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) زن141 ، مرد141(  دانشجو985  علوم پايه و علوم انساني) دانشگاه تهران، به روش نمونهبرداري دردسترس از رشتههاي تحصيلي مختلف (فني.تحول من بود
 براي بررسي روايي واگرا نيز.) را تکميل کردند و سطح تحوليافتگي من آنها ارزيابي شد1551 ،آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون (هاي و لووينگر
 يافتهها نشان داد که.) به کار رفت1551 ،) و زيرمقياس گناه از پرسشنامه احساسات شخصي (هاردر و زالما1585 ،مقياس خودتخريبگري مزمن (کلي و ديگران
 و1/181  مقدار آلفا و اعتبار بازآزمايي دو هفتهاي آن هم بهترتيب.) دارد1/191  تا1/118( آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون همساني دروني مناسب
 همبستگي منفي و معنادار آزمون با خودتخريبگري نشاندهنده روايي واگراي آزمون و توانايي تفکيک دو گروه با سطح تحول باالي من و. به دست آمد1/811
 نسخة فارسي. تحليل عاملي اکتشافي ساختار تکبُعدي آزمون را نشان ميداد.پايين احساس گناه و خودتخريبگري نشاندهنده روايي تفکيکي آزمون بود
.آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون براي اندازهگيري سطح تحوليافتگي من روايي و اعتبار مناسب دارد
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Abstract
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T

his study aimed to investigate the psychometric properties (validity, reliability and factorial structure) of the Persian
version of the Washington University Sentences Completion Test (WUSCT; Hy & Loevinger 1996) for evaluating ego

development. Two hundred and eighty nine undergraduate students (143 females, 146 males) were selected from different
disciplines of Tehran University using convenience sampling. The guilt subscale of the Personal Feeling Questionnaire (Harder &
Zalma, 1990) and the Chronic Self-Destructiveness Scale (Kelley, et al., 1985) were used for studying divergent validity. The
results indicated that the WUSCT had appropriate internal consistency (ranged from 0/118 to 0/326). The Cronbach α and 2-weeks
test-retest reliability were .781 and .876, respectively. The negative correlation of the WUSCT with self-destructiveness
demonstrated the divergent validity of the WUSCT. The WUSCT could discriminate the group with high ego development from the
group with low guilt and self-destructiveness which indicated the discriminant validity of the WUSCT. The factorial analyses
indicated that the WUSCT was unidimensional. The findings suggest that the Persian version of the WUSCT is a valid and reliable
tool for assessing ego development.
Keywords: Washington University Sentences Completion Test, ego development, validity, reliability
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.اين مقاله برگرفته از رساله دکتري روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس است

ويژگيهاي روانسنجي نسخة فارسي آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون

من ،به عنوان رگه اصلي ،14تغييراتي را در چهار حوزة مهار

مقدمه
در زمينة تحول بزرگساالن دو دسته نظريه وجود دارد:

برانگيختگي 15و تحول منش ،11روابط بينفردي ،11اشتغال ذهني

نظريههاي دورة زندگي 1و نظريههاي مرحلهاي تحولي .9هر دو

هشيار 18و سبک شناختي 15شامل ميشود (بارسيک و مارتين،

دسته نظريه زنجيرههاي غيرمتغيري از تحول را توصيف

 .)9111بنابراين جستوجوي معناهاي منسجم در تجارب،

ميکنند .تفاوت عمده اين است که نظرية دورة زندگي بر اين

اساس «من» يا «کنش من» است ،نه اينکه «من» کنشي بين

فرض استوار است که مراحل نمويافته 1و اصوالً وابسته به سن

ديگر کنشها باشد (هاي و لووينگر .)1551 ،به بيان ديگر

4

برخالف روانتحليلگري ،من براي لووينگر صرفاً مجموعهاي از

هستند ،ولي لزوماً وابسته به سن نيستند .از دستة اول نظرية

کنشها يا کشانندههاي غريزي نيست ،بلکه فرايند چگونه

تحول رواني -اجتماعي اريکسون 5و از دستة دوم نظرية تحول

ترکيب شدن اين کنشها با يکديگر است (گو.)9115 ،

هستند؛ درحاليکه نظريههاي مرحلهاي تحولي سلسلهمراتبي

من لووينگر 1را ميتوان نام برد (لنتي.)1585 ،

«من» پايداري ،هويت و انسجام خود را با بيرون راندن

در طول سالها بسياري از روانشناسان در خصوص چگونگي

انتخابي مشاهدات ناهماهنگ با حالت کنونيخود حفظ ميکند،

8
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تحول بلوغ روانشناختي صحبت کردهاند .استينبرگ 1و کافمن
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چرا که انسجام هر فرد ،ممکن است براي ديگري بيمعنا

( 1551نقل از ازينگا )9118 ،تحول بلوغ روانشناختي را در چهار

باشد .اين فرض ،اساس نظري براي استفاده از روشهاي

حوزه مقولهبندي کردهاند .1 :توانايي مهار برانگيختگيها و

فرافکن و از جمله آزمون تکميل جمالت براي سنجش تحول

هيجانها .9 ،حرکت به سوي استقالل عمل .1 ،افزايش ظرفيت

من است .در روشهاي فرافکن از آزمودني ميخواهند

همدردي 5و همدلي 11با ديگران و درک عقايد متفاوت ديگران،

چهارچوب ارجاعش را بر مواد آزمون فرافکني کند .برعکس در

 .4احساس فزايندة مسئوليت در قبال خود و ديگران .لووينگر از

آزمونهاي عيني ،پاسخهاي آزمودني در چهارچوب ارجاع

ساختاري با عنوان «من» براي توصيف تحول طي گسترة

دستورالعمل آزمون محدود ميشود (هاي و لووينگر .)1551 ،در

زندگي استفاده کرده است .طرح نظرية تحول من لووينگر

ادامه مراحل هشتگانه تحول من از نظر لووينگر به طور

رويآورد بسيار مهمي در مطالعات تحول شخصيت به وجود آورد

مختصر بيان ميشود.

