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چکيده
 نفر از دانشآموزان به صورت822 . بر روي جامعه دانشآموزان انجام شد، به منظور بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان،اين پژوهش
 پرسشنامه،)8122 ، بريرس و جانسن، ويشرمن،؛ ووترSCQA( نمونهبرداري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند و به پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوان
 براي تعيين ويژگيهاي روانسنجي.) پاسخ دادند2551 ،) و مقياس چندبعدي کمالگرايي (فراست وديگران8112 ، کوپر و بويرت، لتان،خودارزشمندي مشروط (کراکر

مهسازي سنجيده و روايي مالکي آن با پرسشنامه خودارزشمندي
 حرمت خود مشروط نوجوانان ابتدا اعتبار اين پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ و بازآزمايي و دوني
 ساختار. که حاکي از روايي تفکيکي و همگرايي مطلوب بود،) بررسي شد2551 ، الهارت و روزنبالت، مارتين،؛ فراستMPS( مشروط و مقياس چندبعدي کمالگرايي
 بر اساس نتايج حاصل از تحليل عاملي مشخص شد که پرسشنامه حرمت خود مشروط داراي.عاملي آن هم با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي ارزيابي شد
 در مجموع يافتهها مشخص کرد که پرسشنامه. بازآزمايي و دونيمهسازي ثبات پرسشنامه را نشان داد،هشت عامل است و بررسي اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضرايب آلفا
.حرمت خود مشروط ويژگي روانسنجي مطلوب در نمونه جمعيتي دانشآموزان نوجوان دارد و ميتوان از اين ابزار در بررسيهاي مرتبط با فرهنگ ايراني استفاده کرد
 اعتبار، روايي، تحليل عاملي، مقياس چندبعدي کمالگرايي، خودارزشمندي مشروط، حرمت خود:واژههای کليدی
Abstract

T

This study aimed to evaluate the psychometric properties the Self-esteem Contingency Questionnaire for Adolescents
(SCQA; Wouters, & et al., 2016 ) among student population. Two hundred and eighty six students were selected by using

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

multi-stage cluster sampling. The participants completed the SCQA, the Conditional Self-Worth Scale (Croker, & et al., 2003) and
the Multidimensional Perfectionism Scale (Frost, et al., 1990). The validity of the SCQA was assessed by Cronbach's alpha, testretest and splitting methods. The criterion validity of the SCQA was assessed using the Contingencies of Self-Worth Scale and the
Multidimensional Perfectionism Scale. The results indicated that the discriminant and convergent validity of the SCQA were
desirable and the stability of the SCQA. The factor structure of the was assessed by exploratory and confirmatory factor analysis.
The results of the factor analysis indicated that the Self-esteem Contingency Questionnaire for Adolescents (SCQA) had eight
factors. Overall, the findings suggests that the Self-esteem Contingency Questionnaire for Adolescents has a good psychometric
properties in a sample of Iranian Adolescent Students and can be used in the Iranian culture -related studies.
Keywords: self-esteem, ccontingency self-worth, Multidimensional Perfectionism Scale, factor analysis, validity, reliability
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وويترز ،دويمن ،جرميجز ،کولپين و ورشورن )8122 ،نشان

