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را در دانشاجویان ایرانای و ساوئدی نشاان دادناد. هنوناین،       « اس اس پی اس ام»گیری  های اندازه و وزن
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 مقدمه

هاای تحصایلی   در موقعیات  4زافراگستری رویارویی با اشلا  متفااوتی از تجاارب تنیادگی   
فرساا  ای طاقات طااعاات  رفاه  مانند محدودیت زمانی، ترس از شلست، فشارهای مااای و م 

سعی شده است که در طو  دو دهۀ اخیر، گروه کثیری از مح  اان در قلنروهاای فرهنگای    
قنوان یک منعاع قظایم م ابلاۀ     شده را به کنند   نایت اجتناقی ادراک مختل ، ن ش تعیین

 دانشاجویان هناواره در  « 9کیفیات زنادگی تحصایلی   »برای تعیین تنایز مشاهده در  2موقعیتی
و هنلاران،  1؛ مورای2249و هنلاران،  5؛ ریوی2249، 1کانون توجه خود قرار دهند )بارن

(. افازون بار   4932؛ فال تای،  2221و هنلاران،  3؛ باتیری2242و هنلاران،  1؛ کانگ2249
دهاد کاه هار گوناۀ تاالش      این، مرور دقیم پیشینۀ تجربی  مفهوم  نایت اجتناقی نشان مای 

شاده   گیرانۀ مفهوم  نایت اجتنااقی ادراک اطالع از کارکرد وربهمند با هدف کسی نظام
تار کاردن    یک منعع م ابلۀ موقعیتی در بافت تح ی اتی تنیدگی م ابله، نیازمند گسترده ۀمثاب به

ا را باار   قنااوان یااک قنصاار بافتاااری بااه  ساات کااه ن ااش غیرقاباال انلااار فرهنااگ ا   مطااعاااتی
، 44و زیادمن  42؛ پاینز2242، 3سی کند )چاایسیهای کارکردی  نایت اجتناقی برر ویژگی
 (.4335، 41؛ ویتون4331، 45و بوگات 41؛ ایانگ2222، 49و پالزا 42؛ گودوین2229

م ابله با هدف بازشناسی تعامال پویاای میاان       ا  در سه دهۀ گرشته، قلنرو مطااعاتی تنیدگی
ساازی و   ور قینای منظا  مدت چندین سا  به (. مح  ان به2222، 41فرد و محید پدید ممد )موس

های روزانۀ منها را در طو   سازی محید، تعداد رخدادهای منفی زندگی افراد و گرفتاریکنی
                                                                                                                                        
1. stressful experiences  
2. situational coping resource  
3. quality of academic life  
4. Boren 
5. Reeve 
6. Murray 
7. Kong 
8. Bouteyre 
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10. Pines 
11. Zaidman 
12. Goodwin 
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16. Wheaton 
17. Moos 
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دایل قدم توجه به معنای وقاایعی   گیری محید، به یک ماه بررسی کردند. متأسفانه این نظام اندازه
م ابلاه را     ا  تنیدگیپیوندد، غیربافتی کردن قلنرو پژوهشی که در بافت زندگی فردی به وقوع می

هاای  ( تأکید کردند کاه مح  اان در ساا    2222) 2کریو مک 4. سامرفیلدبه هنراه داشته است
م ابله وارد کنند. شایان ذکر    ا  را به درون قلنرو مطااعاتی تنیدگی 9گرایی کوشند واقعاخیر می

 ست. شده ا های فراموش ترین بافت یلی از مهمفرهنگاست که در این میان، 
اسات از نظاام تغییار مساتنر و کاامالً        کند کاه فرهناگ قعاارت   خاطرنشان می 1تریاندیس

یاباد   گردد و از نسلی به نسل دیگر تغییار مای  شود، منت ل میای از معانی که مموخته می پیویده
هایی را در باردارد کاه باا تجویزهاای      (. این نظام معنا هنجارها، باورها و ارزش29ص : 4335)

شاناری بارای تو ای  قنا ار      هاای فرهنگای بای   ی هنراه هستند. با وجودی که ارزشرفتار
اند، اما مح  ان نشانگان فرهنگای  های مختل  شناسایی شدهمشترک و منحصر به فرد فرهنگ

(. شاواهد  2222و هنلااران،   1اناد )ایسارمن  را بیشاتر مطااعاه کارده    1گراییو جنع 5فردگرایی
طاور معنااداری    های مختل  را باه اند که این ااگوها فرهنگ دهتجربی و نظری مختل  نشان دا

 (. 4335؛ تریاندیس، 4332، 3کنند )هنان؛ هافستد از یلدیگر متنایز می
ها و رفتارها هستند کاه از  ها، نگرشای از ارزشگرایی شامل مجنوقهفردگرایی و جنع

(. در 4332تناد )هافساتد،   نظر ارجحیت دادن به فرد در برابر گروه خودی باا یلادیگر متفاو  
شاود؛ در  وا د ا لی جامعاه تل ای مای    3«خود»گیری فردگرا دارند، هایی که جهتفرهنگ

نتیجه، در بافت فرهنگی فردگرا بر   و  فردی، است ال  شخصای و خودشالوفایی تأکیاد    
وا اد   42«گروه خودی»گرا دارند، گیری جنعهایی که جهتشود. در م ابل، در فرهنگمی

دهد و افراد در چارچوب نیازها، اهداف و ت ادیر گاروه خاودی    جامعه را تشلیل میا لی 
هاا بار وظیفاه و تعهادات فارد در برابار گاروه،         شوند. در نتیجه، در این فرهناگ محصور می

 شود.های اجتناقی تأکید میوابستگی مت ابل با افراد دیگر در گروه و انجام ن ش
                                                                                                                                        
1. Somerfield 
2. McCrae 
3. realism 
4. Triandis 
5. individualism 
6. collectivism 
7. Oyserman 
8. Hofstede 
9. self 
10. we group 
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م ابلاه    ا ند که در قلنروهای مطااعاتی مختل  مانند تنیادگی انتایال مطااعات مختل  نشان داده
 1(، رفتارهاای ساالمت )چان   2221، 9و اویشی 2(، بهزیستی ذهنی )سوه2221و هنلاران،  4)تویید

قناوان یاک    ( فرهناگ باه  2221، 1هاردو بیک 5و هویت )کریستوفر« خود»( و 2221و هنلاران، 
رارد. افراد برای انتخااب اطالقاات از محاید خاود کاه بار       گ قنصر بافتاری بر رفتار افراد تأثیر می

گیاری  گیرناد. جهات  گیری قارار مای   گرارد، در موقعیت تصنیم می  شناخت و ادراک منها تأثیر
دهاد. بناابراین،   هاای فارد مای   فرهنگی غاای در چنین شرایطی، وزن بیشتری باه برخای از گزیناه   

دهی به شاناخت و ادراک انساان تاوجهی    شللشناسان بر ن ش قظیم متغیرهای فرهنگی در روان
اند. بر این اساس، فرهنگ، قراردادهایی را بارای انتخااب اطالقاات خااص از محاید      ویژه کرده

گیرناد، وزنای را تعیاین     دهد و برای افرادی کاه در موقعیات انتخااب قارار مای     اطراف شلل می
 (.2222و سوه،  شود )تریاندیسکند که باید به قنا ر موجود در محید داده  می