(لووينگر)1511 ،؛ از يک سو در نظريههاي شخصيت به موضوع

از گرايشهاي اولية نوزاد تازهمتولدشده اين است که

تحول توجه چنداني نشده است و از سوي ديگر در نظريههاي

دنياي پايداري از موضوعها 91را براي خودش شکل دهد.

تحولي تفاوتهاي فردي را در نظر نگرفتهاند .لووينگر ،با کار

ساخت دنياي موضوعها و دنياي خود همبسته هستند (لووينگر،

روي تحول من ،اين فاصله را پر کرده است (وستنبرگ،11

 .)1511من با تمايز خود از ديگران شروع ميکند ،ولي در ابتدا

بلسي 19و کوهن 1558 ،11نقل از گو .)9115 ،اين نظريه پلي

اين توانايي را ندارد .نخستين مرحله را ،که پيشاجتماعي

99

ميان مفاهيم شناختي و روانتحليلگري تحول است (ويدنويک

ناميده ميشود ،فراتر از مرحلة نظري در نظر ميگيرند (گو،

و آندلکويک.)9111 ،

 .)9115اين مرحله را نميتوان با استفاده از آزمون تکميل

لووينگر «من» را ،به عنوان چهارچوب ارجاع منسجم،

جمله دانشگاه واشينگتون 91اندازه گرفت ،زيرا پيشکالمي

94

مفهومسازي ميکند که زيربناي همه افکار و اعمال ماست؛

است .در اين سطح همزيستي 95يا موضع پيشاجتماعي من بر

تحول من همان فرايند کسب بلوغ روانشناختي است .تحول

کامرواسازي نيازهاي فورياش متمرکز و بسيار به مادرش

19. cognitive style
20. gibberish
21. objects
22. presocial
23. Washington University Sentences Completion
)Test (WUSCT
24. pre-verbal
25. symbiotic

10. empathise
11. Westenberg, P.
12. Blasi, A.
13. Cohn, L.
14. master trait
15. impulse control
16. character development
17. interpersonal relations
18. conscious preoccupations

1. life phase theories
2. developmental stage theories
3. maturational
4. hierarchical
5. Erikson, E.H.
6. Loevinger’s ego development theory
7. Steinberg, L.
8. Caufmann, E.
9. sympathise

اشرفسادات موسوي ،پرويز آزادفالح ،محسن دهقاني ،حجتاهلل فراهاني

مراحل قبل بيان جسمي حالتهاي دروني (مريض ،آشفته،8

وابسته است (ازينگا.)9118 ،
پاييـنتريـن مرحلـهاي که با استفـاده از اين آزمون قابل

ديوانه ،5هيجانزده) وجود داشت ،و زندگي دروني تمايزيافتة

اندازهگيري است ،مرحلة برانگيختگي 1است .کودک در اين مرحله

غني مربوط به مراحل باالتر است .بين آنچه مردم هستند و

مخلوق نيازهاي جسماني و برانگيختگيهاست و براي مهار به

آنچه بايد باشند ،تمايز جدي وجود ندارد .توصيف افراد و خود

ديگران وابسته است .ديگران با اصطالحات سادة دومقولهاي

11

شخص در اين مرحله ،بر پايه پذيرش اجتماعي درونگروهي

(خوب و بد /تميز و کثيف) فهميده ميشوند .درک اندکي از عليت

است .تعاملهاي بينفردي ،بر پاية کنشها و نه احساسات ،ديده

وجود دارد .تنبيه دلبخواهانه و تالفيجويانه است و درک از

ميشود (لووينگر.)1511 ،

قوانين ناچيز است .به دليل ناتواني در مفهومسازي دنياي دروني،

فرد در مرحلة خودآگاهي ،11به هر شکل ،از اين امر آگاه

کودک نميتواند کسالت جسمي و هيجاني را از هم تميز دهد

ميشود که هيچکس ،از جمله خودش ،نميتواند در همه زمانها

(هاي و لووينگر.)1551 ،

به طور کامل با ويژگيهايي همنوا شود که تصورهاي قالبي طلب

مرحله خودحمايتي ،9نخستين مرحله به سمت مهار

ميکند .در نتيجة توانايي مفهومسازي گسترة زندگي دروني ،روابط

برانگيختگيها و بنابراين نخستين قدم براي تحول منش است و

بينفردي صرفاً بر پاية کنشها توصيف نميشود ،بلکه احساسات

هنگامي آغاز ميشود که کودک بتواند ارضاي فوري نياز را به

هم به آن اضافه ميشود .در بسياري از افراد در اين مرحله،

تأخير بيندازد .کودکان مخلوق لذتگرايي موقعيتي هستند و

احساس شديد تمايز ميان خود و گروه وجود دارد و حالتهاي

هدفها و آرمانهاي بلندمدت ندارند .خواهان کامرواسازي

هيجاني مانند هشياري به خود 19و تنهايي 11توصيف ميشود .در

بالدرنگ 1هستند و اگر بتوانند ديگران را براي رسيدن به

اين مرحله شخص متوجه ميشود که در بسياري از موقعيتها،

خواستههايشان استثمار ميکنند .سرزنش فهميده ميشود ،ولي

احتماالت جايگزيني وجود دارد ،که در مرحلة همنوايي ،با

متوجه ديگران ،موقعيتها و گاهي هم بخشي از خودشان (براي

حالتها يا قوانين مطلق ،پوشانده شده بود .چنين اصالحي در

مثال ،چشمهايم) است ،زيرا احساس مسئوليت نميکنند .در

قوانين مطلق ،دربارة هرچيزي ،از آداب جنسي تا شاغل بودن

کودکاني که اين مرحله را به موقع پشت سر ميگذارند،

زنان اتفاق مي افتد (هاي و لووينگر.)1551 ،
تا زماني که جريمه مربوط به جرم از خارج از فرد ميآيد،

تشريفات و سنتها برجسته ميشود (لووينگر.)1515 ،
1

داشتن وجدان سختگير ،تنبيه گريزناپذير ميشود .عالمت

خودحمايتي خودميانبينانه 4به مرحلة همنوايي 5متمرکز برگروه

وارد ميشود .در اين مرحله ،کودک با گروه يا چهرههاي صاحب

متمايز مرحلة وجداني ،14استانداردهاي خودارزيابي

اقتدار( 1والدين ،معلمان يا همساالن) همسانسازي ميکند.