نوجواني دورهاي بحراني و پيچيده از زندگي پس از کودکي

يدهد که اين نياز به تأييد پيوسته خود ،حداقل تا اندازهاي بر
م

است ،که معموالً از  22تا 28سالگي آغاز ميشود و در  22تا

اساس سطح کنترل روانشناختي اعمالشده والدين تبيين

 82سالگي خاتمه مييابد؛ دوراني پرتنش و سرشار از تغيير و

يشود .از سوي ديگر افراد با حرمت خود مشروط پايين ،براي
م

تحول که نوجوانان براي گذر سالم از آن به آرامش ،حمايت

خود حرمتي قائلاند که کمتر وابسته به موفقيت است يا کمتر

خانوادگي و امنيت عاطفي نياز دارند .همه تغيير و تحولهاي

به واسطه شکست تهديد ميشود .در چندين بررسي بهتازگي

اين دوران ،خواه مطلوب و خوشايند خواه نامطلوب و

مشخص شده است که سطوح باالي حرمت خود مشروط با

متأثرکننده ،براي نوجوانان تنيدگيزا و مشکلآفرين است

پيامدهاي منفي متعدد مرتبط است (بوس ،هيدجن ،موريس،

(ريورز و ديگران .)8124 ،بنابراين ،نوجواني را دوره گسسته از

وِگل و بيشوول8121 ،؛ بورول و شريک8112 ،؛ وويترز و

چرخه زندگي و از بحرانيترين دورههاي زندگي در نظر

ديگران.)8122 ،

ميگيرند (ساسمن و دورن .)8115 ،در اين دوره ،معموالً

با وجود آنکه ابزارهاي متعدد براي سنجش حرمت خود

نوجوانان مجموعه معيارهاي بسيار باال براي عملکرد تعيين

مشروط گسترش يافته ،همه آنها يک يا چند محدوديت دارند

ميکنند که با خودارزشيابي انتقادي همراه است (اليزابت،

و بر اساس اين محدوديتها ووتر ،ويشرمن ،بريرس و جانسن

کريستين ،ولف و ماتياس.)8124 ،

( )8122پرسشنامه جديدي را براي اندازهگيري حرمت خود

امروزه آگاهي از ويژگيهاي خود و ارزيابي آن ،از مهمترين

مشروط نوجوانان طراحي و بر اين اساس ،با توجه به احتمال

اهداف بررسيهاست .از جمله اين سازهها خودارزشمندي يا

متفاوت بودن سطح حرمت خود مشروط

نوجوانان در

حرمت خود 2است که روانشناسان و پژوهشگران به آن توجه

طههاي مختلف ،مشخصاً بر طراحي پرسشنامه حرمت خود
حي 

خاص دارند (جانسون و پچينگ .)8122 ،حرمت خود قضاوت

مشروط نوجوانان مختص به موقعيت تمرکز کردهاند .اين

افراد در مورد خود است ،که بر اساس چندين معيار انجام

حيطهها هر کدام همبستگيها و پيامدهاي خاص خود را دارند.

يشود و اين معيارها حوزه خودارزشمندي افراد را مشخص
م

مقياس حرمت خود مشروط (کراکر ،لِتان ،کوپر و بويرِت،

ميکند ،ارزشمندي فرد مشروط به داشتن اين معيارهاست.

نمونهاي از پرسشنامه مختص موقعيت است که چندين
 )8112

براي مثال کساني که خودارزشمندي خود را به تأييد ديگران

عامل را در برميگيرد .اگرچه پرسشنامههاي ديگري نيز وجود

مشروط ميکنند ،فقط در صورت گرفتن تاييد از ديگران خود را

دارد که حرمت خود مشروط را به صورت گرايش کلي

ارزشمند احساس ميکنند .البته معنا و مفهوم حرمت خود براي

يسنجد (مانند مقياس حرمت خود مشروط؛ پراديس و
م

همه يکسان نيست و افراد حرمت خود را در حوزههاي

کرنيس )2555 ،و مختص به بافت است (اختصاصي است).

گوناگوني جستوجو ميکنند ،مانند منطبق بودن با نظر

اولين محدوديت پرسشنامههاي حرمت خود مشروط مختص به

ديگران ،حمايت خانوادگي و ظاهر خود (کراکر و الهتانن،

بافت ،اين است که به نظر ميرسد از لحاظ اختصاصي بودن

 .)8112حرمت خود به عنوان ساختاري ناهمگن و چندبُعدي در

(مانند ظاهر بدني در برابر وزن بدن) و تعداد ابعاد (يک حيطه

نظر گرفته ميشود (هِپر و کرنيس .)8122 ،يکي از اين ابعاد

در مقابل هفت حيطه) ثبات اندکي دارد ،که ممکن است تا

حرمت خود مشروط است که اشاره به ميزان حرمتي دارد که

اندازهاي ناشي از فقدان چهارچوب نظري مشخص باشد.

فرد بر مبناي معيارهاي دروني و بيروني احساس ميکند.

همچنين برخي از اين ابزارها ،به دليل اينکه دراصل براي

نوجوانان با حرمت خود مشروط باال احساس ميکنند بايد به

دانشجويان و بزرگساالن تدوين شده ،ممکن است مناسب

معيارهاي خاصي دست يابند تا خود را فردي شايسته و

استفاده براي نوجوانان نباشد .محدوديت دوم مربوط به توازن

ارزشمند بدانند .پژوهشها و نظريهها (دسي و رايان2559 ،؛

مادّههاست ،در افراد داراي حرمت خود مشروط باال ،انتظار
1. self-esteem
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يرود حرمت خود آنان بر اساس اينکه به استانداردهاي خود
م

کردند که به رويدادهاي خاص و ملموس در قالب شش حيطه

برسند يا آن را تجربه کنند ،نمره ماد هها ممکن است افزايش

مرتبط با خود اشاره دارد (مانند شايستگي تحصيلي ،ظاهر

يا کاهش داشته باشد .عالوه بر اين ،مادهها در مواردي خنثي

بدني ،شايستگي جسماني ،پذيرش اجتماعي ،روابط دوستانه

هستند ،يعني اشارهاي به رويدادهاي مثبت يا منفي ندارند.

نزديک و جذابيت رمانتيک) .عالوه بر اين ،ووتر و ديگران

برخي از پرسشنامههاي حرمت خود مشروط فقط شامل

( )8122از تعداد متعادلي از مادّههاي مثبت و منفي براي هر

ماد ههاي خنثي ميشوند ،در حالي که ساير پرسشنامهها

حيطـه مشـروط استفـاده کـردند ،کـه امکـان ميداد

ترکيبي از مادههاي صعودي و نزولي هستند .به عنوان استثنا

همبستگيهاي متفاوت حرمت خود مشروط صعودي و نزولي

وانک و اسميت ( )8128پرسشنامه حرمت خود مشروطي را با

را بررسي کنند.