کنند  اشلا  مختل   نایات  های متعددی، ن ش تعیین با وجود من که شواهد پژوهش
(، اماا  4335، 1اناد )تاویتس   بینی سالمت روانی و جسنانی بررسی کارده  اجتناقی را در پیش

اناد کاه چگوناه ااگوهاای رواباد اجتنااقی در       مطااعات اندکی به ایان پرساش پاساخ داده   
فرهنگاای مختلاا  باار اسااتفاده و اثربخشاای  نایاات اجتناااقی تااأثیر  ا هااای اجتناااقی بافاات
شک نوع تصنیم افراد از نظر ت اوا و دریافت  نایت به ماهیت روابد منهاا  گرارند. بی می

کننده منلان اسات از    های اجتناقی خود بستگی دارد. دو شعلۀ اجتناقی  نایتدر شعله
های مشترک درباار  چگاونگی پیوناد باین     کنند  تعامالت و انتظار احاا هنجارهای هدایت

جویاناۀ افاراد از    وجوی رفتار  نایت فرد و شعله با یلدیگر متفاوت باشند. در نتیجه، جست
 (. 2221و هنلاران،  3پریرند )تیلورهنجارها و انتظارات جامعه تأثیر می

و در طعم دیدگاه پاینز و زیدمن، چگاونگی اساتفاده از  نایات اجتنااقی در مواقاع نیااز       
نظریاۀ ن اش   »تاوان از طریام    های فرهنگی مختل  را مای زا در گروهمواجهه با قوامل تنیدگی

(. طعام ایان دیادگاه، فرهناگ متضانن      2229تعیین کرد ) 3«نظریۀ ساخت اجتناقی»و « اجتناع
                                                                                                                                        
1. Tweed  
2. Suh 
3. Oishi 
4. Chen 
5. Christopher 
6. Bickhard 
7. Thoits 
8. Taylor 
9. social construction theory 
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هاای دیگار متناایز     ست که افراد یک گاروه را از افاراد گاروه    ریزی فراگیر ذهنینوقی برنامه
های مختل ، بار ن اش   ریۀ ن ش اجتناقی در پاسخ به چرایی رفتار افراد در موقعیتکند. نظ می

اناد کاه   کند. شواهد تجربی متعدد نشاان داده ماثر نیروهایی نظیر هنجارهای فرهنگی تأکید می
دهناد   هاای فرهنگای مختلا ، نشاان    در بافت« خود»وابستۀ هم تأکید نسعی بر ابعاد مست ل و به

(. باارای ننونااه، در بافاات 4334، 2و کیتایامااا 4متفاااوت اساات )مااارکوس هنجارهااای فرهنگاای
 ۀمثابا  گرا بار نزدیلای و در بافات فرهنگای فردگارا بار تفارد و تنایزیاافتگی باه          فرهنگی جنع

اناد  شناسای فرهنگای نشاان داده   هاای روان شاود. یافتاه  هنجارهای فرهنگی مختل  تأکیاد مای  
کنند، با هم متفاوتند. برای  مختل  را هدایت می هایهنجارهایی که ماهیت روابد در فرهنگ

های فردگرا مانند ممریلا و اروپای غربی بر افزایش و  فظ تنایزیاافتگی از  ننونه، در فرهنگ
گرا نظیر مسیای شرقی، افراد، وابسته باه   های جنع شود. در م ابل، در فرهنگدیگران تأکید می

دهند و هناواره در  ادد هساتند کاه باا      روهی میهایشان هستند، اواویت را به اهداف گگروه
 (.2229؛ قربانی و هنلاران، 2222گروه خودی هناهنگ باشند )تریاندیس و سوه، 

ساخت واقعیت بر اساس نظریاۀ سااخت اجتنااقی، منشاأ اجتنااقی دارد. هایچ واقعیتای        
واقعیاات در  طور یلسان و هنزمان تجربه کنند. ادراک افراد از  وجود ندارد که هنۀ افراد به

های مختل  نیز متفاوت است. افراد اساساً گیرنادگان منفعال واقعیاات اجتنااقی و     فرهنگ
مثابه راهننایشان در ساخت ادراک خود از جهاان   روانی نیستند. منها با استفاده از فرهنگ به

 های مختل ، مشارکت فعا  دارند.و واقعیات دارای ماهیت
ی فرهنگای در اساتفاده از تجاارب  ناایتی، بارهاا      هامح  ان برای بررسی ن ش تفاوت

تعاار را باا یلادیگر م ایساه     هاای اروپاایی  تعار و ممریلاییهای مسیاییها، ممریلاییمسیایی
؛ 2223و هنلااران،   5؛ چو2221و هنلاران،  1؛ کیم2221و هنلاران،  9اند )هاشینوتوکرده

ال مطااعات مختل  نشان دادناد کاه   (. نتای2221؛ تیلور و هنلاران، 2223و کیم،  1ساساکی
هاای فرهنگای پایاایی از احااا مماادگی افاراد بارای اساتفاده از  نایات اجتنااقی           تفاوت

با   ( ا  2221زا وجود دارد. نتایال مطااعۀ تیلور و هنلاران )منظور مواجهه با تجارب تنیدگی به
هااای و ممریلاااییهااا ا نشااان داد کااه مساایایی پاسااخهااای بازپاسااخ و بسااته اسااتفاده از روش

                                                                                                                                        
1. Markus 
2. Kitayama 
3. Hashimoto 
4. Kim  
5. Chu 
6. Sasaki 
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زا ساطو،  تعار، در مواجهه با تجارب تنیدگیهای اروپاییتعار در م ایسه با ممریلایی مسیایی
 باالتری از  نایت اجتناقی را گزارش کردند.
های فرهنگی و ن ش منها بار میازان اساتفاده    مطااعات دیگری نیز با هدف م ایسۀ تفاوت
زا انجاام شاد؛ از   یعی از رخادادهای تنیادگی  از تجارب  نایتی در رویارویی باا طیا  وسا   

تعاار )ساسااکی و   هاای اروپاایی  تعاار و ممریلاایی  های مسیاییهای ممریلاییجنله در ننونه
؛ تیلاور و  2223تعار )چو و هنلااران،  های مسیاییهای مختل  ممریلایی(، نسل2223کیم، 

؛ کایم و  2223و و هنلااران،  ها )چا ایتعار و کرههای اروپایی(، ممریلایی2221هنلاران، 
هااا تعااار و ژاپناایهااای اروپااایی( و ممریلااایی2221؛ تیلااور و هنلاااران، 2223هنلاااران، 

هااا و هااا نشااان داد کااه مساایایی  پااژوهش هااای ایاان (. یافتااه2221)هاشااینوتو و هنلاااران، 
جاارب  تعاار، در مواجهاه باا ت    های اروپاییتعار در م ایسه با ممریلاییهای مسیاییممریلایی
زا سطو، باالتری از  نایت اجتناقی را گزارش کردند. افزون بر این، در مطااعات تنیدگی

وجاوی  نایات اجتنااقی در میاان      های فرهنگای بارای جسات   مختل  ااگوی کلی تفاوت
های متفاوت فرهنگ مسیایی، مانند ژاپان، چاین، کاره، ویتناام، هناد و فیلیپاین در       زیرگروه