دليل تأييد يا تکذيب سازة معين ،خود فرد و آن چيزي است که

قوانين صرفاً به اين دليل پذيرفته ميشود که قانون هستند.

او به طور شخصي احساس ميکند ،نه ارزيابي خانواده يا

پيچيدگي شناختي وجود ندارد ،به بيان ديگر فقط يک راه درست

همکالسي يا مراجع قدرت .البته چون بسياري از افراد در اين

و يک راه غلط وجود دارد؛ آن چيزي درست است که به لحاظ

مرحله بهگونهاي سازگار و همنوا با قوانين روزمره عمل

سنتي و اجتماعي تأييد ميشود و معموالً با نقشهاي جنسي

ميکنند ،تفاوت اين مرحله با مراحل همنوايي و خودآگاهي در

سنتي مطابق است .دوستي و خوبي بسيار باارزش است و تأييد/

رفتار نيست .در اين مرحله ،شخص از اينکه قانوني را زير پا

عدم تأييد ديگران ،براي فرد بسيار مهم است .اشتغال ذهني فرد

گذاشته است احساس گناه نميکند ،بلکه وقتي احساس گناه

در اين مرحله ،ظاهر ،ماديات ،شهرت و پذيرش و تعلق اجتماعي

ميکند که به شخص ديگري صدمه ميزند .انگيزهها و پيامدها

است .اين مرحله ،مرحله بيان سادة حالتهاي دروني است ،در

از خود قوانين مهمتر هستند و «بايد» از «هست» متمايز شده

13. loneliness
14. conscientious
15. self-evaluated standards

9. mad
10. in-group
11. self-aware
12. self-consciousness

15

5. conformist
6. group-centered
7. authority
8. upset

است:

1. impulsive stage
2. self-protective
3. immediate gratification
4. egocentric
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در تحول بهنجار ،کودک در سنين مدرسه از مرحلة

امکان گريز از جريمه براي فرد وجود دارد ،اما در صورت
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است .حالتهاي دروني و تفاوتهاي فردي ،با اصطالحات

ميشود ،بنابراين پذيرفته ميشود که اين تعارضها کامالً قابل

متمايز و روشن توصيف ميشوند و ايدهآلها و هدفهاي

1

حل نيستند و تحمل زيادي براي ابهام و تشخيص تضادها

بلندمدت ويژگي اين مرحله است .افراد در اين مرحله ،بيشتر از

وجود دارد .در مرحلة وجداني تالش فرد براي پيشرفت به تالش

افراد مراحل پايينتر ،ماوراي نگرانيهاي شخصي ،به اجتماع

براي خودشکوفايي 4تبديل ميشود (لووينگر.)1511 ،
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فکر ميکنند (لووينگر.)1515 ،

565

معدودي از افراد ،احتماالً کمتر از يکدرصد جمعيت شهري

فرد مرحلة وجداني احساس روشني دربارة تفاوتهاي فردي

5

در اياالت متحده ،به باالترين مرحله ،يعني مرحلة توحيديافتگي

دارد ،در صورتي که فرد مرحلة فرديتگرايي ،1نسبت به

ميرسند .بر اساس دادههاي کنوني نميتوان اين باالترين

شخصيت يا سبک زندگياش احساس فرديتگرايي دارد .در اين

مرحله را به طور کامل توصيف کرد .به نظر ميرسد مازلو

1

مرحله ،تحمل بااليي نسبت به تفاوتهاي فردي وجود دارد و

بهترين توصيف از فرد خودشکوفا 1را مطرح کرده است .از آنجا

معموالً خود دروني و بيروني متمايز از يکديگرند .اگرچه نگراني

که اين مرحله در بيشتر نمونهها کمياب است و تفاوتهاي

دربارة مشکالت استقالل/عدم استقالل ،مکرر به چشم ميخورد،

عمده ميان ارزيابان باتجربه هم در توصيف اين مرحله و هم در

در اين مرحله ،فرد ميان وابستگي هيجاني ،مالي و جسمي تمايز

کاربرد توصيفها براي موارد خاص وجود دارد ،در بيشتر موارد

ميگذارد و نگراني ويژهاي در مورد وابستگي هيجاني دارد .روابط

بهتر است اين مرحله با مرحلة استقالل عمل تلفيق شود (هاي

با ديگر افراد که همزمان با گذر از مرحلة همنوايي به وجداني،

و لووينگر.)1551 ،

عميقتر و شديدتر ميشود تا حدي در تضاد با تالش براي

نخست لووينگر در سال  1511مقياس تحوليافتگي من را

پيشرفت ،و گاهي اوقات بهصورت اخالقگرايي و مسئوليت

با عنوان آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون معرفي کرد و

افراطي براي ديگران در نظر گرفته ميشود .عناصر جديد

سپس در سالهاي  1585و  1551مورد تجديد نظر قرار گرفت

ديگري نيز در مرحلة فرديتگرايي وجود دارد که در مرحلة بعدي

(منرز و دورکين .)9111 ،بعدها بر پاية اين آزمون ،اندازههاي

بيشتر تحول مييابد ،از جمله عليت روانشناختي و تحول

تحولي 8ديگر مانند نيمرخ بزرگسال بالغ کوک-گريتر،)MAP( 5

روانشناختي (هاي و لووينگر.)1551 ،

نيمرخ تحولي رهبري هارتيل )LDP( 11و نيمرخ رهبري عمومي

استقالل عمل 9نيازي است که در سراسر زندگي به

تاربرت/هردمن-بارکر )GLP( 11ساخته شد (تربرت .)9114 ،اين

شکلهاي مختلف بروز ميکند .اريکسون از اصطالح استقالل

آزمون در ايران در چند پژوهش به کار رفته است ،براي مثال

عمل براي مرحلهاي استفاده کرده است که در اينجا با عنوان

تقيياره ( )1189از اين آزمون براي بررسي ارتباط سطح تحول

خودحمايتگري مطرح شد .در اينجا اصطالح استقالل عمل را

من ،دلبستگي به خدا و جهتگيري مذهبي استفاده کرد.