استفاده متعادل از مادههاي صعودي و نزولي در سه حيطه

همسو با يافتههاي وونک و اسميت ( )8128انتظار ميرود

مشروط بيروني (يعني عملکرد ،تأييد اجتماعي و ظاهر بدني)

که نتايج اين پژوهش ساختار عاملي  8×4يعني چهار بُعد و دو

تدوين کردند .نتايج تمايز بين مادههاي صعودي و نزولي در

وزن (يعني مادّههاي صعودي/مثبت و نزولي/منفي) را تأييد

اين سه حيطه را نشان داد .عالوه بر اين يافتهها نشان داد که

کند .عالوه بر اين ،به عنوان روايي همگرا ،انتظار ميرود

احتماالً حرمت خود نزولي براي بهزيستي فرد زيانبخشتر از

همبستگي نيرومند بين حيطههاي متناظر پرسشنامه جديد و

حرمت خود صعودي است .با اين حال ،اين پرسشنامه به طور

حرمت خود مشروط (يعني پذيرش اجتماعي/تأييد ديگران،

اختصاصي براي نوجوانان طراحي نشده و در نمونه بزرگسال

شايستگي تحصيلي و ظاهر بدني/ظاهر) وجود داشته باشد.

اعتباريابي شده است (وانک و اسميت.)8128 ،

بنابراين با توجه به نقش حرمت خود در طيف وسيعي از

( )8122پرسشنامه کوتاه حرمت خود مشروط مختص به بافت

خود در سازگاري افراد ،بديع بودن پرسشنامه حرمت خود

را براي نوجوانان تدوين کردند که دربردارنده حيطههاي

مشروط براي نوجوانان2و بررسي نشدن اعتبار و روايي اين ابزار

خودپنداشتي است که براي نوجوانان مهم تلقي ميشود .ووتر و


در فرهنگ ايراني ،بررسي ويژگيهاي روانسنجي و ساختار

ديگران ( )8122به طور خاص نوجوانان را هدف قرار دادند،

عاملي ،با توجه به جامعه ايراني ،ضروري مينمود و بر همين

زيرا حرمت خود آنان آسيبپذيرتر و مشروطتر است (بورول و

اساس ،اين پژوهش با هدف بررسي ويژگيهاي روانسنجي

شريک8112 ،؛ هارتر .)8112 ،در پاسخ به نياز براي منطق

پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان انجام شد.

نظري روشنتر بهقصد مشخص کردن حيطههاي مشروط مهم
براي نوجوانان ،ووتر و ديگران ( )8122از مدلهاي

روش

خودپنداشت چندبُعدي (هارتر2555 ،؛ مارش و شاولسون،


شيوه پژوهش توصيفي ،جامعه آماري همه دانشآموزان

2529؛ شاولسون ،هيبنر و استنتون )2592 ،و مقياسهاي باثبات و

نوجوان بوشهر در سال تحصيلي  54-59و شرکتکنندههاي

معتبر خودپنداشت نوجوان ،نيمرخ خودادراکي نوجوانانSPPA( 2؛

پژوهش  822نفر از دانشآموزان بودند ،که به صورت

(SDQ-II؛

نمونهبرداري خوشهاي چندمرحلهاي از بين دانشآموزان مقاطع

مارش )2558 ،استفاده کردند .بهرغم روابط روشن بين سطوح

دبيرستان (دولتي و انتفاعي) انتخاب شدند .به اين ترتيب که در

حرمت خود مشروط ،به دليل ضعف مقياسهاي موجود ،روابط

گام نخست هفت مدرسه به طور تصادفي و از هر مدرسه

بين اين سطوح به درستي مشخص نشده است .بنابراين ووتر و

هشت کالس به طور تصادفي انتخاب و دادههاي پژوهش از

ديگران ( )8122بر اساس مقايسه مادّههاي نيمرخ خودادراکي

دانـشآمـوزان ايـن کالسهـا جمـعآوري شـد .از مجموع

نوجوانان و پرسشنامه خودتوصيفي  ،8-ماد ههايي را انتخاب

شرکتکنندگان دانشآموزان مقطع اول متوسطه  244نفر

هارتر )2522 ،و پرسشنامه خودتوصيفي-دو

8

3. Self-esteem Contingency Questionnaire for Adolescents

1. Self-Perception Profile for Adolescents
2. Self-Description Questionnaire-II
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(91/2درصد) ،مقطع دوم متوسطه  22نفر (82/2درصد) و

نگراني درباره اشتباهها ( 5مادّه) ،ترديد در مورد اعمال ( 4ماده)،

مقطع سوم متوسطه  22نفر (82/4درصد) و از اين ميان 299

انتظارات والدين ( 9ماده) و انتقادگري والدين ( 4ماده) است و در

نفر (22/5درصد) پسر و  215نفر (22/2درصد) دختر بودند.