 (.2223تعار تلرار شد )کیم و هنلاران، ی اروپاییهام ایسه با ممریلایی
قناوان یاک راهعارد م ابلاۀ ماوقعیتی در رویاارویی باا         شده باه  بنابراین  نایت اجتناقی ادراک

قناوان یاک قامال بافتااری      زا اهنیت بالمنازقی دارد. از ساوی دیگار، فرهناگ باه    تجارب تنیدگی
مختل  تجاارب  ناایتی دارد و اماروزه ایان      وجوی اشلا  کننده در جست تأثیرگرار، ن شی تعیین

منواه گفتاه شاد، وارورت اساتفاده از یاک ابازار         ن ش بیش از پیش مشلار شده است. با توجه به 
گیرانۀ  نایات اجتنااقی در مواجهاه باا      سنجش روا و پایا با هدف سنجش دقیم کارکردهای وربه

یاباد.  ختل ، بیش از پایش اهنیات مای   های فرهنگی مزا در پارادایمگروه وسیعی از قوامل تنیدگی
شاده را باا هادف     عادی  نایات اجتنااقی ادراک   م یااس چندب   و هنلاران، 4زینتبر این اساس، 

 (.4333)زینت و هنلاران،  شده، طرا ی کردند گیری ساز   نایت اجتناقی ادراکاندازه
ا در شاده ر  عدی  نایت اجتنااقی ادراک های فنی م یاس چندب مح  ان مختل  ویژگی

 1؛ راماسناوی2223و هنلاران،  9؛ براور2221، 2های مختل  مانند نوجوانان )ادواردزگروه
                                                                                                                                        
1. Zimet 

2. Edwards 

3. Bruwer 

4. Ramaswamy 
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و هنلااران،   2؛ واینگارنلاارا 2229و هنلاران،  4(، بیناران روانی )کالرا2223و هنلاران، 
و هنلاااران،  1( و ساااانندان )اسااتنلی2223و هنلاااران،  9(، بیناااران قلعاای )پدرسااون2242
اند. افزون بر این، ورورت گریزناپریر مطااعۀ مفهوم  نایت اجتنااقی  عه کرده( مطاا4333
زا ساعی شاده اسات تاا     ای موقعیتی در رویارویی با تجاارب تنیادگی  مثابه یک منعع م ابله به

را « اس اس پای  اس ام»های زبانی متفااوتی از  های فرهنگی مختل  نیز نسخهمح  ان در گروه
و  5؛ تونساینگ 2223هاای زباانی اردو و نپااای )رواوان و مفتااب،      ارائه دهند، مانناد نساخه  

و هنلااران،   3(، تایلنادی )وونگپاکااران  2221، 1و چاان  1(، چینای )چناگ  2242هنلاران، 
( قربای  2242و هنلااران،   42(، ماازیایی )ناگ 2249و هنلاران،  3(، سوئدی )اکعک2244

(. نتاایال مزماون   2223، 49باسو  ؛2221، 42ای )دورو( و ترکیه2242و هنلاران،  44)مروئین
طور تجربای از   به« اس اس پی اس ام»های زبانی مختل  های فنی روایی و پایایی نسخه ویژگی

شاده شاامل خاانواده،     ساختار قاملی مفروپ م یااس چندبعادی  نایات اجتنااقی ادراک    
 دوستان و دیگران مهم  نایت کرد. 

شاده   سایری  نایات اجتنااقی ادراک   بر اساس منوه گفته شد، مطااعۀ روشنند ن ش تف
هاای مختلا ، مساتلزم در اختیاار      در ااگوهای فرایناد تنیادگی در دانشاجویانی از فرهناگ    

هاای فرهنگای   شاده در گاروه   ست که بتاوان سااز   نایات اجتنااقی ادراک     داشتن ابزاری
تر سنجید. بنابراین، پژوهش  اور بارای نخساتین باار، باا هادف رواساازی        مختل  را دقیم

( 4333شاده )زینات و هنلااران،     فرهنگی م یاس چندبعدی  نایت اجتنااقی ادراک یانم
 در میان گروهی از دانشجویان ایرانی و سوئدی انجام شد. 

                                                                                                                                        
1. Clara 

2. Vaingankara 

3. Pedersen 

4. Stanley 

5. Tonsing 

6. Cheng 

7. Chan 

8. Wongpakaran 

9. Ekback 

10- Ng 

11. Aroian 

12. Duru 

13. Basol 
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 روش

دانشجوی ایرانای در م طاع    442شامل  گروه ننونه ست. این تح یم، تو یفی و از نوع هنعستگی
دانشاجوی   422و  %(13 1دختر ) 13%( و 92 1پسر ) 91کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران 

بودناد. در میاان    %(14دختار )  14%( و 23پسار )  23سوئدی در م طع کارشناسی دانشگاه اربرو 
و میاانگین   (43-21، دامناه =  SD=  4 52) 22دانشجویان ایرانی، میانگین سنی دانشاجویان پسار   

و در میاان دانشاجویان ساوئدی،     (43-21، دامنه =  SD= 4 14) 22 24سنی دانشجویان دختر 
( و میااانگین سااانی  43-99، دامنااه =  SD=  9 23) 22 52میااانگین ساانی دانشااجویان پساار     

هاای  کنندگان از گاروه  مشارکت ( بود.43-13، دامنه = SD=  5 94) 29 11دانشجویان دختر 
ای، بااه کنااک سااه وا ااد گیااری چندمر لااهفرهنگاای مختلاا  و بااا اسااتفاده از روش ننونااه

، در مطااعااتی  4طعم دیدگاه کالین س درس انتخاب شدند.برداری دانشلده، رشته و کال نهننو
 5شود، به ازای هر گویه،  داقل که با هدف مزمون ساختار قاملی ابزارهای سنجش انجام می

(. بار ایان اسااس، در مطااعاۀ  اوار      2225کننده باید انتخااب شاوند )   مشارکت 22 داکثر  و
 استفاده شود.   4به  42ریعی از قاقد  تالش شد به طور ت 

عادی  نایات اجتنااقی    چندب  م یااس شیده:   عدی حمایت اجتماعی ادراكمقیاس چندبُ
مورد زینات و   ادراک شده را که یک ارزیابی ذهنی از بسندگی  نایت اجتناقی به قنل می

نااقی  از بسندگی  نایت اجت ادراکات« اس اس پی اس ام»( طرا ی کردند. 4333هنلارانش )
مااده اسات کاه     42شامل  سنجد. این م یاس را در سه منعع خانواده، دوستان و دیگران مهم می

بنادی  درجاه ( 1( تا کامالً موافام ) 4ای از کامالً مخاا  )هر ماده روی یک طی  هفت درجه
شود. در ایان م یااس، هار چهاار مااده بار اسااس مناابع  نایات اجتنااقی، باه یلای از             می

خانواده، دوستان و دیگران  مهم منتسی شده است. با افازایش ننار  افاراد،     های قاملی گروه
دهاد. افازون بار    شده نیز افزایش نشان مای  ننر  منها در قامل کلی  نایت اجتناقی ادراک

