاه مقيااس فاوق از
پايايي الزم برخاوردار نباوده و قابال اساتفاده نيسات (دانال ،تومااس و بوباولتز2001 ،9؛ هاناگ و
آستيني1989 ،10؛ تاكر و بيرز .)1987 ،بنابراين TRS ،براي افراد تحت درمان طراحي شد و تنها در
دو مطالعه مورد بررسي قرار گرفات (داود و همكااران1991 ،؛ بوباولتز ،تومااس و دانال .)2002 ،در
نهايت HPRS ،براي استفاده در جمعيتهاي عمومي طراحي شد و ويژگيهاي روانسانجي آن در
مطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفت (دياالرد و شان2005 ،؛ هلمان و ماکميلاين1997 ،11؛
هانگ1990 ،؛ هانگ و گياناكوپولوس1993 ،؛ هاناگ ،گيانااكوپولوس ،اليناگ و ويلياامز2001 ،12؛
هانگ و النگوفسكي1994 ،13؛ جوبرت1990 ،؛ جوبرت.)1992 ،
هانگ و پيج ( )1989در اولين مطالعه با اجاراي  HPRSبار روي  257دانشاجوي دانشاگاه در
استراليا و با استفاده از تحليل مؤلفه اصلي )PCA( 14دريافتند كه مقيااس متشاكل از چهاار مؤلفاه

1 Worchel
)2 Questionnaire for Measurement of Psychological Reactance (QMPR
3 Merz
4 Tucker & Byers
)5 Therapeutic Reactance Scale (TRS
6 Dowd, Milne & Wise
)7 Hong Psychological Reactance Scale (HPRS
8 Hong & Page
9 Donnell, Thomas & Buboltz
10 Hong & Ostini
11 Hellman & McMillin
12 Hong, Giannakopoulos, Laing & Williams
13 Hong & Langovski
14 principle components analysis
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تحت عناوان «آزادي انتخااب« ،»1واكان همرنگاي« ،»2آزادي رفتااري »3و «واكان در برابار
نصيحت و توصيه »4است .همچنين ،همساني دروني كل گويهها برابر با  0/77محاسبه شد.
هانگ ( )1992به بررساي سااختار  HPRSدر  462آزماودني غيردانشاجو پرداخات .او نياز در
پژوه خود با استفاده از روش تحليل مؤلفه اصلي به همان چهار مؤلفه دسات يافات ،اماا در ساه
گويه  10 ،7و  11تغيير عاملي حاصل شد؛ مثالً گويه  10در پژوه هاناگ و پايج بار روي مؤلفاۀ
آزادي انتخاب و در پژوه هانگ ( )1992بر روي مؤلفۀ واكن در برابر نصايحت و توصايه داراي
بار عاملي بود كه اين مسئله حاكي از عدم ثبات ساختار مقياس بود .هانگ ( )1992پايايي مقياس را
با استفاده از آلفاي كرونباخ و دونيمهكردن به ترتيب برابر با  0/81و  0/76گزارش كرد.
هانگ و فادا ( )1996مقياس را روي جمعيت وسايعي متشاكل از  1425دانشاجوي دانشاگاه و
 1660آزمودني غيردانشجو در استراليا اجرا كردند .آنها در پژوه خاود از تحليال مؤلفاۀ اصالي و
تحليل عاملي اكتشافي استفاده كردند .نتايج حاكي از چهار عامال تحات عناوان «واكان در برابار
تسليم« ،»5مقاومت در برابر نفاوذ ديگاران« ،»6واكان در برابار نصايحت و توصايه »7و «پاساخ
هيجاني در برابر محدوديت انتخاب »8بود .واكن در برابر تسليم اشاره به موقعيتي دارد كه فرد باار
قوانين و مقررات يا خواستههاي ديگران را تحمل ميكند .مقاومت در برابر نفاوذ ديگاران هنگاامي
روي ميدهد كه به نظر ميرسد ديگران درصدد كنترلكردن رفتاار فارد هساتند .واكان در برابار
نصيحت و توصيه تمايل به تجربهكردن واكن در برابر نصيحت و توصيه ارائهشده توسط ديگاران
دربارۀ آن چيزي است كه فرد بايد انجام دهد و پاسخ هيجاني در برابر محدوديت انتخااب هنگاامي
رخ ميدهد كه فرد در انتخابكردن بدون دخالت ديگران نااتوان اسات (باراون ،فيناي و فاران ،9
 .)2010بهعالوه ،هانگ و فادا ( )1996دريافتند كه سه گويه ( 10 ،4و  )14بار عاملي مناسبي ندارند
و آنها را حذو كردند و نسخۀ  11گويهاي حاصل شد .جالب آنكه پ از حذو اين سه گوياه و باا
انجام مجدد تحليل مؤلفه اصلي بر روي نسخه  11گويهاي همان گويهها روي هماان چهاار مؤلفاه
داراي بار عاملي بودند و تغيير گويه حاصل نشد .همبستگي ميان چهار عامل از  0/21تاا  0/44باود.
پايايي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي نسخۀ  14گويهاي و  11گويهاي به ترتياب برابار باا
 0/80و  0/77گزارش شد.