مقياس  9درجهاي از کامالً موافقم (نمره  )9تا کامالً مخالفم (نمره

ميانگين و انحراف استاندارد سن مجموع آنها بهترتيب 24/29

 )2نمرهگذاري ميشود .نمره کل از جمع نمره مقياسها ،جز نظم

و  2/54بود.

و ترتيب ،به دست ميآيد .پژوهشگران روايي و اعتبار اين مقياس

پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان (SCQA؛

را مطلوب گزارش کردهاند .براي نمونه پارکر و ادکينس ()2559

ووتر و ديگران .)8122 ،براي سنجش حرمت خود مشروط ،از

آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه را  1/22و آلفاي کرونباخ هفت

دو دستورالعمل استفاده شد :ابتدا پرسشنامه حرمت خود

زيرمقياس آن را بين  1/99تا  1/59گزارش کردهاند .در نسخه

مشروط نوجوانان و مقياس خودارزشمندي مشروط 2ساخته شد.

فارسي اين پرسشنامه ،ضريب همساني دروني براي کل پرسشنامه

پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان ،به عنوان پرسشنامه

 1/22و براي زيرمقياسهاي نگراني درباره اشتباه ،ترديد درباره

موقعيت-پاسخ ،براي افزايش اعتبار محتوايي مقياس ساخته

اعمال ،انتظارات والديني ،انتقادگري والديني ،معيارهاي شخصي و

شد (ووتر و ديگران .)8122 ،موقعيتها اشاره به سه موقعيت

نظم و ترتيب بهترتيب  ،1/99 ،1/49 ،1/92 ،1/98 ،1/29و 1/22

مثبت (مانند دعوت به جشن )...و سه موقعيت منفي (مانند

به دست آمد .ضريب بازآزمايي با فاصله يک هفته نيز براي کل

هنگامي که موهايم بههمريخته است )...دارد .همسو با تعاريف

پرسشنامه  1/51به دست آمد .ضريب بازآزمايي براي زيرمقياسها

حرمت خود ،مادّهها مستقيماً به تغييرات در حرمت خود يا

نيز به اين صورت بود :نگراني درباره اشتباه 1/24؛ ترديد درباره

تغييرات توصيفشده در افکار و احساسات نوجوان درباره خود

اعمال 1/22؛ انتظارات والديني 1/95؛ انتقادگري والديني 1/92؛

اشاره دارد .اين پرسشنامه شامل  84مادّه و  2زيرمقياس و هر

معيارهاي شخصي 1/29؛ و نظم و ترتيب  .1/22همچنين روايي

زيرمقياس شامل سه مادّه است و بر اساس طيف ليکرت

همگراي پرسشنامه کمالگرايي چندبعدي فراست بر اساس رابطه

ششدرجهاي از ( 2کامالً نادرست) تا ( 2کامالً درست)

با پرسشنامه کمالگرايي مثبت و منفي مناسب گزارش شده است

نمرهگذاري ميشود .به منظور تهيه نسخه فارسي پرسشنامه

(بيطرف ،شعيري و حکيمجوادي.)2225 ،

حرمت خود مشروط براي نوجوانان ،دو متخصص زبان

مقياس خودارزشمندی مشروط (کراکر و ديگران.)8112 ،

انگليسي اين پرسشنامه را به فارسي روان برگرداندند و سپس

مقياس خودارزشمندي مشروط نوعي مقياس خودگزارشدهي

متن ترجمهشده ويراستاري شد .در گام بعد متن ترجمهشده را

است که  29مادّه و  9مقياس دارد و برمبناي طيف ليکرت

محقق و متخصصان زبان انگليسي دوباره به زبان انگليسي

هفتگزينهاي از ( 2به شدت مخالفم) تا ( 9به شدت موافقم)

برگرداندند و دو نسخه با يکديگر منطبق شد .سپس پرسشنامه

نمرهگذاري ميشود .زيرمقياسهاي اين مقياس عبارت است از

در اختيار دو تن از متخصصان روانشناسي قرار گرفت تا روايي

تأييد ديگران ،ظاهر ،شکست ديگران در رقابت ،صالحيت و

صوري آن را بررسي کنند .پس از مطابقت دو نسخه ترجمه و

شايستگي تحصيلي ،حمايت و عشق خانوادگي ،پاکدامني و

اصلي و رفع ايرادها ،پرسشنامه روي  41نفر از دانشجويان

اخالقي بودن و عشق به خدا (کراکر و ديگران .)8112 ،در بررسي

مشابه جامعه نهايي پژوهش اجرا و پس از دريافت

ويژگيهاي روانسنجي اين پرسشنامه در جمعيت ايراني ضرايب

پسخوراندهاي الزم درباره محتواي مادهها و رفع ضعفهاي

آلفاي کرونباخ براي هفت زيرمقياس بين  1/99تا  1/24و براي

مطرحشده ،نسخه نهايي پرسشنامه براي استفاده تهيه شد.