هاای هار م یااس، ننار  کلای افاراد در هار یاک از          این، از  ا ل جنع ننر  افراد در مااده 
ید. نتایال مطااعۀ زینت و هنلارانش باا هادف بررسای    مگانه به دست می های سهزیرم یاس
نشاان داد کاه ایان ابازار بارای سانجش  نایات        « اس اس پای  اس ام»سنجی های روانویژگی

شااده روا و پایاساات. نتااایال مطااعااۀ بااراور و هنلااارانش، دربااار  تحلیاال   اجتناااقی ادراک
با استفاده از تحلیال  شده  عدی  نایت اجتناقی ادراکسنجی م یاس چندب  های روانویژگی

                                                                                                                                        
1. Kline 
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)دیگاران مهام، خاانواده و    « اس اس پای  اس ام»قااملی   قاملی تأییدی نشان داد که ساختار ساه 
قامال   4در این مطااعاه، وارایی مافاای کرانعااخ     ها دارد.دوستان( برازش قابل قعوای با داده
در ننوناۀ   دیگران مهم، خانواده و دوستانگانۀ  شده و ابعاد سه کلی  نایت اجتناقی ادراک

و در ننوناۀ ساوئدی باه ترتیای برابار باا        2 34، 2 35، 2 31، 2 33ایرانی به ترتیی برابر باا  
 به دست ممد. 2 31، 2 31، 2 33، 2 32و در کل برابر با  2 32، 2 31، 2 31، 2 34

شاده، بارای    عادی  نایات اجتنااقی ادراک   در این مطااعه، نسخۀ انگلیسی م یاس چندب 
ایرانی به زبان فارسی و برای ننونۀ دانشجویان ساوئدی باه زباان ساوئدی       ننونۀ دانشجویان
هااای فارساای و سااوئدی ارزی زبااانی و مفهااومی، نسااخهمنظااور  فااظ هاام ترجنااه شااد. بااه

به کنک یک فرد دوزباناۀ دیگار باه انگلیسای برگرداناده شادند       هر یک « اس اس پی اس ام»
شاان   هاای انگلیسای  هاای میاان نساخه    اوت(. دو مترجم دربار  تف4335، 9و ائونگ 2)مارسال

ها به  داقل منلن کاهش یافات. باه    این تفاوت 1بحو کردند و از طریم فرایند مرور ملرر
شده با نسخۀ ا لی به دقات ماورد بررسای قارار      های ترجنه این ترتیی ترادف معنایی نسخه

تطاابم فرهنگای   گرفت. در نهایت، چند نفر از اقضای هیئت قلنی دانشگاه روایی محتاوا و  
 این م یاس را مطااعه و تأیید کردند.

منظور مزمون  (، به2221) 5در مطااعۀ  اور، هنسو با پیشنهاد بیرن: هامنطق تحلیل داده
ایرانی و ساوئدی از   دانشجویاندر « اس اس پی اس ام»ارزی( ساختار قاملی  تغییرناپریری )هم

 فاده شد. های تحلیل قاملی تأییدی است ای از روشمجنوقه
منظاور انجاام تحلیال قااملی تأییادی چنادگروهی،        هاای ممااری مختلا ، باه    در برنامه

کنند و از ایان طریام، ااگاو در معارپ برخای       پارامترهای معینی را در ااگو ثابت فرپ می
هااای گیاارد. در مجنااوع، در پااژوهش  اواار، تااواای محاادودیتهااا قاارار ماایمحاادودیت

کوواریاانس بااین   ا بارهاای قاااملی و تسااوی واریااانس   پیشانهادی بااه  اورت تغییرناپااریری  
(. 2223و هنلاااران،  1؛ ریگااوتی2221و هنلاااران،  1هااای ملنااون اساات )منااگ   قاماال
گیری باا یلادیگر متفاوتناد. برخای از     های مح  ان مختل  برای تغییرناپریری اندازه مالک

                                                                                                                                        
1. Cronbach 
2. Marsella 
3. Leong 
4. iterative review process  
5. Byrne 

6. Ang 

7. Rigotti 

http://manzel.parsiblog.com/Posts/69/%D9%84%D9%8A+%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE+(Lee+Cronbach)/


  
 

 

 

 ـ پژوهشی فصلنامه علمی 

 رة نهمدو
 2شمارة 

 9315تابستان 

84 

، 2و التنشاالیگر  4سات )میاد   اند که مالک بارهای قااملی ملفای  مح  ان خاطر نشان ساخته
گیاری  (. بعضی از مح  ان نیاز بار پاارامتر خطاهاای انادازه     2222و هنلاران،  9؛ راجو2221

کوواریاانس باین   اا ترازی واریانس( و برخی دیگر بر هم2229، 1تغییرناپریر )بیرن و واتلینز
(. در مطااعااۀ  اواار، باارای دو جاانس، 2222، 5انااد )چااانهااای ملنااون تأکیااد کااردهقاماال
هاای  و وزن 1های ساختاری، کوواریانس1گیری های اندازهمانده ترازی باقی ازی یا ناهمتر هم

 مزمون شد. 3گیریاندازه
بارای اساتفاده از تحلیال قامال تأییادی از روش  اداکثر ا تناا  بارای          ،در این مطااعه

نظاور ارائاۀ   م ( به4333) 42و بنتلر 3برمورد ااگو بهره بردیم. افزون بر این، هنسو با پیشنهاد هو
2شاخص مجرور خی)ارزیابی جامعی از برازش ااگو از موارد زیر استفاده شد: 

χ  شااخص ،)
df/) مجارور خای بار درجاۀ مزادی    

2
χ   شااخص نیلاویی   44ای (، شااخص بارازش م ایساه ،

 .41و خطای ریشۀ مجرور میانگین ت ریی 49، شاخص نیلویی برازش انطعاقی42برازش
هاای   طاور گروهای در کاالس    به شده تناقی ادراکم یاس چندبعدی  نایت اجدر نهایت، 

هااای  بااا توجااه بااه تعااداد ماااده  درس در اختیااار دانشااجویان ایراناای و سااوئدی قاارار گرفاات.   
   بینی شد. دقی ه پیش 45اای  42های م یاس، ، مدت زمان پاسخ به ساا «اس اس پی اس ام»

 

 ها  یافته

 «اس اس پی اس ام»تحلیل عاملی اکتشافی 

، از ایرانای و ساوئدی   در دانشاجویان « اس اس پی اس ام»نظور تو ی  ساختار قاملی م ابتدا به
تحلیل قاملی اکتشافی استفاده شد. قعال از انجاام تحلیال، در ننوناۀ ایرانای اناداز  شااخص        
                                                                                                                                        
1. Meade 
2. Lautenschlager 
3. Raju 
4. Watkins 
5. Chan 
6. measurement residuals 
7. structural covariance 
8. measurement weights  
9. Hu 
10. Bentler 
11. Comparative Fit Index (CFI)  
12. Goodness of Fit Index (GFI)  
13. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  
14. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
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و مزمون کرویات بارتلات    2 31محاسعه و برابر با  4برداری کایزر، میر و االینکفایت ننونه
224 2 >p ،92 349  =(442 N=11) 2χ دست ممد و در ننونۀ سوئدی انداز  شااخص   به