براي مرحلهاي در انتهاي مقياس به کار ميبريم که ويژگي

همچنين ارسالنده ( )1159با استفاده از اين آزمون ،رابطة

اصلي آن تشخيص نياز ديگر افراد براي استقالل عمل است.

تحوليافتگي من و مکانيزمهاي دفاعي را در افراد زودانگيخته

همچنين نوعي حس رهايي از تالش افراطي و مسئوليت

بررسي کرد .ويژگيهاي روانسنجي نسخة انگليسي در

بيشازاندازه (ويژگي خاص مرحلة وجداني) وجود دارد .دومقولگي

پژوهشهاي مختلف (توربرت و ليون-تارانداخ9115 ،؛ الر و

اخالقي مانند قبل بارز نيست و با احساس چندوجهي و پيچيده

منينگ )1518 ،بررسي شده ،اما تا به حال ويژگيهاي

دربارة مردم و موقعيتهاي واقعي جايگزين ميشود .احترام

روانسنجي نسخة فارسي اين آزمون به طور جداگانه بررسي

عميق به مردم ديگر و نياز آنها به پيدا کردن راه خودشان و

نشده است .عالوه بر اين ،بررسيها نشان داد که براي سنجش

حتي اشتباهکردنهايشان وجود دارد .تعارض بين نيازها و آرزوها

چنين سازهاي آزمون مناسب به زبان فارسي وجود ندارد .از

تشخيص داده و اغلب به عنوان بخشي از شرايط انسان پذيرفته

مقياسهاي نزديک به اين حوزه ،مقياس استحکام من (بشارت،

9. Cook-Greuter Mature Adult Profile
10. Harthill Leadership Development Profile
11. Torbert/Herdman-Barker Global Leadership Profile

5. integrated stage
6. Maslow, A.
7. self-actualizing
8. development measures

1. individualistic
2. autonomous
3. paradoxes
4. self-fulfillment

اشرفسادات موسوي ،پرويز آزادفالح ،محسن دهقاني ،حجتاهلل فراهاني

 1181نقل از بشارت ،اسدي و توالئيان )1154 ،است که براي

آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون (WUSCT؛

اندازهگيري ميزان توانمندي من در مهار و مديريت موقعيتها و

هاي و لووينگر .)1551 ،اين آزمون را ابتدا در سال 1511

شرايط دشوار زندگي ساخته شده است .همانطور که مالحظه

لووينگر معرفي کرد و سپس در سالهاي  1585و  1551مورد

ميشود ،اين مقياس به تمامي ابعاد تحول من نميپردازد .از

تجـديـدنظـر قـرار گـرفت (منـرز و دورکيـن .)9111 ،نسخـة

سوي ديگر با توجه به بنيادين بودن اين سازه ،استفاده از آن در

تنظيمشده در سال  1551شامل  11مادّه به صورت جمالتي

پژوهشهايي با موضوعهاي مختلف امکانپذير است ،براي مثال

است که از آزمودني خواسته ميشود با نخستين کلماتي که به

نشان داده شده که سطوح باالي تحول من با اعمال خالف کمتر

ذهنش ميرسد ،آنها را کامل کند .ميتوان از  18مادّه

(هادينژاد )1181 ،و آسيبشناسي کمتر (هارتمن و زيمبراف،

نخست ،به عنوان فرم کوتاه آزمون استفاده کرد .هر يک از

 )9118همراه است .بنابراين با توجه به اهميت سازة بنيادين سطح

مادّهها بر مبناي دستورالعمل مشخص (هاي و لووينگر)1551 ،

تحول من ،هدف اين پژوهش ،بررسي ويژگيهاي روانسنجي

کدگذاري و سپس نمرة کلي محاسبه ميشود .براي محاسبه

اين آزمون براي بهکارگيري در نمونة ايراني بود.

نمرة کلي ،رايجترين شيوة روانسنجي ،استفاده از مجموع يا
ميانگين نمرههاي مادّههاست .نمرة بهدستآمده در اين شيوه ،با

روش

نمرة نخستين عامل در تحليل عاملي مؤلفة اصلي چرخشنيافته،

دانشگاه جامع انتخاب و از ميان دانشکدههاي علوم پايه ،فني،

گرفته است ،همچنين در نظر گرفتن طبقهاي که بيشترين فراواني

ادبيات و علوم انساني و حقوق و علوم سياسي اين دانشگاه به

را دارد ،از ديگر روشهاي دستيابي به نمرة کلي است (هاي و

صـورت دردستـرس نمـونهبـرداري شـد .پـس از حذف

لووينگر .)1551 ،پاسخگويي به اين آزمون  11تا  11دقيقه طول

پرسشنامههاي مخدوش 985 ،پرسشنامه وارد تحليل شد .از

ميکشد و ميتوان آن را به صورت فردي يا گروهي اجرا کرد.

اين تعداد  141پرسشنامه مربوط به زنان و  141پرسشنامه

پـاسـخهـاي آزمـودنـي روي يـک مقيـاس هشـتدرجهاي از

مربوط به مردان بود .از اين پرسشنامهها براي بررسي ساختار

تحـوليافتـگي مـن دستـهبندي مـيشود :تکانشي ،خودحمايتي،

عاملي ،آلفاي کرونباخ ،همساني دروني و روايي واگرا و

همنوايي ،خودآگاهي ،وجداني ،فرديتگرايي ،استقالل عمل و

تفکيکي استفاده شد .ميانگين (و انحراف استاندارد) سن مردان

توحيديافتگي.