کل مقياس  1/22به دست آمد (مرزبان و ديگران.)2258 ،

مقياس چندبعدی کمالگراييMPS( 9؛ فراست ،مارتين،
الهارت و روزنبالت .)2551 ،اين مقياس شامل  29ماده و 2
زيرمقياس معيارهاي شخصي ( 9ماده) ،نظم و ترتيب ( 2ماده)،
2. Multidimensional Perfectionism Scale

يافتهها
براي بررسي اعتبار پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان،
)1. Self-steem Contingency Questionnaire for Adolescents (SCQA

سهراب اميري ،امير قاسمي نواب ،يوسف جمالي

ضريب آلفاي کرونباخ ،شاخص دونيمهسازي و بازآزمايي محاسبه

به منظور محاسبه ضرايب بازآزمايي 21 ،نفر از شرکتکنندهها در

شد .ضريب آلفاي کرونباخ مقياس 84مادهاي  1/52بود و نشان

بازه زماني چهار هفته مجدداً به پرسشنامه پاسخ دادند و ضريب

داد که مقياس هماهنگي دروني مناسب دارد .همچنين ضرايب دو

همبستگي بين نمرههاي حاصل از دو بار اجراي پرسشنامه

نيمهسازي حاکي از اعتبار خوب مقياس و زيرمقياسهاي آن بود.

محاسبه شد .نتايج در جدول  2آمده است.

جدول 2
ميانگين ،انحراف استاندارد ،ضرايب آلفا و بازآزمايي زيرمقياسهاي حرمت خود مشروط براي نوجوانان
زيرمقياس

ماده

(SD)M

ضريب آلفا

ضريب بازآزمايي

ضريب دو نيمهسازي

روابط با همساالن-صعودي

3-1

)3/49( 11/49

0/49

*0/19

0/14

روابط با همساالن-نزولي

4-9

)9/43( 15/51

0/45

*

0/11

وضعيت ظاهري-صعودي

4-7

)9/49( 13/94

0/77

*

وضعيت ظاهري-نزولي

15-10

)9/40( 15/07

0/49

*

وضعيت تحصيلي-صعودي

11-13

)9/14( 11/59

0/91

*

وضعيت تحصيلي-نزولي

19-14

)9/90( 15/35

0/44

*

وضعيت ورزشي-صعودي

51-14

)9/10( 11/99

0/91

*

وضعيت ورزشي-نزولي

59-55

)9/91( 11/57

0/75

*

0/41

0/90

0/79

0/45

0/44

0/99

0/77

0/44

0/49

0/71

0/49

0/49

0/14

P<1/12

نتايج جدول  2نشان ميدهد که ضرايب آلفاي کرونباخ

*

روايي پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان (ووتر و ديگران،

رضايتبخش و دادههاي همه ضرايب بازآزمايي و دونيمهسازي

 ،)8122با دو روش روايي مالکي يعني اجراي همزمان با مقياس

معنادار است ،بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که پرسشنامه حرمت

چندبعدي کمالگرايي (فراست و ديگران )2551 ،و مقياس خود-

خود مشروط براي نوجوانان (ووتر و ديگران )8122 ،همساني

ارزشمندي مشروط (کراکر و ديگران )8112 ،و همبستگي بين

دروني مطلوب دارد.

زيرمقياسها بررسي شد که نتايج آن در جدول  8آمده است.

جدول 8
ضرايب همبستگي بين زيرمقياسهاي حرمت خود مشروط نوجوانان با کمالگرايي و خودارزشمندي مشروط
روابط با همساالن-صعودي
روابط با همساالن-نزولي
وضعيت ظاهري-صعودي
وضعيت ظاهري-نزولي
وضعيت تحصيلي-صعودي
وضعيت تحصيلي-نزولي
وضعيت ورزشي-صعودي
وضعيت ورزشي-نزولي
خودارزشمندي مشروط
کمالگرايي

*0/53
*0/10
*0/59
*0/10
*0/57
*0/99
*0/55
*0/34
*0/34

*0/90
*0/13
*0/30
*0/97
*0/54
*0/95
*0/57
*0/51

*0/10
*0/39
*0/91
*0/94
*0/34
*0/19
*0/37

9

*0/33
*0/13
*0/51
*0/97
*0/95
*0/99

*0/50
*0/41
*0/51
*0/33
*0/35

*0/31
*0/15
*0/59
*0/33

*0/31
*0/59
*0/54

*0/31
*0/50

-

*0/34
*

P<1/12

الگوي ضرايب همبستگي بين زيرمقياسها در جدول 8

مقياس چندبعدي کمالگرايي (فراست و ديگران )2551 ،و

نشان ميدهد که روابط دروني مناسبي بين زيرمقياسها وجود

مقياس خودارزشمندي مشروط (کراکر و ديگران )8112 ،بيانگر

دارد .همچنين الگوي ضرايب همبستگي زيرمقياسها با

روايي مالکي همزمان مطلوب پرسشنامه حرمت خود مشروط
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زيرمقياس

1

5

3

1

4

7

9

4
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نتايج نمودار شيب دامنه عوامل (اسکري پالت) 9در شکل  2و

