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Abstract 
The purpose of present study was to investigate the 
psychometric characteristics of Belongingness 
Orientation scale (Lavigne et al, 2011). The 
research method of this study was correlation and 
test validation. The statistical population of the 
study consisted of students of Birjand University 
(6657 girls and 5691 boys). A total of 292 people 
(147 women, 145 men) were selected by multi-
stage cluster sampling. Participants completed 
Belongingness Orientation Scale (BOS), 
Subjective Vitality Scale (SVS-IDL) and Kessler 
Psychological Distress Scale (K6). Data were 
analyzed using exploratory factor analysis, 
confirmatory and intergroup factor analysis, and 
multiple regression using SPSS.16, and Amos.20 
software. Results showed that the structure of two 
factors that explain 54.34% of the variance. 
Confirmatory factor analysis also confirmed this 
structure. The factor structure of the scale was 
invariant by gender. The internal consistency of 
the scale was confirmed by Cronbach's alpha and 
split-half coefficients. Predictive validity in 
relation to subjective vitality and psychological 
distress was confirmed. In general, it can be 
concluded that the belongingness orientation scale 
has a good validity and reliability in students and 
can be used as a precise instrument in this regard. 
Keywords: Belongingness, Factor structure, 
Content Validity, Reliability, Invariance 

 دهیچک
، یبررسی روایی محتوایی، ساختار عامل ،هدف از پژوهش حاضر

گیری بین مقیاس جهتناپذیری جنسیتی و روایی پیش تغییر
ن روش پژوهش ای( بود. 2011پذیری )الوین و همکاران، تعلق

آماری  مطالعه همبستگی و از نوع اعتباریابی آزمون بود. جامعه
 پسر( از دانشجویان 5691دختر و  6657نفر ) 12348پژوهش 

این د( از مر 145زن،  147نفر ) 292 دانشگاه بیرجند بودند. تعداد
ای انتخاب ای چندمرحلهگیری خوشهدانشجویان به روش نمونه
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فرم تفاوت  -سرزندگی ذهنی (BOS)پذیری گیری تعلقجهت

 .بود (6Kکسلر ) و فشار روانی (IDL-SVSفردی )
رتبه مبا تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ها تحلیل دادهوتجزیه

 افزارهایمگروهی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نراول و بین
16-pssS  20و-Amos  انجام شد. نتایج نشان داد که مقیاس

عاملی مشتمل بر پذیری از ساختاری دوگیری تعلقجهت
 34/54گیری ترقی و کاستن از کمبود برخوردار است که جهت

این  ،ییدی نیزأکند. تحلیل عاملی تدرصد واریانس را تبیین می
 یید کرد. ساختار عاملی مقیاس برحسب جنسیتأساختار را ت

ونباخ و با آلفای کر ،تغییرناپذیر بود. همسانی درونی مقیاس نیز
ا سرزندگی بین در ارتباط بیید رسید. روایی پیشأبه ت دونیمه کردن

نظر هب در مجموع ذهنی و فشار روانی در سطح مطلوب قرار داشت.
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 مقدمه
ست و افراد برای داشتن عملکرد بهینه ا هامعنادار با دیگران، یک تمایل دائمی در انسانحفظ و نگهداری روابط 

که رسد نظر می(. به2014 ؛ دسی و رایان،1995 تمایل دارند تا با یکدیگر در ارتباط باشند )باومیستر و لیری،
دارند.  1پذیریذاتی برای تعلق عامل مهمی در سالمت و بهزیستی افراد بوده و افراد نیاز ،روابط مثبت اجتماعی

بسامدی که با توجه متقابل  رعنوان تعامالت شخصی پُ( نیاز به احساس تعلق را به1995باومیستر و لیری )
له ئبلکه مس ؛نیاز به تعلق نیست کننده اند. صرف حضور دیگران برآوردهشوند، تعریف کردهعاطفی مشخص می

شمول ، نیازی جهان2نیاز به احساس تعلق ،رسدنظر میارتباط برای افراد دارد. بهاصلی کیفیت و معنایی است که 
اثرات چندگانه و قدرتمندی بر الگوهای هیجانی و  ،پذیری(. تعلق2001 ،شلدون، الیوت، کیم و کیسرباشد )

( 2014 دسی،شناختی بهینه )رایان و ( و عملکرد روان1995 های شناختی انسان )باومیستر و لیری،پردازش
(. 1995 داشته و سطوح پایین آن، با سطوح باالی بیماری روانی و جسمانی در ارتباط است )باومیستر و لیری،

اسمیت، تومانیس ؛ 2001 دهند که میان احساس تعلق با عواطف مثبت )شلدون و همکاران،ها نشان میپژوهش
کاکس، (، لذت )2016 ؛ لندری و همکاران،2011 ،، بشارت، پوربهلول و الریجانیتجریشی؛ 2007 ،و دودا

گیری (، جهت2013 ؛ لئون و نونز،2004 ،رین بوث، دودا و تومانیس(، سرزندگی )2009 ،دونچوون و مک دیوید
؛ لئون و 2007 ،اسمیت، تومانیس و دودا(، رضایت از زندگی )2014 ،فرند، مارتیننت و دورمازمثبت در زندگی )