1 freedom from choice
2 conformity reactance
3 behavioral freedom
4 reactance to advice and recommendations
5 reactance to compliance
6 resisting influence from others
7 reactance toward advice and recommendations
8 emotional response toward restricted choice
9 Brown, Finney & France
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توماس ،دانل و بوبولتز ( )2001هر دو نسخۀ  11و  14گويهاي را بر روي دو نمونۀ  539و 905
نفري از دانشجويان آمريكايي اجرا كردند .نتايج نشان داد كه همبستگي عاملي در مقياس  11گويه-
اي از  0/29تا  0/72و در مقياس  14گويهاي از  0/30تا  0/81متغير است .پايايي خردهمقياسها نيز
از  0/48تا  0/64در مقياس  11گويهاي و از  0/48تا  0/63در مقياس  14گويهاي در نوسان بود.
شن و ديالرد ( )2005نسخههاي  11و  14گويهاي را بر روي سه نمونه از دانشجويان آمريكايي
اجرا كردند :دو نمونه اول ( 188و  200نفر) نسخۀ  14گويهاي را تكميل كردند و نمونه ساوم (233
نفر) به نسخۀ  11گويهاي پاسخ دادند .آنها دريافتند كه هر دو نسخه متشكل از چهار خردهمقيااس
است و همبستگي عاملي از  0/45تا  0/76در نوسان بود .بهعالوه ،پايايي نمرۀ كلي مقيااس در ساه
نمونه به ترتيب برابر با  0/80 ،0/75و  0/79بود.
براون ،فيني و فران ( )2010با اجراي نسخۀ  14گوياهاي مقيااس بار روي  1286دانشاجوي
سال اول در آمريكا و با استفاده از تحليل عاملي تأييدي دريافتند كه مادل چهاار عااملي از بارازش
خوبي برخاوردار اسات ( RMSEA=0/06 ،CFI=0/95و  )RMR=0/08و همبساتگي عااملي از
 0/48تا  0/81متغير بود.
با توجه به مطالعات انجامشده در دنيا و نظر به اينكه تااكنون در اياران مقياساي علماي جهات
تعيين واكن رواني ساخته و هنجاريابي نشده است ،مسئلۀ اصلي اين پژوه بررساي خصوصايات
روانسنجي مقياس واكن رواني هانگ و فادا ( )1996در جامعۀ ايراني ميباشد.
روش پژوهش
طرح پژوه حاضر از نوع زمينهيابي بود .نمونۀ پژوه عبارت بود از  500زن و مرد شاهر تهاران
(البته به علت اُفت آزمودني تعداد آنها به  470نفر كاه يافت) كه به روش خوشهاي چندمرحلاه-
اي انتخاب شدند؛ بدين ترتيب كه از مناطق  22گانه شهر تهاران ،منااطق ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 14 ،12و ( 16بر پايۀ پنج بخ غرب ،شرق ،مركز ،جنوب و شمال) بهطور تصادفي انتخاب شدند و
از هر كدام از آنها تعدادي زن و مرد بهعنوان نمونه ،و بهطور تصادفي ساده برگزيده شدند .ميانگين
سني آزمودنيها  26/4سال بود .همچنين ،اكثر آزمودنيها را مردان ( 57/3درصد) و افراد مجرد (75
درصد) تشكيل ميدادند .بهعالوه ،آزمودنيهاي داراي مدرک كارشناسيارشد و دكتري و زير ديپلم و
ديپلم به ترتيب حداكثر ( 35/6درصد) و حداقل ( 14/4درصد) نمونه را به خود اختصاص ميدادند.
ابزار اندازهگیری
1