و مزماون کرویات بارتلات     2 33برداری کایزر، میر و االین محاسعه و برابر با کفایت ننونه
224 2 >p ،91 131 ( =422 N=11) 2χ دهناد در هار    ها نشان می به دست ممد. این یافته

مناسی بودند. در هر دو ننوناه، نتاایال تحلیال    دو ننونه، ماتریس هنعستگی برای این تحلیل 
قااملی خاانواده، دوساتان و دیگاران مهام       از سااختار ساه  « اس اس پی اس ام»های ا لی ماافه

نشان داد کاه در ننوناۀ ایرانای    « اس اس پی اس ام»های ا لی   نایت کرد. نتایال تحلیل ماافه
در اد   45 11در اد،   11 34 هر یک به ترتییدوستان، خانواده و دیگران مهم های قامل
های دیگاران مهام،    در د( و در ننونۀ سوئدی قامل 12 31در د )و در مجنوع  42 92و 

در اد )و در   42 54در اد و   49 32در اد،   52 51دوستان و خانواده هر یک به ترتیی 
شااده را تعیااین  در ااد( از واریااانس قاماال کلای  نایاات اجتناااقی ادراک  11 33مجناوع  

 (.4: جدو  شنار  کردند. )ن. گ

عاملی در  برای ساختار سه 2سی با اجرای روش پی« اس اس پی اس ام»های آماری مشخصه .1جدول 

 دانشجویان ایرانی و سوئدی

 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه عامل 

 ایرانی

 11 34 11 34 5 12 دوستان

 12 55 45 11 4 33 خانواده

 12 31 42 92 4 21 دیگران مهم

 سوئدی

 52 51 52 51 1 21 دیگران مهم

 11 93 49 32 4 11 دوستان

 11 33 42 54 4 52 خانواده
 

های تو یفی میاانگین و انحاراف اساتاندارد، بارهاای قااملی      ، اندازه2در جدو  شنار  
باه  « اس اس پای  اس ام»هاای  های ا لی و م اادیر اشاتراک بارای مااده      ا ل از تحلیل ماافه

 و جنس گزارش شد.تفلیک در د

                                                                                                                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. PC 
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های میانگین و انحراف استاندارد، بارهای عاملی و مقادیر اشتراك ماده .2جدول 

 در دانشجویان ایرانی و سوئدی« اس اس پی اس ام»

 M SD بار عاملی h
2

 

 ماده

ی
ران

ای
ی 

ئد
سو

 

ی
ران

ای
ی 

ئد
سو

 

ی
ران

ای
ی 

ئد
سو

 

ی
ران

ای
ی 

ئد
سو

 

. وقتی به کنک دیگران ا ساس 4
ه فرد خا ی دسترسی کنم، ب نیاز می

 دارم.
31 2 91 1 25 4 32 2 15 2 11 2 12 2 12 2 

توانم  . فرد خا ی هست که می2
هایم را با او قسنت  ها و شادیغم

 کنم.
45 9 11 1 91 4 35 2 32 2 11 2 13 2 11 2 

کنند به  ام واقعاً سعی می. خانواده9
 من کنک کنند.

32 9 43 1 23 4 39 2 32 2 39 2 12 2 13 2 

. کنک و  نایت قاطفی مورد 1
 کنم.نیازم را از خانواده دریافت می

53 9 41 1 25 4 25 4 31 2 34 2 15 2 13 2 

. به فرد خا ی دسترسی دارم که 5
 واقعاً برای من منعع مرامش است.

95 9 21 1 13 4 21 4 12 2 31 2 11 2 32 2 

کنند به  . دوستانم واقعاً سعی می1
 من کنک کنند.

11 2 33 9 23 4 33 2 39 2 31 2 32 2 34 2 

مید، . وقتی مشللی برایم پیش می1
توانم روی کنک دوستانم  می

  ساب کنم.
34 2 21 1 41 4 33 2 31 2 32 2 34 2 31 2 

توانم دربار  مشلالتم با . می3
 گو کنم.و ام گفتخانواده

92 9 33 9 92 4 22 4 39 2 19 2 15 2 11 2 

ها توانم غم رم که میدوستانی دا .3
 هایم را با منها قسنت کنم. و شادی

39 2 94 1 42 4 34 2 31 2 31 2 31 2 32 2 

. در زندگی من فرد خا ی هست 42
 دهد.که به ا ساساتم اهنیت می

99 9 91 1 52 4 21 4 11 2 31 2 14 2 11 2 

ام قالقنند هستند که . خانواده44
 گیری به من کنک کنند. در تصنیم

34 9 54 9 21 4 22 4 13 2 34 2 53 2 13 2 

توانم دربار  مشلالتم با . می42
 دوستانم  حعت کنم.

33 2 41 1 49 4 24 4 32 2 32 2 15 2 13 2 
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 «اس اس پی اس ام»تحلیل عاملی تأییدی 

در باین دانشاجویان   « اس اس پای  اس ام»قااملی مفاروپ    منظور مزمون ساختار ساه  در ادامه به
ساوئدی، از تحلیال قااملی تأییادی باا روش  اداکثر ا تناا  بار اسااس مااتریس            ایرانی و
نتایال تحلیل قاملی تأییادی نشاان داد کاه در دانشاجویان      کوواریانس استفاده شد. ا واریانس

 ها دارد. برازش قابل قعوای با داده« اس اس پی اس ام»قاملی  ایرانی و سوئدی ساختار سه
را در دانشاجویان  « اس اس پای  اس ام»قااملی   تیی ساختار سهبه تر 2و  4های شنار  شلل

دهند. در این ااگو، هناۀ وارایی مسایر از احااا ممااری معناادار       ایرانی و سوئدی نشان می
دهاد کاه در دانشاجویان     نشاان مای   9(. افزون بر این، نتایال جدو  شانار   p< 2 25بودند )

برازش قابل قعاوای  « اس اس پی اس ام»قاملی  های برازش ااگوی سهایرانی و سوئدی، شاخص
 ها دارند.با داده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایرانی در دانشجویان« اس اس پی اس ام»عاملی  ساختار سه .1شکل 
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 سوئدی در دانشجویان« اس اس پی اس ام»عاملی  ساختار سه .2شکل 
 

 در دانشجویان ایرانی و سوئدی« اس اس پی سا ام»های نیکویی برازش الگوی سه عاملی شاخص .3جدول 

 2χ df /df2χ CFI GFI AGFI RMSEA الگو 

 2 21 2 32 2 32 2 31 4 19 52 14 41 عاملی الگوی سه ایرانی

 2 219 2 33 2 32 2 33 4 13 54 35 32 عاملی الگوی سه سوئدی
 

 ی و سوئدیدانشجویان ایراندر « اس اس پی اس ام»تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی 

، ابتادا یاک ااگاوی    «اس اس پیی  اس ام»منظاور تحلیال تغییرناپاریری قااملی      در نهایت، به
هاای تسااوی در دو گاروه دانشاجویان ایرانای و ساوئدی        گیری پایه بدون محدودیتاندازه

گیاری در دو گاروه فرهنگای در ساه مر لاه       ایجاد و مزمون شد. سپس تغییرناپریری اندازه
هاای تحلیال قااملی تأییادی چنادگروهی، دو      لۀ او ، در یلی از طار، مزمون شد. در مر 

گیری، محدود شدند. بارازش   های اندازهمانده گروه فرهنگی از طریم تساوی در تنامی باقی
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 مقیاس ...