(، ابعاد اجتماعی، آموزشگاهی و هیجانی کیفیت زندگی مبتنی بر سالمت 2016 همکاران،؛ لندری و 2013 نونز،
رین بوث، دودا و مندی )ه(، عالق2001 (، تعادل عاطفی )شلدون و همکاران،2007 )استندیج و گیلیسون،

فردی نگیری بی(، ابعاد جهت2013 ؛ لئون و نونز،2007 نفس )استندیج و گیلیسون،(، عزت2004 ،تومانیس
(، پذیرش از طرف دوستان، کیفیت دوستی، ادراک حمایت معلم )کاکس 2013 ،لیری، کلی، کوترل و شریندورفر)

( رابطه مثبتی وجود دارد. از 2016 ،اسپیهار، فورست و استن سنگ( و رضایت شغلی )2010 فرنچ، -و اولریش
شوند، ادراک احساس تنهایی اثر وقتی روابط اجتماعی انسان مختل که رسد نظر میبه ،سوی دیگر

دهنده آن است که عدم ها نشان(. نتایج پژوهش2014 ای بر سالمت بگذارد )کاچیوپو و کاچیوپو،کنندهتعیین
؛ تجریشی و 2007 ،اسمیت، تومانیس و دودا؛ 2001 احساس تعلق با عواطف منفی )شلدون و همکاران،

قربانی ؛ 2016 المتی روانی و افسردگی )لندری و همکاران،(، ناس2016 ؛ لندری و همکاران،2011 همکاران،
(، 2010 فرنچ، -؛ کاکس و اولریش2009 فرنچ و کاکس، -(، نگرانی )اولریش1395 ثبات،خوان و حسینسفیده

( رابطه مثبت 1395 حمایت اجتماعی ادراک شده پایین از سوی خانواده، دوستان و سایرین )رشید و همکاران،
 دارد.

( که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، در نظریه 1995 پذیری )باومیستر و لیری،بر رویکرد تعلقعالوه 
( نیز به احساس تعلق پرداخته شده است. 2017 ؛ رایان و دسی،1985 گری )دسی و رایان،خودتعیین
ین نظریه، اساس ا بهزیستی آدمی توجه کرده است. بر ای کالن است که به انگیزش وگری، نظریهخودتعیین

                                                           
1. belongingness 

2. need to relatedness 
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که  شودسازند، برانگیخته میهایی که نیازهای بنیادینش را برآورده میطور ذاتی برای انجام فعالیتانسان به
بخشد. های مختلف زندگی شخصی و کاری ارتقا میشناختی وی را در گسترهاین خود، تعالی و بهزیستی روان

یا  2ها، شایستگییا انتخاب آزادانه اعمال و خواسته 1شمولِ خودمختاریدر این نظریه سه نیاز ذاتی و جهان
ق یا برقراری رابطه با افراد مهم زندگی و برخورداری از بر اعمال و رویدادها و احساس تعلاحساس تسلط 

( 2014(. دسی و رایان )2017 ؛ رایان و دسی،1985 حمایت آنان مورد اشاره قرار گرفته است )دسی و رایان،
احساس مرتبط بودن با دیگران و داشتن تعلق به مجموعه خود تعریف و ارتباط آن را با دو نیاز احساس تعلق را 

اساس خرده نظریه انگیزش  طوری که بربه ،دهندکید قرار میأشناختی خودمختاری و شایستگی مورد تروان
شود که گرچه میگری، چنین در نظر گرفته عنوان یکی از شش خرده نظریه خودتعیین(، بهRMT) 3روابط

اما  ؛کندبینی میبرآورده شدن نیاز به احساس تعلق، احساس رضایت در روابط یا بهزیستی در روابط را پیش
باید نیاز به  ،فردی با کیفیت باال را موجب شود و عالوه بر آنتواند روابط میانتنها ارضای این نیاز نمی

 خودمختاری و شایستگی نیز برآورده شوند.
کللند در مروری بر پیشینه نظری و تجربی و استفاده از رویکرد مک ،(2011) براود -ولرند و کرویر الوین،

گری ( و نظریه خودتعیین1995 پذیری )باومیستر و لیری،، رویکرد تعلق4( در خصوص نیاز به پیوندجویی1987)
عنوان نیازی فراگیر برای ایجاد و بهپذیری را مطرح (، نیاز به تعلق2017 ؛ رایان و دسی،1985 )دسی و رایان،

فردی پایا و مثبت تعریف کردند و به این نتیجه رسیدند که در نیاز به تعلق در میان افراد و نگهداشت روابط بین
گیری پذیری را دارا هستند. آنان مدل جهتهای کیفی وجود داشته و آنان سطوح مختلفی از تعلقتفاوت
پذیری، ذاتی و بر این که نیاز تعلقاساس چهار گزاره مطرح کردند؛ نخست آن ( را برBOM) 5پذیریتعلق

که چگونه نیاز به تعلق افراد را برای تعامل گیری در خصوص ایندو جهت کهشمول است. دوم آناساس جهان
اس اس . بر7گیری کاستن از کمبودو جهت 6گیری ترقیبرد، وجود دارد؛ جهتبا جهان اجتماعی به پیش می

گیری ترقی، برقراری ارتباط با دیگران مبتنی بر عالقه ذاتی به آنان و تمایل به آغاز این روابط بدون جهت
شود. دی خودمختار در افراد میفرترس از قضاوت شدن است. چنین ارتباطی منتهی به پیشرفت فردی و بین