مقیا واکنش روانی هانگ و فادا ( :)1996اين مقياس توسط هانگ و فاادا ( )1996طراحاي
شد كه مشتمل بر  14گويه و چهار خردهمقياس واكان در برابار تساليم ،مقاومات در برابار نفاوذ
1 Hong and Faedda Psychological Reactance Scale
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ديگران ،واكن در برابر نصيحت و توصيه و پاسخ هيجاني در برابر محدوديت انتخاب است .گويهها
در طيف ليكرت پنج درجهاي (كامالً مخالفم=  1تا كامالً موافقم=  )5نمرهگذاري ميشوند .گويههاي
 14 ،3 ،2 ،1خردهمقياس واكن در برابر تسليم ،گويههاي  13 ،12 ،11 ،10خردهمقيااس مقاومات
در برابر نفوذ ديگران ،گويههاي  9 ،5خردهمقياس واكن در برابر نصيحت و توصيه ،و گويههاي ،4
 8 ،7 ،6خردهمقياس پاسخ هيجاني در برابر محدوديت انتخاب را اندازه ميگيرند .بنابراين حاداقل و
حداكثر نمره برابر با  14و  70خواهد بود .هانگ و پيج ( )1989در اولين مطالعه با اجراي  HPRSبر
روي  257دانشجوي دانشگاه در استراليا و با استفاده از تحليل مؤلفاۀ اصالي ( )PCAدريافتناد كاه
مقياس متشكل از چهار مؤلفه تحت عنوان «آزادي انتخاب»« ،واكن همرنگي»« ،آزادي رفتاري»
و «واكن در برابر نصيحت و توصيه» است .همچنين ،همساني دروني كل گويههاا برابار باا 0/77
گزارش شد .هانگ ( )1992پايايي مقياس را با استفاده از آلفاي كرونباخ و دونيمهكاردن باه ترتياب
برابر با  0/81و  0/76گزارش كرد .هانگ و فادا ( )1996باا اجاراي مقيااس روي  1425دانشاجوي
دانشگاه و  1660آزمودني غيردانشجو در استراليا پ از حذو سه گويه و باا انجاام مجادد تحليال
مؤلفۀ اصلي بر روي نسخۀ  11گويهاي ،همبستگي ميان چهار خاردهمقيااس را از  0/21تاا  0/44و
پايايي مقياس را با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي نسخۀ  14گويهاي و  11گويهاي به ترتيب
برابر با  0/80و  0/77گزارش كردند .توماس ،دانل و بوبولتز ( )2001باا اجاراي دو نساخه  11و 14
گويهاي بر روي دو نمونۀ  539و  905نفري از دانشجويان آمريكايي دريافتند كه همبستگي عااملي
در مقياس  11گويهاي از  0/29تا  0/72و در مقيااس  14گوياهاي از  0/30تاا  0/81متغيار اسات.
پايايي خردهمقياسها نيز از  0/48تا  0/64در مقياس  11گويهاي و از  0/48تا  0/63در مقيااس 14
گويهاي در نوسان بود.
شن و ديالرد ( )2005نسخههاي  11و  14گويهاي را بر روي سه نمونه از دانشجويان آمريكايي
اجرا كردند و دريافتند كه هر دو نسخه متشكل از چهار خردهمقياس است و همبستگي عاملي آنهاا
از  0/45تا  0/76در نوسان بود .بهعالوه پايايي نمرۀ كلي مقياس در سه نمونه باه ترتياب برابار باا
 0/80 ،0/75و  0/79بود .براون ،فيني و فران ( )2010با اجراي نسخۀ  14گويهاي مقياس بر روي
 1286دانشجوي سال اول در آمريكا و با استفاده از تحليل عاملي تأييدي دريافتند كاه مادل چهاار
عاااملي از باارازش خااوبي برخااوردار اساات ( RMSEA=0/06 ،CFI=0/95و  )RMR=0/08و
همبستگي عاملي از  0/48تا  0/81متغير بود.
یافتههای پژوهش
در اين قسمت نتايج مربوط به بررسي خصوصيات روانسنجي (اعتبارياابي و هنجارساازي) مقيااس
واكن رواني ارائه ميشود.
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پژوهش