و زنان بهترتيب  )1/45( 15/51و  )1/11( 91/15سال بود .ديگر

مقياس خودتخريبگري مزمنCSDS( 1؛ کلي و
ديگران .)1585 ،اين مقياس براي ارزيابي الگوها و
تمايالت خودتخريبگرانه به کار ميرود و  11مادّه دارد
که به آن روي مقياس ليکرت از ( 5کامالً در مورد من
صدق ميکند) تا صفر (اصالً در مورد من صدق نميکند)
پاسخ داده ميشود .برخي از مادّهها مختص زنان و برخي
ديگر مختص مردان و تعدادي از مادّهها نيز بين دو جنس
مشترک است .در مقياس اوليه ،محتواي مادّهها شامل
چهار حوزه مسامحه ،5مراقبت ضعيف بهداشتي ،11شواهدي
از تخلف 11و نبود برنامهريزي 19است .در نسخة اوليه ،با
تحليل همساني دروني مادّهها ،دو سنجه  59مادّهاي از

ويژگيهاي جمعيتشناختي گروه نمونه در جدول  1آمده است.
گفتني است ابتال به اختالل روانپزشکي با يک سؤال در بخش
جمعيتشناختي پرسشنامه سنجيده شد؛ آيا تا به حال با مراجعه به
روانپزشک يا روانشناس تشخيص اختالل گرفتهايد؟ اگر بلي،
لطفاً نام آن را ذکر کنيد .در پاسخ به اين سؤال  11نفر به
تشخيصهاي افسردگي ،وسواس ،اضطراب و سرطانهراسي شاره
کردند .در پاسخ به اين پرسش که آيا از داروي روانپزشکي
استفاده کرده يا ميکنيد ،نيز داروهاي سيتالوپرام ،1نورتريپتيلين،9
1

سرتالين ،1کلرديازپوکسايد ،4فلووکسامين ،5آلپرازوالم 1و ريسپريدون
نام برده شد .براي گردآوري دادهها ابزارهاي زير بهکار رفت:
10. poor health maintenance
11. evidence of transgressions
12. lack of planfulness

7. risperidone
8. Chronic Self-Destructiveness Scale
9. carelessness

4. chlordiazepoxide
5. fluvoxamine
6. alprazolam

1. citalopram
2. nortriptyline
3. sertraline

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /05زمستان 5930

براي نمونهبرداري اين پژوهش دانشگاه تهران به عنوان

به طور کامل همبسته است .استفاده از بيشترين نمرهاي که فرد
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خودتخريبگري مزمن براي هر جنس به دست آمد .اعتبار به
روش آلفاي کرونباخ  1/11-1/51و ضريب اعتبار بازآزمايي
يکماهه  1/51-1/58گزارش شده است (کلي و ديگران،
 .)1585آلفاي کرونباخ دو بخش مردان و زنان در نسخة
فارسي بهترتيب  1/845و  1/845است .تحليل عاملي نيز
9
چهار عامل بيخيالي و عدم تقليد ،1مسامحه ،مخاطرهجويي

و تخـديرطلبـي 1را در مـردان و سـه عامـل مسـامحه و
مخاطرهجويي ،بينظمي 4و عدم مراقبت و برنامهريزي 5را در
زنان به دست داد .چهار عامل مقياس مردان  51/485درصد
و سه عامل مقياس زنان  45/415درصد واريانس کل را
تبيين کردند .روايي و همساني دروني مقياس باال گزارش
شده است (موسوي ،آزادفالح ،فراهاني و دهقاني.)1154 ،

جدول 1
فراواني و درصد فراواني ويژگيهاي جمعيتشناختي به تفکيک جنس
جنس
مجرد
متأهل
بيپاسخ

مردان
)55/5( 641
)49/4( 641
)6/4( 2
)5/9( 6

زنان
)44/5( 641
)49/2( 614
)2/8( 4
-

سال تحصيلي

اول
دوم
سوم
چهارم
بيپاسخ

)58/2( 85
)69/8( 21
)65/6( 22
)9/5( 66
)6/4( 2

)11/1( 48
)61/8( 24
)22/4( 12
)29/1( 14
-

رشته تحصيلي

علوم پايه
علوم انساني
فني -مهندسي

)21/2( 14
)21/5( 18
)55/1( 94

)54/1( 98
)16/5( 45
)61/4( 25

ابتال به اختالل روانپزشکي

بله
خير
بيپاسخ

)1/4( 5
)45/4( 645
)5/9( 6

)4/2( 1
)45/8( 619
-

مصرف داروي روانپزشکي

بله
خير
بيپاسخ

)1/4( 5
)45/4( 645
)5/9( 6

)5/1( 8
)44/4( 615
-
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پرسشنامه احساسات شخصيPFQ( 1؛ هاردر و زالما،

 .)1551آلفاي کرونباخ دو زيرمقياس شرم و گناه در پژوهشي

 .)1551در اين پرسشنامه که داراي دو زيرمقياس شرم 1و

در افراد سالم فارسيزبان بهترتيب  1/89و  1/19به دست آمد

گناه 8است 99 ،احساس و حالت مختلف نام برده شده ،که

(موسوي .)1184 ،در پژوهشي ديگر ،آلفاي کرونباخ نسخه

پاسخدهنده روي يک پيوستار پنجدرجهاي به آنها پاسخ

فارسي آن براي دو زيرمقياس شرم و گناه بهترتيب  1/89و

ميدهد .اعتبار بازآزمايي آن در مورد زيرمقياس شرم  1/51و

 1/19گزارش شده است (موسوي ،قرباني و قاضيطباطبايي،

در مورد گناه  1/85گزارش شده است (هاردر و زالما.)1551 ،

 .)1151در اين پژوهش فقط زيرمقياس گناه به کار رفت.