ای اجتماعی هان برای پر کردن خألگیری کاستن از کمبود، منجر به برقراری روابط با دیگرعکس، جهتبر
دنبال پذیرش از سوی گیرد. افراد بهاساس میل شدید به پذیرش اجتماعی شکل می گیری براست. این جهت

گیری آنان دهنده نوع جهتکه تجارب اجتماعی افراد شکلدیگران هستند تا احساس امنیت کنند. سوم آن
شان گیری غالبافراد وجود دارند و تجارب زندگی آنان، نوع جهتگیری به میزانی در همه است. هر دو جهت

                                                           
1. autonomy 

2. competence 

3. relationships motivation theory (RMT) 

4. affiliation  

5. Belongingness Orientation Model (BOM)  

6. growth orientation 

7. deficit reduction orientation   
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گیری افراد، کیفیت روابط و پیامدهای متفاوتی برای نوع جهت کهگزاره چهارم این ،کند. در نهایترا تعیین می
گیری ه(. آنان جهت انداز2011 ،براود -الوین، ولرند و کرویردنبال دارد )آنان از ابعاد روانی و اجتماعی به

ای از دانشجویان اجرا عبارت تدوین و فرم اولیه آن را بر روی نمونه 14پذیری، مقیاسی را با گیری تعلقجهت
ییدی أدست داد. تحلیل عاملی تعبارت، ساختاری دو عاملی را به چهارهای اصلی با حذف لفهؤکردند. تحلیل م

یی همگرا و واگرای مقیاس را مورد بررسی قرار داده و رابطه کرد. آنان در ادامه روااز این ساختار حمایت می ،نیز
جویی، برانگیختگی ود با نیاز به احساس تعلق، پیوندگیری ترقی و کاستن از کمبمثبت و معناداری میان جهت

پذیری و افشای گرایی، تعهد، انعطافگیری ترقی با بروندست آوردند. رابطه جهتمثبت و حمایت هیجانی به
گیری کاستن از کمبود با نیاز به تعلق، توجه و مقایسه اجتماعی، نیاز به امنیت و نیاز به رابطه جهتخود و 

گیری ترقی با اضطراب رابطه منفی جهت ،محبوبیت نیز مثبت و معنادار بود. آنان در بخش دیگری از مطالعه خود
گیری رساندند؛ در حالی که رابطه جهتیید أنفس را به تاجتماعی و احساس تنهایی و رابطه مثبت آن با عزت

نفس منفی بود. در بررسی همسانی کاستن از کمبود با اضطراب اجتماعی و احساس تنهایی مثبت و با عزت
دست آمد. ضرایب گیری به)در سه گروه نمونه( میان دو جهت 39/0تا  21/0ضرایب همبستگی  ،درونی نیز

در تغییر بود. در طی سه مطالعه مجزای دیگر، ضرایب آلفای  83/0تا  77/0ها نیز از آلفای کرونباخ برای عبارت
گیری کاستن از کمبود برای جهت 88/0و  81/0، 81/0گیری ترقی و برای جهت 79/0و  81/0، 79/0کرونباخ 

 دست آمد. به
 ،(2013کار رفته است. سی هوسن و همکاران )پذیری در مطالعات دیگری نیز بهگیری تعلقمقیاس جهت

آوردند. آنان همچنین به این نتیجه رسیدند  دستبهگیری ای رابطه مثبت و معناداری میان دو جهتدر مطالعه
نژندی رابطه کند و با روانبینی میگیری کاستن از کمبود، آمادگی افراد برای حسرت گذشته را پیشکه جهت

کار برد و آلفای کرونباخ گیری ترقی را بهجهت مقیاس خرده ،(2015منفی دارد. در مطالعه دیگری سینکلر )
گیری ترقی با ارتباطات اجتماعی مجازی را برای آن گزارش کرد. وی همچنین رابطه مثبتی میان جهت 91/0

گیری با افسردگی، اضطراب، استرس و در حالی که رابطه این جهت ؛آورد دستبهو حقیقی و بهزیستی ذهنی 
اسپیهار، های جمعیت شناختی پذیری با شاخصادار بود. در بررسی ارتباط تعلقاحساس تنهایی منفی و معن

 در حالی ؛نیاورند دستبهرابطه معناداری میان جنسیت، سن و میزان تحصیالت  ،(2016) فورست و استن سنگ
ترتیب که  آورد. بدین دستبهپذیری تفاوت جنسیتی معناداری در نیاز به تعلق و تعلق ،(2018که آدامزیک )

 پذیری باالتری داشتند.زنان تعلق
، براود -الوین، ولرند و کرویرپذیری )گیری تعلقدهد که مقیاس جهتمروری بر پیشینه پژوهشی نشان می

های تحقق روایی مورد بررسی عد روایی عاملی و سایر روش( در مطالعه دیگری جز مطالعه اصلی، از بُ 2011
در مطالعات داخلی منتشر شده نیز از این مقیاس استفاده نشده و اطالعاتی در  ،آن بر قرار نگرفته است. عالوه

ای معطوف به جا که تعلق پذیری، سازهخصوص اعتبار و روایی مقیاس در نمونه ایرانی در دست نیست. از آن
د بررسی بیشتر اطمینان از وجود نشانگرهای آن در بافت فرهنگی ایران، نیازمن ،رسدنظر میفرهنگ است؛ به