نوجوانان (ووتر و ديگران )8122 ،است.
2

تحليل مؤلفههاي اصلي هشت عامل را با ارزشهاي بيشتر از 2

و تحليل عاملي تأييدي 8استفاده شد .تحليل عاملي اکتشافي با

نشان داد .دادههاي جدول  2نشان ميدهد که بارهاي عاملي

چرخشهاي مختلف و با استفاده از تحليل مؤلفه اصلي و چرخش

استخراجشده باالتر از  1/41است و توزيع مادّهها در عاملها با

دستآمده براي کفايت
واريماکس انجام شد .ميزان ارزش به 

زيربناي نظري ساختار اصلي پرسشنامه مطابقت دارد و درمجموع

نمونهبرداري کيسر-ميير-الکين )KMO( 2برابر  1/242بود و
آزمون کرويت بارتلت ) χ8=2925/555( 4هم نشان داد که تحليل

اين هشت عامل  95/28درصد واريانس را تبيين ميکردند .به
منظور بررسي برازش ساختار هشت عاملي پرسشنامه حرمت خود

عاملي امکانپذير است .در ادامه ميزان اشتراک هر ماده با کل

مشروط نوجوانان (ووتر و ديگران )8122 ،از تحليل عاملي تأييدي

براي بررسي ساختار مجموعه مادّهها از تحليل عاملي اکتشافي

2

پرسشنامه ،ماتريس بارهاي عاملي ،ارزش ويژه و درصد واريانس

به روش حداکثر درستنمايي استفاده شد (جورسگوگ و سوربوم،

تبيينشده توسط هر عامل در جدول  2آمده است.

 .)8112نتايج تحليل عاملي تأييدي در جدول  2ديده ميشود.

جدول2
ميزان اشتراک هر مادّه با پرسشنامه ،ارزش ويژه و درصد تبيين واريانس هر عامل پس از چرخش واريماکس بر اساس تحليل مؤلفههاي اصلي
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1
5
3
9
1
4
7
9
4
10
11
15
13
19
11
14
17
19
14
50
51
55
53
59
ارزش ويژه
درصدواريانس
درصد تراکمی

5

1
0/701
0/195
0/959

0/777
0/411
0/449

5/77
10/44
54/41

7/99
11/44
11/44

3

0/457
0/411
0/450

1/91
10/91
37/94

9

عامل

0/179
0/131
0/730

1

0/915
0/994
0/740

1/19
9/97
11/43

1/51
4/30
94/74

7

4

0/941
0/904
0/444

1/10
9/71
49/39

0/949
0/170
0/415

1/09
7/41
71/44

ميزان اشتراک

9

0/450
0/779

1/922
1/03
7/33
74/35

0/191
0/144
0/991
0/709
0/417
0/437
0/414
0/475
0/734
0/149
0/474
0/414
0/747
0/773
0/715
0/999
0/710
0/495
0/130
0/491
0/711
0/174
0/491
0/403

جدول4
شاخصهاي برازندگي مدل پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان
شاخص
ارزش

χ9
350/90

df
559

5. Scree Plot
6. maximum likelihood method

RMSEA
0/09

SRMR
0/04

NFI
0/45

NNFI
0/47

RFI
0/40

IFI
0/47

GFI
0/97

AGFI
0/93

CFI
0/047

1. exploratory factor analysis
3. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. confirmatory factor analysis 4. Bartlett's Test of Sphericity

سهراب اميري ،امير قاسمي نواب ،يوسف جمالي

شکل  .2نمودار شيب دامنه عوامل (اسکري پالت)

تحليل عاملي تأييدي سه طبقه از شاخصهاي برازش مدل
را ارائه داد (براون8112 ،؛ شرميله-انگل ،موسبراگل و مولر،

عالوه بر اين شاخص برازندگي

SRMR=1/12

نشاندهنده

برازش مطلوب مدل هشتعاملي بود و شاخص هاي برازش
= CFI

 )2( :)8112شاخصهاي برازش مطلق مانند شاخص مجذور

1/59

خي و ريشه استاندارد باقيمانده مجذور ميانگين)8( ،)SRMR( 2

نشان داد.

و 1/14

= RMSEA

بـرازش خـوب مـدل را

شاخصهاي برازش ايجاز مانند ريشه خطاي ميانگين مجذورات
تقريب )RMSEA( 8و ( )2شاخص برازندگي تطبيقي.)CFI( 2