، 1(. در جادو  شانار    1این ااگوی تحلیل قاملی چندگروهی خوب باود )جادو  شانار     
2م دار

χΔ  2م ادار  که با هدف مزمون تفاوت بین م اادیر،   ا
χ      باین ااگاوی باا محادودیت و

-مانده دهد که دو گروه فرهنگی از نظر باقی ا نشان می محدودیت محاسعه شده ااگوی بدون 

 . در مر لاۀ دوم،  p ,35 4 ( =21) 2χΔ=  2 31گیری با یلدیگر مساوی بودند تهای اندازه
دود شادند. در  هاای سااختاری محا   دو گروه فرهنگی از طریم ایجاد تساوی در کوواریانس

2، م دار1جدو  شنار  
χΔ   دهاد کاه در ااگاوی باا محادودیت و ااگاوی بادون        نشاان مای

 هاای سااختاری در دو گاروه فرهنگای باا یلادیگر مسااوی بودناد        محدودیت کوواریاانس  
 . در نهایاات، در مر لااۀ سااوم، دو گااروه فرهنگاای از طریاام p ,22 2 ( =45) 2χΔ=  2 31ت

2، م ادار  1یاری محادود شادند. در جادو  شانار       گهاای انادازه  تساوی در وزن
χΔ   نشاان

گیاری در دو  های اندازهمحدودیت وزن دهد که در ااگوی با محدودیت و ااگوی بدون  می
  .p ,42 4 ( =3) 2χΔ=  2 33گروه فرهنگی با یلدیگر مساوی بودند ت

 ی و سوئدیهای تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی در دانشجویان ایران. نتایج طرح4جدول 

 2χ df /df2χ CFI GFI AGFI RMSEA الگو

 2 251 2 34 2 32 2 31 4 11 422 413 14 محدودیت  ااگوی بدون

ااگوی با محدودیت در 

 گیری های اندازهمانده باقی
51 414 423 94 4 35 2 34 2 32 2 213 2 

ااگوی با محدودیت در 

 های ساختاری کوواریانس
19 414 441 15 4 35 2 32 2 34 2 213 2 

ااگوی با محدودیت در 

 گیریهای اندازه وزن
14 41 444 59 4 35 2 32 2 32 2 252 2 

ننر  کلی منظور م ایسۀ میانگین ننرات دانشجویان پسر ایرانی و سوئدی از نظر  بهسپس 
شده برای م ایسۀ میانگین ننرات دانشجویان ایرانای و ساوئدی در     نایت اجتناقی ادراک

، از یک شده شامل دوستان، دیگران مهم و خانواده های  نایت اجتناقی ادراکزیرم یاس
 استفاده شد.  4طر، تحلیل واریانس چندمتغیری

برای انجام طار، تحلیال واریاانس چنادمتغیری در مر لاۀ او ، وجاود یاا قادم وجاود          
در  شاود و  معناداری ترکیی خطی متغیرهای وابسته بر اساس متغیر مست ل گروه بررسی مای 

مر لۀ بعد، پس از تفلیک متغیرهای وابسته، تحلیل منها در سطو، متغیار مسات ل از طریام    
                                                                                                                                        
1. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
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دهاد کاه میاا متغیار مسات ل بار       شود. نتایال این تحلیل نشاان مای  تحلیل واریانس بررسی می
(، 4333) 2و ریادی  4ترکیی خطی متغیرهای وابسته تأثیر دارند یا خیر. طعم دیادگاه دانسای  

های نرما  بودن توزیع از طریم مزماون  لیل واریانس چندمتغیری، مفروپقعل از اجرای تح
 وسایلۀ مماار     کواریاانس باه   ا هاای واریاانس   و هنگنای مااتریس   9اسانیرنوف  ا کوانوگروف

مزماون و تأییاد شاد. افازون بار ایان، نگارنادگان هنساو باا منطام پیشانهادی             1«باکس   ا ام»
( در اسااتفاده از تحلیاال 4333دانساای و ریاادی، (؛ )بااه ن اال از 4331) 1و فیااد  5تاباچنیااک

 3، هاتلیناگ 3، المعدای ویللاز 1های چهارگانه )اثر پیالییواریانس چندمتغیری، از بین مماره
 استفاده کرد.  F(، از مزمون المعدای ویللز برای محاسعۀ 42ری و ریشه

هاای  نتایال تحلیال واریاانس چنادمتغیری باا هادف م ایساۀ م اادیر میاانگین زیرم یااس         
المعدای ویللز نشان داد که باین دو گاروه     شده با استفاده از ممار  نایت اجتناقی ادراک

گاناۀ  نایات اجتنااقی    های ساه دانشجویان ایرانی و سوئدی از احاا ترکیی خطی م یاس
، ≥F ،224 2p( 9و  225= ) 91 51، 2 152تفاوت از احاا معنادار بود )المعادای ویللاز =   

95  2 =2)دهاد کاه متوساد  نایات     نشاان مای   5ون بار ایان، نتاایال جادو  شانار       . افز
شااده در دانشااجویان سااوئدی در م ایسااه بااا دانشااجویان ایراناای بااه طااور   اجتناااقی ادراک

 (. 5معناداری باالتر بود )جدو  شنار  

به تفکیک در دانشجویان « اس اس پی اس ام»های  گروهی زیرمقیاس. نتایج اثرات بین5جدول 

 و سوئدی ایرانی

 F P 2(df) متغیر فرهنگ

 2 21 2 241 5 11( 4) دوستان

 2 92 2 224 31 41( 4) خانواده

 2 25 2 224 11 15( 4) دیگران

                                                                                                                                        
1. Dancey 

2. Reidy 

3. Kolmogorov-Smirnov Test 

4. Box’s M 

5. Tabachnick 

6. Fidell 

7. Pillai’s Trace 

8. Wilks’ Lambda 

9. Hotelling’s Trace 

10. Roy’s Largest Root 
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 گیریبحث و نتیجه
این پژوهش باا هادف مزماون تغییرناپاریری قااملی م یااس چندبعادی  نایات اجتنااقی          

ام شاد. نتاایال تحلیال قااملی تأییادی      شده در میان دانشجویان ایرانی و ساوئدی انجا   ادراک
هاای مطااعاات   در دانشجویان ایرانی و سوئدی هنسو با یافتاه « اس اس پی اس ام»گروهی  تک

(، 2221(، چناااگ و چاااان )2242(، تونساااینگ و هنلااااران )2223رواااوان و مفتااااب )
(، 2242(، ناگ و هنلااران )  2249(، اکعاک و هنلااران )  2244واونگپاکاران و هنلاران )

( از 2223( و باساو  ) 2221(، دورو )2222و هنلااران )  4(، ایلار 2242ون و هنلاران )مری
طاور   مشتنل بر قوامل خانواده، دوستان و دیگران  مهم به« اس اس پی اس ام»قاملی  ساختار سه