نظر در فرهنگ ایرانی پذیری موردمعنی که باید مشخص شود که آیا این مقیاس نشانگرهای تعلق باشد. بدین
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ای بر روی نمونه دانشجویان ایرانی و بررسی رسد اجرای مطالعهنظر میبه ،اساس این ؟ برخیررا در خود دارد یا 
تواند عالوه بر مقیاس می 2بین و اعتبارجنسیتی، روایی پیش یریتغییر ناپذ، ساختار عاملی، 1روایی محتوایی

تری از این مقیاس منتهی فراهم آوردن ابزاری معتبر و روا جهت استفاده پژوهشگران داخلی، به ارزیابی دقیق
 ریزی و اجرا شده است.شود. این پژوهش با همین هدف طرح

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

تر اعتباریابی صورت دقیقو به های همبستگیها در زمره پژوهشپژوهش با توجه به شیوه گردآوری دادهاین 
داد. رجند تشکیل میآزمون قرار داشت. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بی

ییدی )میرز أاملی تعنی بر تحلیل نفر برای مطالعات مبت 300جهت تعیین حجم نمونه با در نظر گرفتن حداقل 
خاب نمونه با روش نفر انتخاب شدند. انت 320( و با در نظر گرفتن احتمال ریزش نفرات، 2011 و همکاران،

عنوان واحد اولیه در ها بهترتیب که در ابتدا دانشکده ای صورت گرفت. بدینمرحله ای چندگیری خوشهنمونه
صورت تصادفی الس بهاساس سال ورود به دانشگاه و رشته تحصیلی چهار ک بر و از هر دانشکده، نظر گرفته شد

اشتند، اجرا دکه رضایت کامل از شرکت در پژوهش  ساده انتخاب و ابزارها بر روی دانشجویان هر کالس
ن رار گرفت. میانگیقنفر مورد تحلیل  292های مربوط به های ناقص، دادهبا حذف پرسشنامه ،گردید. در نهایت

درصد  3/50ونه سال بود. در کل نم 30تا  18با دامنه  93/1و  53/20و انحراف معیار سن در کل نمونه 
 .کنندگان مجرد بودنددرصد شرکت 2/82دادند و کنندگان را زنان تشکیل میشرکت

ص در زمینه ت علمی، متخصئدر این پژوهش، با هدف بررسی روایی محتوایی، از ده نفر از اعضای هی
با  26/48ی این گروه زن بودند. میانگین سن چهارمرد و  شش شناسی و مشاوره استفاده شد. از این تعدادانرو

ستاد تمام بود. این افراد انفر استادیار، چهار نفر دانشیار و یک نفر  پنجبود. مرتبه علمی  14/8انحراف معیار 
 های مشابه بودند.نهفردی و زمیدارای سوابق علمی و پژوهشی در زمینه روابط بین

سازی اولیه، مقیاس جهت بررسی روایی محتوایی در اختیار متخصصان قرار گرفت تا پس از ترجمه و آماده
های نسبت ( مورد بررسی قرار گرفته و شاخص1986 ( و مرتبط بودن )الین،1975 عد ضرورت )الوشه،از بُ

یید روایی محتوایی و أمحاسبه شوند. پس از ت( CVI) 4( و شاخص روایی محتواییCVR) 3روایی محتوایی
صورت های الزم را دریافت کرده بودند، بهکه آموزش اخذ مجوزهای الزم، مقیاس توسط دستیاران پژوهشی

ها، بررسی همسانی درونی و اعتبار مقیاس با محاسبه همبستگی میان گروهی اجرا شد. پس از گردآوری داده
هر عبارت با نمره کل، آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف گاتمن صورت گرفت.  ها و نیز همبستگی نمرهعبارت

ییدی مرتبه اول و چند گروهی أسپس به بررسی روایی عاملی اکتشافی مقیاس پرداخته شد. از تحلیل عاملی ت
                                                           
1. content validity 

2. reliability 

3. Content Validity Ratio 

4. Content Validity  
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بین مقیاس از طریق جنسیتی استفاده شد. در ادامه روایی پیش تغییر ناپذیریییدی و أجهت بررسی روایی عاملی ت
پذیری با سرزندگی ذهنی و فشار روانی مورد بررسی قرار گرفت. گیری تعلقمحاسبه رگرسیون چندگانه میان جهت

 صورت گرفت. -20Amos و -16Spss افزارآماری با نرم هایتحلیل

 سنجشابزار 
( تدوین 2011) براود -الوین، ولرند و کرویراین مقیاس توسط  :(BOS) 1پذیریگیری تعلقمقیاس جهت

( 5( تا کامالً موافقم )1ای لیکرت از کامالً مخالفم )عبارت است که در طیف لیکرت پنج درجه 10شده و دارای 
عبارت(  5گیری کاستن از کمبود )عبارت( و جهت 5گیری ترقی )عد جهتشود. این مقیاس دارای دو بُگذاری مینمره

باشد. روایی این ابزار در مطالعه عد میتر پاسخگو در آن بُ معنای وضعیت مطلوبعد بهاست. نمرات باالتر در هر بُ
در  ،یید رسیده است. اعتبار مقیاس نیزأییدی، همگرا و واگرا بررسی شده و به تأاصلی با تحلیل عاملی اکتشافی، ت

سازی ابزار، پس از کسب مجوز مطلوب گزارش شده است. جهت آماده( 2015مطالعه اصلی و نیز مطالعه سینکلر )
شناسی مسلط به زبان انگلیسی، به فارسی برگردانده کنندگان، ابزار توسط یک متخصص روانالکترونیکی از تدوین

هر دو فرم توسط یک  ،شناسی ترجمه معکوس گردید. در نهایتت علمی روانئشد. سپس توسط یک نفر عضو هی
یید قرار أکننده اصلی، مورد بررسی و تت علمی تطبیق داده شدند. هر دو متن انگلیسی، توسط تدوینئضو هینفر ع

 گرفت. 