5

تحليل دادهها با روش همبستگي پيرسون ،اسپيرمن و آزمون t

( ،)r=1/14اضطراب اجتماعي ( )r=1/11و مسند بيروني

مستقل انجام شد .از همبستگي پيرسون براي بررسي ميزان

مهارگري ( )r=1/91تأييد شده است (هاردر ،راکرت و کالچر،

همبستگي ميان نمرة مقياسها با يکديگر و در دوبار بازآزمايي و

روايي آن نيز از طريق ارتباط قوي با نااستواري خود

7. shame
8. guilt
9. self-instability

4. irregularity
5. lack of preservation and planning
6. Personal Feelings Questionnaire

1. inconsideration and lack of imitation
2. risk taking
3. stupefaction

اشرفسادات موسوي ،پرويز آزادفالح ،محسن دهقاني ،حجتاهلل فراهاني

از همبستگي اسپيرمن براي بررسي ميزان همبستگي مادّهها با

دو گروه بررسي شد .به بيان ديگر افرادي که در سطوح  E5و

يکديگر استفاده شد .از تحليل عاملي اکتشافي با چرخش

باالتر بودند ،در سطح باالي تحول من و افرادي که پايينتر از

واريماکس براي بررسي ساختار عاملي و از آزمون  tبراي بررسي

اين مرحله بودند ،در سطح پايين تحول من در نظر گرفته شدند.

روايي تفکيکي استفاده شد .قابل توضيح اينکه براي بررسي
يافتهها

روايي تفکيکي آزمون و به بيان ديگر توانايي آزمون در تفکيک
افراد داراي سطح باال و پايين تحول من در متغيرهاي مورد نظر،

آلفاي کرونباخ آزمون  1/181به دست آمد .براي بررسي

بايد نمونه به دو گروه با سطح تحول باال و پايين تقسيم ميشد.

همساني دروني ،همبستگي اسپيرمن ميان مادّههاي آزمون با

مطابق با بررسيهاي انجامشده ،انتظار ميرود بزرگساالن سطح

يکديگر محاسبه شد .بيشتر اين همبستگيها ،جز چند مورد،

متوسط و دانشجويان در سطوح همنوايي و خودآگاهي باشند

معنادار بود و در دامنهاي از  )P>1/15( 1/118تا 1/191

(ويلبر ،رونسويل و سوگارمن ،)1589 ،بنابراين کل نمونة موجود

( )P>1/111قرار داشت .همبستگي هر مادّه با نمرة کل و

بر اين اساس به دو گروه تحول من باال و پايين تقسيم و تفاوت

آلفاي آزمون در صورت حذف هر مادّه در جدول  9آمده است.

جدول 9
ضرايب همبستگي ميان مادّهها با يکديگر و با نمرة کل
مادّه
6
2
1
4
5
1
9
8
4

همبستگي مادّه با نمرة
کل آزمون
0/703
0/775
0/733
0/787
0/306
0/307
0/378
0/537
0/773

آلفاي کرونباخ آزمون در
صورت حذف مادّه
0/367
0/367
0/365
0/373
0/373
0/378
0/377
0/330
0/367

مادّه

همبستگي بين دو بار سنجش ،براي بررسي اعتبار

 )r= -1/151و نمرة عامل اول (مسامحه و مخاطرهجويي)
( )r=-1/915 ،P>1/11همبستگي منفي معنادار دارد .در مردان

براي بررسي روايي واگراي آزمون ،همبستگي با

ميان سطح تحول من با نمرة عاملهاي نخست (سهلانگاري و

خودتخريبگري مزمن بررسي شد .يافتهها نشان داد در زنان

عدم تقيد) ( )r=-1/114 ،P>1/15و چهارم (تخديرطلبي)

سطح تحول من با نمرة کل خودتخريبگري ( ،P>1/15

( )r= -1/181 ،P>1/15همبستگي منفي و معنادار وجود داشت.

جدول 1
يافتههاي آزمون  tمستقل براي مقايسه دو گروه با تحول من باال و پايين
(SD)M
احساس گناه
سهلانگاري و عدم تقيد (عامل 6
مردان)

تحول من باال
)5/888( 6/814
N=659
)6/426( 6/651
N=44

تحول من پايين
)5/426( 2/585
N=616
)6/569( 5/146
N=81

آزمون لوين

t-Student

F
5/615

P
5/964

t
2/618

df
211

P
5/511

8/911

5/554

2/559

99/282

5/548

براي بررسي روايي تفکيکي ،گروه نمونه بر اساس نمرة

احساس گناه و خودتخريبگري بررسي شد .يافتهها نشان داد

سطح تحول من به دو گروه تقسيم و تفاوت دو گروه در

دو گروه در ميزان احساس گناه و سهلانگاري و عدم تقيد با
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بازآزمايي )P>1/111( 1/811 ،به دست آمد.

65
66
62
61
64
65
61
69
68

همبستگي مادّه با نمرة
کل آزمون
0/587
0/783
0/773
0/535
0/707
0/737
0/773
0/708
0/787

آلفاي کرونباخ آزمون در
صورت حذف مادّه
0/363
0/360
0/367
0/363
0/367
0/360
0/377
0/367
0/373

569

ويژگيهاي روانسنجي نسخة فارسي آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون

يکديگر تفاوت معنادار دارند (جدول  .)1گفتني است در مورد

اندازهگيري ،افزايش سطح تحول من اتفاق نيفتاده است ،اعتبار

سهلانگاري و عدم تقيد ،به دليل معناداري آزمون لوين ،نتايج

بازآزمايي معنادار گزارش شده است .در برخي از نمونهها هم

آزمون  tبا فرض نابرابري واريانسها گزارش شد.