در « اس اس پی اس ام»تجربی  نایت کرد. هنونین، نتایال تحلیل قاملی تأییدی چندگروهی 
طاور تجربای    باه « اس اس پای  اس ام»گیاری  ارزی انادازه و ساوئدی از هام  دانشجویان ایرانای  

هااای   نایاات کاارد. در ایاان مطااعااه، واارایی هنسااانی دروناای نناار  کلاای و زیرم یاااس  
 در دانشجویان ایرانی و سوئدی قابل قعو  بودند. « اس اس پی اس ام»

یلای از دالیال    م ابلاه،   ا بر اساس پیشینۀ نظاری و تجربای در قلنارو مطااعااتی تنیادگی     
در دو گروه دانشجویان ایرانی و ساوئدی باا   « اس اس پی اس ام»مفروپ تشابه ساختار قاملی 

مثاباه یاک    به   شده ا  گیرانۀ  نایت اجتناقی ادارک تأکید بر فراموقعیتی بودن کارکرد وربه
 2کااویات ت ا قابل تعیین است. افزون بر این، هنسویی با نتایال مطااعاا  ای موقعیتیمنعع م ابله
هاای کاارکردی مفهاوم  نایات     تشابه در ااگوی کیفی ویژگی(، 2221) 9اسنیت   و کانورا

طاور تجربای از تشاابه در ااگاوی      زا باه شده در مواجهه با تجاارب تنیادگی   اجتناقی ادراک
های انگیزانناده  مورند  تجارب  نایتی در مواجهه با موقعیت ساختاری منابع چندگانۀ فراهم

محور درباار  تنایال باه     های سطحکند. نتایال مطااعاتی که با هدف انجام م ایسه نایت می
اناد کاه   اناد، نشاان داده  های فرهنگی متفاوت انجام شدهاستفاده از تجارب  نایتی در ننونه

تعاار، از تجاارب   های اروپاایی تعار در م ایسه با ممریلاییهای مسیاییها و ممریلاییمسیایی
؛ کایم و  2221؛ تیلاور و هنلااران،   2223کنند )چاو و هنلااران،   تفاده می نایتی بیشتر اس

(. طعم دیادگاه کایم   2223؛ ساساکی و کیم، 2221؛ هاشینوتو و هنلاران، 2221هنلاران، 
محاور در اساتفاده از   هاای پیشانهادی بارای تناایزات ساطح     ( اهامّ تعیاین  2221و هنلاران )

                                                                                                                                        
1. Ekar 

2. Calvete 

3. Connor-Smith 
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زا ای موقعیتی در مواجهه با تجاارب تنیادگی   لهقنوان یک سازوکار م اب  نایت اجتناقی به
شاوند: او ، از منجاا کاه    های فرهنگی مختل ، در سه طع ه از یلدیگر متنایز مای در گروه
تعاار از ساطو،   هاای اروپاایی  تعار در م ایسه با ممریلاایی های مسیاییها و ممریلاییمسیایی

د از دیگاران درخواسات  نایات    باالیی از  نایت اجتناقی ت اوانشده برخوردارناد، نعایا  
های مسیایی، از منجا که افراد نیازهای دیگاران  نزدیاک را بارای دریافات     در فرهنگکنند. 

ها  نایات الزم را پایش از    کنند و هنونین از منجا که در این فرهنگ بینی می نایت پیش
ایات  مورناد، افاراد نعایاد از دیگاران ت اواای  ن      وجوی  ریح و مشلار فراهم مای  جست

هاای  تعاار در م ایساه باا ممریلاایی    هاای مسایایی  ها و ممریلاایی کنند. دوم، در بین مسیایی
تعار تأکید بر این است که فرد باید مسئو  مسائل شخصی خویشاتن باشاد. بناابراین،    اروپایی

هاا و  طاور مسات ل غااای اسات. ساوم، مسایایی       در این جوامع، ایاد   ال مساائل فاردی باه     
تعار دربار  پیامدهای ارتعااطی   های اروپایی تعار در م ایسه با ممریلایی اییهای مسی ممریلایی
وجوی  نایت اجتناقی مانند از هم گسیختن انسجام گروه یاا انت ااد از طارف     منفی جست

 دهند.دیگران، نگرانی بیشتری نشان می
تلا   ( بر ن ش فرهنگ در اساتفاده از اشالا  مخ  2221افزون بر این، تیلور و هنلاران )

گاویی باه وقاایع     هاای اجتنااقی باا هادف پاساخ     استفاده از شعله   نایت اجتناقی  ریح ا 
ا و  نایاات  زای ویااژه از جنلااه اناادرزخواهی، کنااک اباازاری و را تاای هیجااانی تنیاادگی

هاای اجتنااقی بادون     مماده از شاعله   که بیانگر را تی هیجاانی باه دسات     اجتناقی وننی ا 
ا  زای ویاژه اسات  فرد در مواجهه با رخادادهای تنیادگی   کردن مشلالت افشاسازی یا مطر،

شده است و بر را تی و مرامش  کنند. مفهوم  نایت وننی مشابه  نایت ادراک تأکید می
متعاقی  اطالع از وجود یک شعلۀ  نایتی دالات دارد تاا اساتفاده از یاک شاعلۀ  ناایتی.      

( 2223( و کیم و هنلاران )2221و  2222(، کیم )2221و هنلاران، ) 4نتایال مطااعات باتلر
هاای  تعاار، در م ایساه باا ممریلاایی    هاای مسایایی  هاا و ممریلاایی  اند که مسایایی نشان داده
هاای   اند. در م ابال، ممریلاایی   تعار، بیشتر قالقنند به استفاده از وجه  نایت وننیاروپایی
ار، به استفاده از وجه  نایات  تعهای مسیاییها و ممریلاییتعار، در م ایسه با مسیاییاروپایی

محاور   کنناده از تناایزات ساطح     ریح قالقۀ بیشتری دارند. با وجود شواهد تجربی  نایت
سانجی  مربو  به استفاده از تجارب  نایتی و اشلا  مختل   نایت اجتناقی، تشاابه روان 

                                                                                                                                        
1. Butler 
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ی بارای  دهد که منطم نظری منتخهای فرهنگی مختل  نشان میدر ننونه« اس اس پی اس ام»
شده در شراید بافتااری   مورند   نایت اجتناقی ادراک سازی منابع چندگانۀ فراهمقنلیاتی

هاای  در ننوناه « اس اس پی اس ام»دادن به گستر  معنایی  متفاوت از توان مشابهی برای پوشش
 دانشجویان ایرانی و سوئدی برخوردار است.

بار   ان ایرانای و دانشاجویان ساوئدی،   در دانشجوی« اس اس پی اس ام»تشابه ساختار قاملی 
هاای ننوناۀ مختلا ،    در گروه« اس اس پی اس ام»قابلیت کاربردپریری منطم نظری زیربنایی 

مورناد    دهد که ساختار زیربنایی ا لی و سازوکارهای قلی نظری که منابع فاراهم نشان می
کناد،   را تعیین مای های مختل  زا در ننونهتجارب  نایتی در مواجهه با رخدادهای تنیدگی

کند کاه  کند. به بیان دیگر، نتایال پژوهش  اور تأکید میاز ا و  کلی مشابهی پیروی می
هاای مختلا  از تاوان الزم بارای     از احاا سااختاری، ااگاوی پیشانهادی در باین زیرگاروه     

تو ی  و تعیین ن ش غیرقابل انلار راهعرد م ابلۀ موقعیتی در مواجهه با تجاارب انگیزانناده   
 برخوردار است.