( 1997این مقیاس توسط رایان و فردریک ) :(IDL-SVS) 2 فرم تفاوت فردی -مقیاس سرزندگی ذهنی

( تا 1« )در مورد من اصالً درست نیست»ای لیکرت از عبارت بوده و در طیف هفت درجه هفتتدوین شده و دارای 
شود. نمرات گذاری میصورت معکوس نمرهبه، 2شود. عبارت گذاری می( نمره7« )در مورد من کامالً درست است»

 مطالعه اصلی )رایان و فردریک،عکس. اعتبار و روایی این ابزار در رمعنای سرزندگی ذهنی باالتر است و بباالتر به
جنسیتی، روایی  تغییر ناپذیرییید رسیده است. ساختار عاملی، أ( به ت2016 ( و سایر مطالعات خارجی )ساریکام،1997

 تنهای رشوانلو، کرامتی، کارشکی) همگرا و اعتبار این مقیاس در نمونه دانشجویان ایرانی مطلوب گزارش شده است
 آمد. دستبه 84/0ای کرونباخ برای این مقیاس در مطالعه حاضر برابر با آلف (.1397، و ترکمنی

شش ( تدوین شده و دارای 2002این مقیاس توسط کسلر و همکاران ) (:6K) 3مقیاس فشار روانی کسلر

شود. نمرات باالتر گذاری می( نمره4وقت )صفر( تا همیشه )ای لیکرت و از هیچعبارت است که در طیف پنج درجه
معنای فشار روانی بیشتر است. روایی و پایایی این مقیاس در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار در این مقیاس به

(. آلفای کرونباخ 2016 ،دادفر، عاطف وحید، لستر و بهرامی؛ 2010 یید رسیده است )کسلر و همکاران،أگرفته و به ت
 بود. 86/0این مقیاس در مطالعه حاضر 

                                                           
1. Belongingness Orientation Scale (BOS) 

2. Subjective Vitality Scale-Individual Difference Level (SVS-IDL) 

3. Kessler Psychological Distress Scale (K6) 
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 هایافته
دهد که ضرایب روایی محتوایی برای آمده است. نتایج نشان می ،1روایی محتوایی هر عبارت در جدول ضرایب 

 CVIو شاخص  90/0برای کل مقیاس برابر با  CVRها در سطح مطلوبی قرار دارد. شاخص تمامی عبارت
 آمد.  دستبهبرابر با یک 

ها و نیز نمره هر عبارت با سایر عبارتها، همبستگی در بررسی همسانی درونی و قدرت تشخیص عبارت
تا  32/0ها با یکدیگر برای کل مقیاس از نتایج نشان داد که همبستگی عبارتبا نمره کل مقیاس بررسی شد. 

کمترین همبستگی مربوط ها بود. در تغییر است. سایر نتایج گویای قدرت تشخیص مناسب عبارت 61/0
های بود. شاخص 52/0و معادل  هشتعبارت ترین همبستگی مربوط بهو بیش 31/0و برابر با نُه عبارت به

 آورده شده است.، 1ها با نمره کل در جدول توصیفی و ضرایب همبستگی عبارت
های اصلی، به محاسبه شاخص کفایت فرضی برای تحلیل عاملی اکتشافی با الگوی مؤلفهعنوان پیشبه
 82/0برابر با  KMOپرداخته شد. نتایج نشان داد که با مقدار  ( و آزمون کرویت بارتلتKMOبرداری )نمونه

( شرایط برای تحلیل عاملی P ،45=df ،20/793=2χ=0001/0و رد فرض صفر در آزمون کرویت بارتلت )
اجرا شد. تحلیل اولیه دو عامل  40/0های اصلی با در نظر گرفتن بار عاملی بیشتر از وجود دارد. تحلیل مؤلفه
کرد. واریانس داد. نمودار اسکری نیز از ساختار دو عاملی حمایت میمی دستبهرا  1با ارزش ویژه باالتر از 

باالتر بود. بارهای  50/0ها از درصد بود. واریانس مشترک تمامی عبارت 34/54تبیین شده ساختار دو عاملی 
ها دارای بار عاملی تمامی عبارت ،دهدآورده شده است. نتایج نشان می، 1عاملی مربوط به هر عبارت در جدول 

 هستند.  50/0تر از بزرگ
و روش بیشینه  -20Amos افزارنرمدست آمده، تحلیل عاملی تاییدی با یید ساختار عاملی بهأمنظور تبه
های برازش مدل های برازندگی استفاده شد. شاخصنمایی به اجرا در آمد. جهت ارزیابی مدل از شاخصدرست

، df/2 ،97/0=GFI ،96/0=AGFI ،95/0=NFI ،99/0=CFI=23/1اولیه در سطح مطلوبی قرار داشت )
03/0=RMSEA بارهای عاملی استاندارد شده و واریانس تبیین اند. دهآورده ش 1(. بارهای عاملی نیز در شکل