افزايش سطح تحول من و هم اعتبار بازآزمايي نشان داده شده

نتايج تحليل عامل اکتشافي با روش مؤلفه اصلي و چرخش

است ،اين امر در بررسيهاي طولي ،تا حدي نشاندهنده

واريماکس نشاندهنده ساختار تکبعدي آزمون بود .در اين

زنجيرهاي بودن مراحل نيز هست .همچنين اعتبار بازآزمايي در

تحليل پس از هفت بار چرخش 18 ،عامل به دست آمد که کل

بررسيهاي طولي ،حتي طي دورههاي  1ساله ،مثبت معنادار

واريانس متغير مفروض را تبيين ميکرد .تالش براي ايجاد

گزارش شده است (لووينگر.)1515 ،

ساختارهاي دو ،سه ،چهار و پنج عاملي نيز به نتيجة مطلوبي
نينجاميد.

همبستگي منفي معنادار سطح تحول من با نمرة کل
خودتخريبگري و نمرة مسامحه و خطرپذيري در زنان و
همبستگي منفي معنادار سطح تحول من با نمرة سهلانگاري و
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عدم تقيد و تخديرطلبي نشاندهنده روايي واگراي آزمون است.

اين پژوهش با هدف تعيين ويژگيهاي روانسنجي نسخه

در ارتباط معکوس سطح تحول من و خودتخريبگري،

فارسي  18مادّهاي آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون

يافتههاي پژوهشي نشان داد که نشانههاي روانشناختي

انجام شد .يافتهها نشاندهنده همساني دروني باالي آزمون

خاصي در سطوح خاصي از تحول من ديده ميشود .براي مثال

بود؛ همبستگي ميان مادّهها با يکديگر در بيشتر موارد معنادار و

افرادي که نمرة پايين در تحول من دارند ،بيشتر احتمال دارد

ميزان آلفاي کرونباخ نيز مناسب بود .لووينگر ( )1515ضريب

تهاجم ،1تصادف يا کوششهاي خودکشي داشته باشند.

آلفاي نسخة  11مادّهاي را  1/85گزارش کرده است .در

همچنين سطوح پايينتر تحول من ،با سطوح باالتر نشانههاي

پژوهش ديگري (گو )9115 ،آلفاي کرونباخ نسخة 18مادّهاي

روانشناختي و آسيبشناختي شخصيت (براوينگ 1581 ،9نقل

 1/89و  1/11و آلفاي کرونباخ نسخة 11مادّهاي 1/54 ،و

از گو )9115 ،و تاريخچه الکليسم و مصرف سنگين مواد مخدر

 1/81گزارش شده است .در پژوهشهاي انجامشده با نسخة

مرتبط است (ويلبر و ديگران .)1589 ،همسو با اين يافتهها،

فارسي آزمون ،ميزان آلفاي کرونباخ گزارش نشده بود .همانطور

اين پژوهش نيز نشان داد در مردان با سطوح پايينتر تحول

که مشاهده ميشود ميان آلفاي بهدستآمده در نسخة فارسي در

من ،امکان استفاده از الکل و سيگار بيشتر است .همچنين

اين پژوهش و ديگر پژوهشها همخواني وجود دارد.