( از طریام تأکیاد بار ااگاوی     2221و هنلااران )  4افزون بر این، نتایال مطااعۀ ساویلرت 
هاای  شاده و رگاه   های منتسای باه  نایات اجتنااقی ادراک    پراکندگی مشترک بین اندازه

را با تأکیاد بار ابعااد مناابع     « اس اس پی اس ام»شخصیتی تا  دی تشابه ااگوی نظری زیربنایی 
هاای فرهنگای   ارب  نایتی مشتنل بر خانواده، دوستان و دیگران مهم در گاروه گانۀ تج سه

کند. به بیان دیگر، بخشای از تشاابه سااختار زیربناایی م یااس چندبعادی       مختل  توجیه می
توان از طریم تأکیاد بار    شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی را می  نایت اجتناقی ادراک
مورناد    شاده باه ابعااد چندگاناۀ مناابع فاراهم       ص دادههای تخصای پراکندگی مشترک اندازه

 تجارب  نایتی و  فات شخصیتی تعیین کرد.
هااای  نایاات  محااور م ااادیر زیرم یاااس نتااایال مطااعااۀ  اواار در بخااش م ایسااۀ سااطح

هاشاینوتو  شده در دو گروه دانشجویان ایرانی و سوئدی با نتایال مطااعاات   اجتناقی ادراک
(، ساسااکی و کایم   2223(، چاو و هنلااران )  2221هنلااران ) (، کیم و 2221و هنلاران )

ناهنسو بود. یلی از مسایرهای مفهاومی قابال دفااع در     ( 2221( و تیلور و هنلاران )2223)
گرا تأکید بیش از  د بر تح ام تحارک رو    نایت از یافتۀ ما این است که در جوامع جنع

شاود کاه   های پیشرفت سعی میمحیدممیز در یابی به تجارب موف یت به باال از طریم دست
                                                                                                                                        
1. Swickert 
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مشارکتی و  تی تجارب  نایتی منابع مختل  را بیش فراگیران در این بافت فرهنگی، بیش
گیراناه در مواجهاه باا مطااعاات زنادگی تحصایلی ارزیاابی کنناد، من         از منله قاملی واربه 
د. افازون  کننزای خود تل ی می کننده در افزایش سطح تجارب تنیدگی تجارب قاملی تعیین

هاای  گری و نفوذ غیرقابل انلار ماافه( سلطه4939بر این، هنسو با نتایال مطااعۀ ماندگاری )
سازی تجارب  نایتی خاانواده بارای افاراد     نوگرایی در جامعۀ ایرانی در تغییر ااگوی فراهم

 از ن ش تفسیری مهنی برخوردار است.  
« اس اس پی اس ام»سنجی نسخۀ فارسی وانهای رهای مطااعۀ  اور با تأکید بر اندازهیافته

شااده در  در پیشااعرد قابلیاات کاربردپااریری م یاااس چندبعاادی  نایاات اجتناااقی ادراک   
هاا را بایاد در    یافتاه شاود. اماا ایان    دانشجویان ایرانی و سوئدی گامی ارزشنند محسوب می

سانجی  های من تفسیر و تعنیم داد. نخست، در ایان پاژوهش، تحلیال روان   بافت محدودیت
باه یاک گاروه غیرباااینی از دانشاجویان ایرانای و ساوئدی محادود شاد.          « اس اس پی اس ام»

روسات.   هاای باااینی باا محادودیت روباه     های پژوهش  اوار باه گاروه   بنابراین، بسد یافته
های بااینی و غیرباااینی در واقاع   در میان ننونه« اس اس پی اس ام»سنجی  بنابراین، مزمون روان

منظاور تحلیال    دوم، در مطااعۀ  اور باه  رود. شنار می شی غیرقابل انلاری بهورورت پژوه
اساتفاده   4از یک طر، م طعیدر دانشجویان ایرانی و سوئدی « اس اس پی اس ام»سنجی روان

هاای طاوای  اائز     ها در مطااعات بعدی به کنک طار، شد. بنابراین، تلرار و بسد این یافته
به کنک مطااعات طاوای،  « اس اس پی اس ام»سنجی مون رواناهنیت است. به بیان دیگر، مز

مورند  تجارب  ناایتی   های موجود دربار  کیفیت تحو  منابع فراهمفر ت مزمون فرویه
هاای مختلا  دانشاجویان ایرانای و     ای ماوقعیتی را در میاان گاروه   قنوان یک منعع م ابلاه  به

 مورد.سوئدی فراهم می
هاای فنای   ویژگای منظاور مزماون    ود که در مطااعات بعادی باه  شپیشنهاد می افزون بر این،

های روایی و اقتعار بیشاتری مانناد مزماون    های مختل ، از شاخصدر گروه« اس اس پی اس ام»
(، 4939بین استفاده شود. هنونین، هنسو با پیشنهاد نجااتی ) بازمزمون و روایی هنزمان و پیش

های فرهنگی مختلا    ننی محتوای ارزشی پارادایمبا توجه به اینله توسعۀ ابزارهای سنجش و
سات ابازاری باا هادف سانجش واننی  نایات اجتنااقی          سازایی دارد، واروری   باه   اهنیت
 های فرهنگی طرا ی شود.شده در بافت ادراک

                                                                                                                                        
1. cross-sectional 
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موردن شاواهد تجربای جدیاد درباار       در مجنوع، نتایال پژوهش  اوار وانن فاراهم   
در دانشاجویان ایرانای و ساوئدی نشاان داد کاه       «اس اس پی اس ام»سنجی  های روانمشخصه

هاای م یااس    نظر کردن از زمینۀ فرهنگای، گویاه   دانشجویان این دو گروه فرهنگی با  رف
 شده را به شیو  مشابهی تفسیر کردند. عدی  نایت اجتناقی ادراکچندب 
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Abstract 
The main purpose of this study was to examine the cross-cultural validation of 
the Multidimensional Scale of Perceived Social Support among Iranian and 
Swedish university students. In the study, 212 university students (112 Iranian 
and 167 Swedish) completed the MSPSS. Multigroup confirmatory factor 
analysis was used to examine the factorial invariance of MSPSS for both 
samples. The results of principal component analysis (PC) using varimax 
rotation showed that MSPSS is composed of three actors including family, 
friends and significant others. The results of single-group confirmatory factor 
analysis revealed that the three-factor model of MSPSS in both groups fit to the 
data. The results of multigroup confirmatory factor analysis indicated cross-
group invariance of measurement residuals, structural covariance and regression 
weights of the MSPSS for both samples. Also, the results of MANOVA 
indicated significant effect of culture for multiple dimensions of perceived social 
support. In sum, these results indicated that university students across the two 
cultural groups interpreted MSPSS 12 items in a similar manner regardless of 
their cultural backgrounds. 

Keywords: Factorial Invariance, Multi-Group Confirmatory Factor Analysis, 
Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), Cultural 
Differences. 
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