بوده و در سطح  50/0تر از تمامی بارهای عاملی بزرگ .ارائه شده است، 1شده برای ساختار دو عاملی در شکل 
 معنادارند. =01/0تر از کوچک



 

 

 

 

 پذیریگیری تعلقهای توصیفی، ضرایب همسانی درونی و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس جهتشاخص -1جدول 

 میانگین CVR CVI محتوای عبارات
 انحراف

 استاندارد
 کشیدگی کجی

 همبستگی
 با نمره کل

آلفای 
 کرونباخ

 بارهای عاملی

 ترقی
کاستن از 

 کمبود
گو در مورد مسائل وگفت

 انگیزهیجان
80/0 90/0 38/3 12/1 87/0- 01/0 38/0 77/0 77/0  

  72/0 77/0 37/0 -12/0 -49/0 98/0 41/3 80/0 1 داشتن عالقه قبلی
  77/0 76/0 41/0 -30/0 -45/0 06/1 25/3 1 1 جذاب بودن دیگران 

  74/0 77/0 38/0 73/0 -88/0 97/0 63/3 80/0 80/0 شناخت دیگران
  69/0 77/0 36/0 34/0 -78/0 97/0 59/3 70/0 80/0 شناخت خود

 72/0  78/0 35/0 -46/0 -28/0 99/0 48/3 90/0 80/0 کسب آرامش
 69/0  77/0 37/0 -61/0 -08/0 06/1 10/3 1 1 نیاز به پذیرش

 81/0  76/0 52/0 -73/0 -27/0 12/1 31/3 80/0 1 تنهایی
 71/0  77/0 31/0 -39/0 -33/0 06/1 37/3 1 80/0 گیریتصمیم

 74/0  77/0 35/0 -53/0 -20/0 09/1 08/3 70/0 1 های زندگیکردن خألرپ
 99/1 45/3 ارزش ویژه      
 85/19 49/34 واریانس تبیین شده      
 79/0 79/0 آلفای کرونباخ      
 74/0 70/0 ضریب دونیمه کردن      
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 پذیریگیری تعلقییدی مقیاس جهتأبارهای عاملی ت -1 شکل

ی ساختارها ییدی با مقایسهأدست آمده، تحلیل عاملی تجنسیتی ساختار عاملی به تغییر ناپذیریبرای بررسی 
 های عاملی انجام شد. بدیناساس بارهای عاملی و واریانس و کوواریانس عاملی در گروه زنان و مردان بر

ها بدون محدودیت و به تفکیک دو جنس مورد بررسی قرار گرفتند. بارهای عاملی ترتیب که در ابتدا مدل
آورده ، 3های برازندگی در جدول و شاخص 2جدول استاندارد شده ساختار دوعاملی در گروه زنان و مردان در 

 شده است.

 =01/0تر از بوده و در سطح کوچک 50/0تر از دهد که تمامی بارهای عاملی بزرگنشان می، 2جدول 
، df/2 ،90/0=GFI=60/1های تحلیل عاملی در گروه زنان )دهد که مدلنشان می 3نتایج جدول  معنادارند.

90/0=AGFI ،90/0=NFI ،95/0=CFI ،06/0=RMSEA( و مردان )02/1=fd/2، 96/0=GFI ،
93/0=AGFI ،91/0=NFI ،99/0=CFI ،01/0=RMSEAقبولی برخوردار هستند.( از برازش قابل 

  

58/0 

 ترقی

2 5 4 3 

66/0 73/0 63/0 

1 

68/0 

E E E E E 

54/0 54/0 46/0 60/0 66/0 

64/0 

 کاستن از کمبود

7 10 9 8 

61/0  80/0 60/0 

6 

59/0 

E E E E E 

66/0 63/0 40/0 64/0 59/0 

35/0 
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عاملی در زنان و مردان ه و واریانس تبیین شده ساختار دوبارهای عاملی استاندارد شد -2جدول 

 در مدل بدون محدودیت
 مردان زنان عبارات

 کاستن از کمبود ترقی کاستن از کمبود ترقی
واریانس  بارعاملی

 شدهتبیین 
واریانس  بارعاملی

 تبیین شده
واریانس  بارعاملی

 تبیین شده
واریانس  بارعاملی

 تبیین شده
1 74/0 55/0   62/0 38/0   
2 63/0 39/0   68/0 47/0   
3 74/0 55/0   74/0 54/0   
4 61/0 37/0   64/0 41/0   
5 53/0 28/0   61/0 37/0   
6   59/0 35/0   58/0 33/0 
7   62/0 39/0   60/0 36/0 
8   77/0 59/0   84/0 70/0 
9   60/0 36/0   64/0 41/0 
10   55/0 31/0   72/0 53/0 

 ییدی مرتبه اول و چندگروهیأهای تحلیل عاملی تبرازندگی مدل هایشاخص -3جدول 
 2 df /df2 GFI AGFI NFI CFI RMSEA 2 df مدل

 - - 06/0 95/0 90/0 90/0 95/0 60/1 34 22/54 زنان
 - - 01/0 99/0 91/0 93/0 96/0 02/1 34 80/34 مردان

 - - 03/0 97/0 90/0 91/0 95/0 31/1 68 02/89 مدل بدون محدودیت
 8 46/6 03/0 97/0 89/0 91/0 94/0 26/1 76 48/95 محدودیت بارهای عاملی