نتایج مربوط به اعتباریابی
یافتههای مربوط به پایایی
بهمنظور تشخيص پايايي مناسب كل مقياس در آزمودنيهااي پاژوه از ضاريب آلفااي كرونبااخ
استفاده شد كه نتايج آن نشان داد كه مقياس واكن رواني از پايايي مناسبي برخوردار است (ضريب
آلفاي كرونباخ= .)0/81
یافتههای مربوط به روایی
جهت محاسبه روايي در اين پژوه از دو روش روايي محتوايي و روايي سازه استفاده شاده اسات.
جهت بررسي روايي محتوايي ،پرسشنامه پ از ترجمه به فارسي مجدداً به انگليسي برگردانده شاد.
پ از آن ،قابل فهم و رسابودن متن توسط اساتيد روانشناسي مورد بررسي قرار گرفات و باه ايان
ترتيب نسخۀ فارسي آماده شد .جهت بررسي روايي سازه مقياس از روش تحليال عااملي تأييادي و
استفاده از نرمافزار آموس استفاده شد .در اين قسمت يافتههاي مرباوط باه تحليال عااملي تأييادي
ارائهشده است.
بهمنظور تأييد ساختار عاملي به دست آمده و آزمودن قدرت و معنيداري سهم هر يک از عوامل
در اندازهگيري واكن رواني در آزمودنيهاي پژوه  ،تحليل عوامل تأييادي باا اساتفاده از برناماه
آموس 1انجام شد كه نتايج آن در جدول  1آمده است.
جدول  :1شاخصهای نیکویی برازش الگوی اندازهگیری در آزمودنیهای پژوهش ()N=470
عدد به دست آمده

شاخصهاي نيكويي برازش
مجذور خي
درجه آزادي

97/59
73

مجذور خي /درجه آزادي ()2/df
سطح معنيداري
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب ()RMSEA
شاخص نيكويي برازش ()GFI
شاخص تعديلشده نيكويي برازش ()AGFI
شاخص برازش تطبيقي ()CFI

1/34
0/001
0/05
0/9
0/86
0/93

همانطوركه در جدول  1مشاهده ميشود ،شاخصهااي مجاذور خاي /درجاه آزادي (=2/df
 ،)1/34شاخص نيكويي برازش ،)0/9 = GFI( 2شاخص نيكاويي بارازش اصاالحشاده=AGFI( 3
1 Amos
2 Goodness of Fit Index
3 Adjusted Goodness of Fit Index
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 ،)0/86شاخص برازش تطبيقي )0/93 =CFI( 1و ريشۀ دوم مياانگين مرباعهااي خطااي بارآورد
( )0/05 =RMSEAنشاندهندۀ برازش خوب مدلِ به شكل اوليه بيانشاده توساط هاناگ و فاادا
( )1996است.

شکل  :1برازش مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی (ضرایب استاندارد شده)

یافتههای مربوط به هنجارسازی
جهت محاسبه هنجارهاي ايراني از ميانه ،ميانگين و انحراو استاندارد استفاده شد كه خالصۀ نتاايج
آن در جدول  2ارائه شده است.
جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات عوامل در آزمودنیهای پژوهش ()N=470
آزمودنی

کل

عاملها

میانگین

انحراف استاندارد

میانه

13/2
10/32
5/62
10/31

3/52
2/58
1/78
2/69

13/5
10
6
10

واكن در برابر تسليم
مقاومت در برابر نفوذ ديگران
واكن در برابر نصيحت و توصيه
پاسخ هيجاني در برابر محدوديت انتخاب