بحث

مختلف اختالف نظر وجود دارد (براون8112 ،؛ شرميله-انگل و

حرمت خود مشروط تدوين شده است (ووتر و ديگران،)8122 ،

ديگران8112 ،؛هاير ،بلک ،بابين و اندرسون8115 ،؛ هو و بنتلر،

اما اين ابزارها مختص به نوجوانان نيست و بيشتر براي

2555؛ تاباچنگ و فيدل .)8119 ،شاخصهاي برازندگي

گروههاي جمعيتي بزرگسال طراحي شده است .از اين رو ،در

2

اين بررسي به ارزيابي و اعتبارسنجي پرسشنامه حرمت خود

( )GFIهر چقدر نزديک به يک باشد بيانگر برازش مطلوب

مشروط نوجوانان با استفاده از بررسي اعتبار ،روايي و ساختار

الگوست .در اين پژوهش از معتبرترين نمرات برازندگي براي

عاملي در نمونه جمعيتي نوجوان پرداختيم .يافتهها به روشني از

ارزيابي برازش مدل استفاده شد SRMR>1/2 .نشاندهنده

اعتبار و روايي اين پرسشنامه به عنوان پرسشنامه جديد حرمت

برازش مطلوب و  SRMR<1/21نشاندهنده برازش قابل قبول

خود مشروط نوجوانان با هدف از بين بردن محدوديتهاي

است و زماني که  SRMR >1/21است مدل رد ميشود (هو و

پرسشنامههاي موجود ،حمايت کرد .همچنان که از

بنتلر .)2555 ،ارزش شاخص  RMSEA≤1/2نشاندهنده مدل

پژوهشهاي پيشين انتظار ميرفت (وونک و اسميت،)8128 ،

خوب و  RMSEAبين  1/12و  1/21نشاندهنده مدل قابل

تحليل عاملي پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان نشان

قبول است .درنهايت  CFI≥1/59نشاندهنده برازش خوب مدل

داد که راه حل هشتعاملي ( 4حيطه ×  8وزن) برازش مطلوب

است (هو و بنتلر .)2555 ،به دليل اينکه آماره  χ8نسبت به اندازه

دارد .اين يافته همسو با نتايج بررسيهايي است که در زمينه

نمونه حساس است χ8 ،همراه با درجه آزادي ( )χ8/dfبراي

ساختار عاملي پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان انجام

ارزيابي برازش کلي مدل محاسبه ميشود .ميزان χ8 /df < 8

شده است (ووتر و ديگران .)8122 ،عالوه بر اين ،نتايج نشان داد

نشاندهنده برازش خوب مدل و ميزان  χ8/dfپيرامون 2

که هشت زي رمقياس ،شامل  .2روابط با همساالن-صعودي (عامل

نشاندهنده برازش قابل قبول مدل است χ8/df .برابر  2/42و

اول)  .8روابط با همساالن-نزولي (عامل دوم)  .2وضعيت

پايينتر از  8بود ،بنابراين برازش خوب مدل را نشان ميداد.

ظاهري-صعودي (عامل سوم)  .4وضعيت ظاهري-نزولي

هنجارشده ،)NFI( 4برازندگي نسبي ،)RFI( 9و نيکويي برازش

)5. Relative Fit Index (RFI
)6. Goodness of Fit Index (GFI

)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Normed Fit Index (NFI

)1. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

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

درباره نمرههاي برازندگي دقيق براي شاخصهاي برازش

ابزارهاي خودگزارشدهي اوليه چندگانهاي براي سنجش
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(عامل چهارم)  .9وضعيت تحصيلي -صعودي ( عامل پنجم)