 عاملیکوواریانسواریانس محدودیت
 

16/97 79 23/1 94/0 92/0 89/0 98/0 03/0 15/8 11 

 .دارند غیرمعنا P≥05/0در سطح  2و  2 * تمامی مقادیر

های با محدودیت های برازش مدلهای بدون محدودیت مورد بررسی قرار گرفته و سپس شاخصدر ادامه مدل
که با هدف  2 مقادیرهای عاملی با مدل بدون محدودیت مقایسه شدند. اریانسوواریانس و کوبار عاملی و 

، P=60/0دهد که بارهای عاملی )الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت محاسبه شد، نشان می 2آزمون

46/6=(8)
2 های کوواریانس -واریانس( در میان زنان و مردان برابر است. سایر نتایج نیز گویای آن است که

P، 15/8=(11)=70/0عاملی )
2تغییر ناپذیری ،اساس این ( نیز در دو گروه زنان و مردان برابر هستند. بر 

 رسد. گیری تعلق پذیری به تأیید میجنسیتی در مقیاس جهت
برحسب ابعاد روانی بین از طریق محاسبه رگرسیون چندگانه سرزندگی ذهنی و فشار بررسی روایی پیش

گیری بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که میان جهت ،پذیری صورت گرفت. در گام اولگیری تعلقجهت
( با سرزندگی ذهنی رابطه مثبت و با فشار روانی رابطه منفی وجود r=23/0( و کاستن از کمبود )r=43/0ترقی )
 معنادار هستند. 01/0تر از ( و تمامی ضرایب در سطح کوچکr=-30/0دارد )
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ای وجود ندارد؛ مقادیر پرت تک متغیرهنمودار باکس نشان داد که  ،در بررسی مفروضات تحلیل رگرسیون
 گامست و گارینو، )میرز، 2اساس درجات آزادی  با اصالح بر 1آماره فواصل ماهاالنوبیس 001/0تر از بزرگ

 2متغیره با در نظر گرفتن کجی بودن تک نرمال ای وجود ندارد؛ بررسیمتغیره نشان داد که پرت چند (2016

متغیره بودن تک دهنده نرمالنشان( 1995 ،وست، فینچ و کوران) 7( و کشیدگی 2012 )شوماخر و لوماکس،
ها محقق بودن توزیع باقیمانده ( و نرمالP≥05/0بود؛ ضرایب آماره کالموگروف اسمیرنوف غیرمعنادار بوده )

بوده  76/1و  79/1ترتیب برابر با دل سرزندگی ذهنی و فشار روانی بهدوربین واتسون برای مشد؛ ضرایب آماره 
 VIFهای تولرانس و بین با آمارهیید قرار داد. عدم همخطی میان متغیرهای پیشأو استقالل خطاها را مورد ت

 داد.بوده و عدم همخطی را نشان می 07/1و  93/0ترتیب برابر با به
بوده  2R=20/0ا بینی سرزندگی ذهنی برابر باد که واریانس تبیین شده مدل پیشرگرسیون نشان دتحلیل 

( و P ،21/7=t ،40/0=≤01/0گیری ترقی )(. در این مدل جهتP ،23/32=F≤01/0و مدل معنادار است )
شان سایر نتایج ن کننده مثبت سرزندگی ذهنی بودند.بینی(، پیشP ،21/2=t ،12/0=≤05/0کاستن از کمبود )

، P≤01/0ادار است )بوده و مدل معن 2R=21/0داد که در مدل فشار روانی، واریانس تبیین شده مدل برابر با 
82/37=F)در این مدل جهت .( 01/0گیری ترقی≥P ،62/5-=t ،31/0-= و کاستن از کمبود )(01/0≥P ،
88/4-=t ،27/0-=بودند.کننده منفی فشار روانی بینی(، پیش 

ایب ز کمبود، ضراگیری ترقی و کاستن ( میان دو جهتr=27/0وجود همبستگی مثبت و معنادار ) ،در نهایت
برای  74/0گیری ترقی و برای جهت 70/0کردن  نیمهها و ضرایب دومقیاسبرای زیر 79/0آلفای کرونباخ 

 پذیری داشت.گیری تعلقجهت( نشان از اعتبار مناسب مقیاس 1گیری کاستن از کمبود )جدول جهت

 گیریبحث و نتیجه
ای از پذیری در نمونهگیری تعلقسنجی مقیاس جهتهای روانبررسی ویژگی ،هدف از پژوهش حاضر

پذیری افراد را گیری تعلقخوبی جهتها بهدانشجویان بود. بررسی روایی محتوایی مقیاس نشان داد که عبارت
های مقیاس و نیز هر ر نتایج نشان داد که همسانی درونی مناسبی میان عبارتدهند. سایمورد بررسی قرار می

( همسویی دارد. آنان 2011) براود -الوین، ولرند و کرویرعبارت با نمره کل وجود دارد. این یافته با پژوهش 
 آوردند.  دستبهها نیز همبستگی مطلوبی میان عبارت

اری دو عاملی ییدی نشان داد که مقیاس از ساختأاکتشافی و تبررسی ساختار عاملی با تحلیل عاملی 
تغییر ی دارد. بررسی ( همسوی2011) براود -الوین، ولرند و کرویربرخوردار است. این یافته با نتایج پژوهش 