1 Comparative Fit Index
2 Root Mean Square Error of Approximation
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همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشود ،ميانۀ نمرات واكن در برابر تسليم ،مقاومت در برابر
نفوذ ديگران ،واكن در برابر نصيحت و توصيه و پاساخ هيجااني در برابار محادوديت انتخااب در
آزمودنيهاي پژوه به ترتيب برابر با  6 ،10 ،13/5و  10ميباشد .همچناين ،مياانگين و انحاراو
استاندارد نمرات واكن در برابر تسليم ،مقاومت در برابر نفوذ ديگران ،واكن در برابار نصايحت و
توصيه و پاسخ هيجاني در برابر محدوديت انتخاب در آزمودنيهاي پژوه به ترتيب برابر باا 13/2
و  10/32 ،3/52و  5/62 ،2/58و  1/78و  10/31و  2/69است.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدو پژوه حاضر كه بررسي خصوصيات روانسنجي مقياس واكن رواناي هاناگ و
فادا ( )1996در جمعيت ايراني بود ،نتايج ضرايب پايايي به دسات آماده باا اساتفاده از روش آلفااي
كرونباخ در آزمودنيهاي پژوه نشان داد كه اين مقياس از پايايي خوبي برخاوردار اسات (ضاريب
آلفاي كرونباخ= .)0/81
براي تأييد ساختار عاملي به دست آمده مقادير مجذور خي ،مقدار شاخص ريشۀ خطاي ميانگين
مجذورات تقريب ،شاخص نيكويي برازش ،شاخص تعديلشدۀ نيكاويي بارازش و شااخص بارازش
تطبيقي در آزمودنيهاي پژوه نشاندهندۀ برازش خوب مدل در تعيين عاملهاي به شاكل اولياه
بيانشده توسط هانگ و فادا ( )1996بود.
با توجه به نتايج به دست آمده در مورد اعتباريابي مقياس واكن رواني (هاناگ و فاادا)1996 ،
كه بيانگر پايايي و روايي باالي اين مقياس جهت تعيين واكان رواناي در ماردان و زناان تهراناي
است ،ميتوان گفت كه نتايج به دست آمده از اين پژوه با برخي يافتههاي پژوه هاي قبلاي از
جمله هانگ ( ،)1992هانگ و فادا ( ،)1996شن و ديالرد ( )2005و براون ،فيناي و فاران ()2010
هماهنگ است.
بهعنوان مثال ،هانگ ( )1992پايايي مقياس را با استفاده از آلفاي كرونباخ و دونيماهكاردن باه
ترتيب برابر با  0/81و  0/76گازارش كارد .هاناگ و فاادا ( )1996باا اجاراي مقيااس روي 1425
دانشجوي دانشگاه و  1660آزمودني غيردانشجو در استراليا پايايي مقيااس را باا اساتفاده از ضاريب
آلفاي كرونباخ براي نسخۀ  14گويهاي  0/80گزارش كردند .شن و ديالرد ( )2005نسخۀ  14گويه-
اي را بر روي سه نمونه از دانشجويان آمريكايي اجرا كردند و دريافتند كه متشاكل از چهاار خارده-
مقياس است .بهعالوه ،پايايي نمرۀ كلي مقياس در سه نمونه به ترتيب برابر با  0/80 ،0/75و 0/79
بود .همچنين ،براون ،فيني و فران ( )2010با اجراي نساخۀ  14گوياهاي مقيااس بار روي 1286
دانشجوي سال اول در آمريكا و با استفاده از تحليل عاملي تأييدي دريافتند كه مدل چهار عااملي از
برازش خوبي برخوردار است ( RMSEA=0/06 ،CFI=0/95و  )RMR=0/08و همبستگي عاملي از
 0/48تا  0/81متغير بود.
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همچنين ،محاسبۀ هنجارهاي ايراني نشان داد كه ميانۀ نمرات واكن در برابر تسليم ،مقاومات
در برابر نفوذ ديگران ،واكن در برابر نصيحت و توصيه و پاسخ هيجاني در برابر محدوديت انتخاب
در آزمودنيهاي پژوه به ترتيب برابر با  6 ،10 ،13/5و  10ميباشد .بهطور كلي با توجه به نتاايج
اين پژوه ميتوان نتيجه گرفت كه مقياس واكن رواني (هانگ و فادا )1996 ،با توجه به تحليل
عاملي تأييديِ انجامشده و ارائۀ هنجارهاي ايراني ميتواند در فرهنگ و جامعۀ ما قابل استفاده باشد.
از جمله محدوديتهاي مهم اين پژوه جامعۀ آماري آن است كه شامل زنان و مردان تهراني
ميباشد و امكان تعميم اين پژوه را به ساير زنان و مردان در كشور محدود ميكناد .محادوديت
ديگر آن مربوط به روشهاي برآورد ويژگيهاي روانسنجي است كه در اين پژوه تنهاا از روش
آلفاي كرونباخ براي محاسبه پايايي و تحليل عااملي تأييادي باراي محاسابه رواياي اساتفاده شاد،
درحاليكه روشهاي علمي ديگري نيز وجود دارد .لذا به پژوهشگران آتي پيشنهاد ميشود كاه ايان
موضوع را دربارۀ زنان و مردان شهرهاي مختلف تحقيق كنند .همچناين ،توصايه مايشاود جهات
بررسي ويژگيهايي روانسنجي مقياس از روشهاي ديگر پايايي و روايي استفاده كنند و بر اسااس
فرهنگ اسالمي و ايراني اقدام به ساخت و اعتباريابي مقياس واكن رواني نمايند .با توجه به نتايج
به دست آمده از اين پژوه توصيه ميشود از اين مقياس جهت تعيين ميزان واكن رواني و رابطۀ
آن با ساير متغيرهاي روانشناختي در زنان و مردان تهراني و زنان و مردان سااير شاهرهاي كشاور
استفاده شود .همچنين ،پيشنهاد ميشود نهادها و سازمانهاي گوناگون از اين مقياس جهات انجاام
پروژههاي تحقيقاتي خود بهره گيرند.
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