پژوهشي نشان داد که تحوليافتگي من در زندانيان غيرسياسي،

اعتبار بازآزمايي دوهفتهاي  1/811به دست آمد .مرور

در دو بعد نيرومندي من و حساسيت هيجاني از غيرزندانيان

پيشينة پژوهش در اين زمينه نشان ميدهد همبستگي

پايينتر است .البته در اين پژوهش تحوليافتگي من با چهار

بازآزمايي در دامنهاي از  1/59تا  1/14گزارش شده است .به

عامل از پرسشنامه  11عاملي کتل سنجيده شد (هادينژاد،

نظر نميرسد مدت زمان ميان دوبار بازآزمايي ،عامل مهمي در

 .)1181روايي همگرا و واگراي مقياس تحول من در بررسيهاي

اين گستردگي دامنه باشد ،بلکه نوع نمونهها (از نظر سن

مختلف تأييد شده است (توربرت و ليون-تارانداخ.)9115 ،

بررسي) مهمتر است؛ در اواخر دوران دبيرستان يا اوايل

براي بررسي روايي همگرا و واگراي يک آزمون بايد بتوان

دانشگاه است که تغييرات سطح تحول من تقريباً ثابت ميشود

مفهومي نزديک يا متضاد با سازهاي پيدا کرد که آزمون قصد

و شواهدي از افزايش سطح تحول من در پايان سال دوم و

اندازهگيري آن را دارد .مفهوم تحول من را نميتوان بهسادگي

چهارم دانشگاه وجود ندارد .ميان نمرههاي آزمون و بازآزمون

با رفتارهاي منفرد يا ويژگيهاي خاص منطبق دانست .بنابراين

در بيشتر موارد همبستگي ديده شده و در نيمي از موارد

بررسي روايي همگراي آزمون کمي مشکل است (لووينگر،

همبستگي معنادار بوده است .در نمونههايي که در دورة مورد

 .)1515مطابق يافتههاي پژوهشي ،اين آزمون با طرز تفکر

2. Browning, D. L.

1. assault

اشرفسادات موسوي ،پرويز آزادفالح ،محسن دهقاني ،حجتاهلل فراهاني

خانوادگي استبدادي 1همبستگي معکوس معنادار  -1/19و با

سطوح باالتر است ،در مقايسه با سطوح پايينتر ،در تکاليف

نمرة تحول من بهدستآمده از مصاحبة باليني ،همبستگي

پايداري بيشتري نشان ميدهند و در مقابل فشار همساالن

مثبت معنادار  1/48داشت (لووينگر .)1515 ،کاکس1514( 9

مستقلترند .همچنين در سطوح تحولي باالتر ،ميزان سرکوبي

نقل از لووينگر )1515 ،رابطة ميان رفتارهاي سالم و سطح

کمتر است (وايلنت 1و مککاالگ 1581 ،4نقل از گو.)9115 ،

تحول من را روي  15پسر کالس هشتم ارزيابي کرد؛ رابطة

در اين پژوهش پايداري بيشتر در تکاليف در سطوح باالتر

معناداري ميان سطح تحول من و شرکت در فعاليتهاي

تحول من (الر و منينگ )1518 ،و سرکوبي بيشتر در سطوح

تحصيلي و ورزشي وجود داشت ،ولي ميان سطح تحول من و

پايين تحول من (وايلنت و مککاالگ 1581 ،نقل از گو،

شرکت در مدرسه يا فعاليتهاي خدمات عمومي رابطهاي وجود

 )9115همسو با سهلانگاري باالتر در افراد با تحول من پايين

نداشت .درکـل لـووينـگر ( )1515در جمـعبنـدي بررسيهاي

بود .اين يافته را به لحاظ نظري نيز ميتوان تبيين کرد .به نظر

مربوط به روايي همگرا و واگراي آزمون ،اينطور نتيجهگيري

ميرسد افراد در سطوح ناپختهتر تحول من براي رفع مشکالت

ميکند که در بررسي همبستگي مقياس تحول من با ديگر

بيشتر به نوشيدن الکل روي ميآورند ،در حالي که در سطح

مقياسها ،برخي بررسيها نتوانستهاند نتايج مورد انتظار را

باالتر تحول من ،در رويايي با مشکالت ،به جاي فرار از آنها

نشان دهند و برخي ديگر نتايج مورد انتظار را نشان دادهاند،

(با نوشيدن الکل و فراموشي موقتي) ،به حل مؤثر آنها اقدام

ولي با مقداري کمتر از آنچه پيشبيني ميشد؛ البته در

ميکنند.

هيچيک نتايج غيرقابل انتظار از نظر جهت همبستگي مشاهده

نتايج بررسي ساختار عاملي نشاندهنده ساختار تکبعدي

نشده است (لووينگر .)1515 ،اين امر در اين پژوهش نيز

نسخة فارسي آزمون است .اين يافته با نتايج ديگر بررسيها

مشهود است ،به اين شکل که نمرة تحول من با برخي از

همسوست؛ لووينگر و وسلر 1511( 5نقل از لووينگر )1515 ،با

مادّههاي خودتخريبگري ،و نه با همه آنها ،همبستگي منفي

تحليل عاملي اکتشافي به روش مؤلفه اصلي نشان دادند آزمون

داشت .بيقاعدگي در تعريف انتظارات نظري (لووينگر)1515 ،

تکبعدي است .اين تکبعدي بودن ،مبناي نظري نيز دارد؛

ممکن است دليل اين نتايج گوناگون باشد؛ تحول من سازهاي

ساخت همه مادّههاي آزمون بر اساس مفهومي يگانه انجام

بسيار بنيادين است و بسياري از مفاهيم سنجيدهشده با ديگر

شده است (لووينگر.)1515 ،

هيچيک از آنها تقليل داد .بنابراين براي بررسي روايي همگرا

گردآوري شد .محدوديت نمونه از نظر نوع دانشگاه ،ميزان

يا واگراي مقياسي که چنين سازة بنياديني را اندازهگيري

تحصيالت و سن ،ممکن است تعميم يافتهها را با مشکل

ميکند ،به سازهاي به همان نسبت بنيادين نياز است.

مواجه سازد .بررسي همبستگي مقياس تحول من با مقياس

توانايي آزمون در تفکيک دو گروه (با سطح تحول من باال

معماهاي اخالقي کلبرگ ،به عنوان سازهاي که به نظر ميرسد

و پايين) در ميزان احساس گناه و سهلانگاري و عدم تقيد،

ارتباط زيادي با سطح تحول من دارد ،براي پژوهشهاي آتي

نشاندهنده روايي تفکيکي آزمون بود .به بيان ديگر افرادي با

پيشنهاد ميشود .همچنين از آنجا که نمرهگذاري مقياس

سطح تحول من باال ،ميزان احساس گناه کمتر و

تحول من به صورت فرافکن انجام ميشود ،بررسي روايي بين

مسئوليتپذيري بيشتري دارند .الر و منينگ ( )1518نشان

ارزيابان نيز در پژوهشهاي آتي پيشنهاد ميشود.

دادند آزمون تکميل جمله دانشگاه واشينگتون بين زنان با

در جمعبندي نهايي ميتوان گفت که نسخة فارسي مقياس

سطح تحول باال و پايين باعث تمايز در مهرپروري ،وجدان،

سطح تحول من ويژگيهاي روانسنجي قابل قبولي براي کاربرد

صداقت ،تحمل ،حساسيت بينفردي و تفکر روانشناختي

در پژوهشها دارد .با توجه به بنيادين بودن اين سازه ،يافتههاي

ميشود .همچنين زنان و مرداني که تحول من در آنها در

حاصل از بهکارگيري اين آزمون را ميتوان بهويژه در افزايش

5. Wessler, R.

3. Vaillant, G. E.
4. McCullough, L.

1. authoritarian family ideology
2. Cox, N.
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نمونه اين پژوهش فقط از دانشجويان دانشگاه تهران
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ضريب تبيين مدلهاي روانشناختي و رديابي اثرات درماني ناشي

شرم و گناه در سه گروه افراد سالم ،بيماران اتوايميون و

از روشهاي مختلف درماني به کار برد .همچنين از آنجا که

غيراتوايميون .مجلة علوم رفتاري.1-5،)1( 8 ،

تحول من با حالتهاي مختلف هشياري و سالمت رواني و به

هادينژاد ،ح .)1181( .تحوليافتگي من و اختاللهاي شخصيت :مقايسة

طور معکوس با آسيبشناسي رواني مرتبط است (هارتمن و

دو گروه زنداني و غيرزنداني .فصلنامه روانشناسي تحولي:

زيمبراف ،)9118 ،پيدا کردن راهي براي سنجش آن و سپس

روانشناسان ايراني.111-181 ،)14( 4 ،
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