های نس و کوواریانسگروهی نشان داد که بارهای عاملی و واریاییدی بینأجنسیتی با تحلیل عاملی ت ناپذیری
پذیری وجود گیری تعلقی در بین دو گروه برابرند و تغییرپذیری جنسیتی در ساختار عاملی مقیاس جهتعامل

 کار برد. ر دو جنس بهتوان مقیاس را با ساختار موجود در هشود که میچنین استنباط می ،اساس این ندارد. بر

                                                           
1. mahalanobis 
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ترقی و کاستن از کمبود با سرزندگی گیری بین مقیاس نشان داد که میان جهتنتایج بررسی روایی پیش
بینی کنند. طور مثبت پیشتوانند سرزندگی ذهنی را بهذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این ابعاد می

های زیادی طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. اما پژوهشروابط این متغیرها به ،در پیشینه پژوهشی
یید أ( رابطه احساس تعلق با سرزندگی ذهنی را به ت2013 ؛ لئون و نونز،2004 ،رین بوث، دودا و تومانیس)

تعلق به دیگران در کنار خودمختاری  ،( نیز2014 دسی و رایان،گری )ارچوب نظریه خودتعیینهدر چ اند.رسانده
 این شناختی همانند بهزیستی روانی و سرزندگی در ارتباط است. برو ادراک شایستگی با پیامدهای مثبت روان

 پذیری را مناسب ارزیابی کرد.گیری تعلقبین مقیاس جهتتوان روایی پیشمی ،اساس
گیری ابعاد جهت ،آن بر ا فشار روانی بود. عالوهپذیری بید رابطه منفی تعلقؤم ،نتایج پژوهش حاضر

 براود -الوین، ولرند و کرویربینی کنند. نتایج پژوهش طور منفی پیشتوانستند فشار روانی را بهپذیری میتعلق
گیری گیری ترقی رابطه منفی و با جهتنشان داد که اضطراب اجتماعی و احساس تنهایی با جهت ،(2011)

های حاکی از ناسالمتی روانی را مورد بررسی کاستن از کمبود رابطه مثبت دارند. آنان فشار روانی یا سایر سازه
ابط منفی و معناداری میان این دهند که روها در خصوص احساس تعلق نشان میاما سایر پژوهش ؛قرار ندادند

؛ 2016 (، ناسالمتی روانی و افسردگی )لندری و همکاران،2016 سازه با عواطف منفی )لندری و همکاران،
 فرنچ، -؛ کاکس و اولریش2009 فرنچ و کاکس، -اولریش( و نگرانی )1395 ثبات،خوان و حسینقربانی سفیده

پذیری در گیری تعلقبین مقیاس جهتتوان روایی پیشرسد میمینظر به ،اساس این ( وجود دارد. بر2010
 ارتباط با فشار روانی را مطلوب قلمداد کرد.

دارند. ضرایب ها و ابعاد از همسانی درونی مناسبی برخورنتایج بررسی اعتبار نشان داد که عبارت ،در نهایت
گیری اعتبار مقیاس جهت ،اساس این . برنیمه کردن نیز در سطح مطلوبی قرار داشتندآلفای کرونباخ و دو

 شود. پذیری مطلوب ارزیابی میتعلق
عبارت و ساختاری  10است که با پذیری ابزاری گیری تعلقرسد که مقیاس جهتنظر میدر مجموع به

حاصل های اساس یافته جنسیتی است. بر تغییر ناپذیرینیز بین و عاملی، دارای اعتبار، روایی عاملی و پیشدو
سال قرار دارند، از  30تا  18که در دامنه سنی  از پژوهش حاضر، استفاده از این مقیاس در میان زنان و مردان

چرا که همانند  ؛این استفاده باید با احتیاط صورت گیرد ،رسدنظر میاما به ؛روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است
ایی از قبیل اجرا در یک بافت فرهنگی و اجتماعی خاص، هها، مطالعه حاضر نیز با محدودیتسایر پژوهش

ها تعمیم نتایج را به تعداد کم نمونه پژوهش و استفاده صرف از ابزار خودگزارشی همراه بود. این محدودیت
حسب سازد. بررسی روایی مالکی بره میهای اجتماعی و فرهنگی با محدودیت مواجها و بافتسایر گروه

 گردد.هل به پژوهشگران آتی پیشنهاد میأت جنسیت، سن و وضعیت

 منابع
(. ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس 1397تنهای رشوانلو، ف.، کرامتی، ر.، کارشکی، ح.، و ترکمنی، م. )

 .1-14 (،3)9 .شناختیهای کاربردی روانفصلنامه پژوهشسرزندگی ذهنی در دانشجویان. 
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(. همبستگی حمایت 1395رشید، س.، کیانی، ا. ر.، خرمدل، ک.، محمدنژادی، ب.، عبدالهی، ب.، و مکارمی مقدم، ف. )
پذیری خنثی و احساس بار بودن با خودکشی در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. اجتماعی ادراک شده، تعلق

 .192-198 (،4)21 .پژوهنده

های سبک دلبستگی و ارضای نیازهای (. بررسی همبستگی بین شاخص1395بات، ف. )ثخوان، م.، و حسینقربانی سفیده
 .13-20(، 1)21 .پژوهندهشناختی با افسردگی )از طریق تحلیل مسیر(. بنیادین روان
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