خود مشروط نوجوانان با مقياس خودارزشمندي مشروط (کراکر

 .2وضعيـت تحصيـلي-نـزولـي (عامل ششم)  .9وضعيت

و ديگران )8112 ،نشاندهنده ضرايب همبستگي مثبت بين

ي ـصعودي (عامل هفتم)  .2وضعيت ورزشي-نزولي
ورزش 

تمام زيرمقياسهاي حرمت خود مشروط نوجوانان و

(عامل هشتم) ،روايي دروني مطلوبي دارد .بررسي ساختار

خودارزشمندي مشروط بود ( )P<1/12اين نتيجه روايي


عاملي و الگوهاي بارهاي عاملي حرمت خود مشروط نوجوانان

همگراي پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان ( )SCQAرا

با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي نتايجي مشابه

نشان داد .زيرمقياسهاي حرمت خود مشروط نوجوانان و

راهحل هشتعاملي (صعودي/نزولي) ووتر و ديگران ( )8122به

مقياس چندبعدي کمالگرايي (فراست و ديگران)2551 ،

دست داد و تمام بارهاي عاملي باالي  1/4قرار داشت .ووتر و

همبستگي مثبت معناداري را نشان داد ( .)P<1/12ويژگيهاي

ديگران ( )8122با توجه به همپوشي زياد حيطههاي اجتماعي

روانسنجي پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان در اين

و روابط نزديک و يک وابستگي خطي مربوط به جذابيت

پژوهش بهترتيب با بررسيهاي انجام گرفته در پژوهش ووتر و

رمانتيک ،مدل دوازده عاملي را تدوين کردند .اين نتايج در

ديگران ( )8122همسويي نشان داد .با توجه به آنچه بيان شد

قالب يک مدل نهايي شامل هشت بعد حرمت خود مشروط

فقدان ابزار مختص و در عين حال معتبر و سودمند براي

نوجوانان ،که ثبات دروني دارند ،قرار گرفت شامل  .2روابط با

سنجش ابعاد حرمت خود مشروط در نوجوانان از نقاط ضعف

همساالن-صعودي  .8روابط با همساالن-نزولي  .2وضعيـت

پژوهشهاي حيطه حرمت خود است .در نتيجه ،بدون توجه به

ظاهـري-صعـودي  .4وضعيـت ظاهـري-نزولي  .9وضعيـت

زبان و فرهنگ و با در نظر داشتن الگوي بارهاي عاملي

تحصيلي-صعودي  .2وضعيت تحصيلي-نزولي  .9وضعيـت

همسان با پژوهشهاي پيشين (ووتر و ديگران ،)8122 ،به نظر

ورزشي-صعودي  .2وضعيت ورزشي-نزولي .بنابراين يافتههاي

ميرسد پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان ابزار

اين پژوهش همسو با نتايج پژوهش ووتر و ديگران ()8122

سودمندي براي سنجش بهتر سازههاي بنيادين حرمت خود

نشان ميدهد که در نوجوانان نيز حرمت خود منوط به

است .درمجموع ويژگيهاي روانسنجي مطلوب پرسشنامه

موفقيتها و شکستها در حوزههايي است که در مدلهاي

حرمت خود مشروط نوجوانان قابليت کاربرد در سطح وسيع و

خودپنداشت چندبعدي و مقياسهاي مرتبط مشخص شده است.

سنجش حرمت خود سازشيافته و سازشنايافته را دارد و همچنين

بررسي اعتبار پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان از
طريق محاسبه ضرايب آلفا ،ضرايب بازآزمايي و دونيمهسازي

قابليت اين را دارد که در سطوح پژوهشي و باليني و تربيتي
استفاده شود.

اعتبار مطلوب اين مقياس را نشان داد .ضرايب آلفاي

درمجموع تحليلهاي اعتبار و روايي و تحليل عاملي تأييدي

زيرمقياسها شامل  .2روابط با همساالن-صعودي  .8روابط با

نشاندهنده ويژگيهاي روانسنجي مطلوب پرسشنامه حرمت

همساالن-نزولي  .2وضعيت ظاهري-صعودي  .4وضعيت

خود مشروط نوجوانان بود و يافتههاي اين پژوهش با نتايج

ظاهري-نزولي  .9وضعيت تحصيلي-صعودي  .2وضعيت

پژوهش ووتر و ديگران ( )8122همسوست و پرسشنامه حرمت

تحصيلي-نزولي  .9وضعيت ورزشي-صعودي  .2وضعيت

خود مشروط نوجوانان نشان داد که ابزار معتبري براي ارزيابي

ورزشي-نزولي بهترتيب ،1/29 ،1/22 ،1/99 ،1/28 ،1/24

سازشيافته است .همچنين شاخصهاي

باورهاي فراشناختي

 1/22 ،1/25و  1/98به دست آمده و دامنه ضرايب بازآزمايي و
دو نيمهسازي حاکي از مطلوب بودن اعتبار پرسشنامه حرمت

محاسبهشده براي بررسي برازش مدل پرسشنامه حرمت خود
مشروط نوجوانان نشان داد که شاخصهاي RMSEA ،SRMR

خود مشروط نوجوانان است .اين يافتهها با بررسي ووتر و

و  χ8/dfبه عنوان معتبرترين شاخصهاي برازندگي (براون،

ديگران ( )8122همسوست که نسخه اصلي پرسشنامه حرمت

8112؛ شرميله-انگل و ديگران8112 ،؛ هاير و ديگران8115 ،؛ هو

خود مشروط نوجوانان را تدوين کردند .روايي پرسشنامه حرمت

و بنتلر2555 ،؛ تاباچنگ و فيدل )8119 ،از برازش مدل حمايت

سهراب اميري ،امير قاسمي نواب ،يوسف جمالي

ميکنند .اين يافته با نتايج نسخه اصلي پرسشنامه حرمت خود

مرزبان ،ع ،.کاوه فارساني ،ذ .و بهرامي ،ف .)2258( .بررسي روايي و اعتبار

مشروط نوجوانان همسو بود (ووتر و ديگران ،)8122 ،بنابراين با

مقياس خودارزشمندي مشروط در ميان دانشآموزان دبيرستاني

توجه به آنچه بيان شد اين پژوهش در بين جمعيت دانشآموزان

شهر اصفهان .مطالعات روانشناختي.22-92 ،)4(5 ،

نوجوان صورت پذيرفت .همچنين توصيه ميشود در پژوهشهاي

& Bos, A. E. R., Huijding, J., Muris, P., Vogel, L. R. R.,

آتي روايي پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان با استفاده از

Biesheuvel, J. (2010). Global, contingent and

ساير شيوههاي باليني نيز بررسي شود .اگرچه اين پژوهش عمدتاً

implicit self-esteem and psychopathological symp-

به حرمت خود نوجوانان و نگاه آنها به جهان مربوط بود ،با اين

toms in adolescents. Personality and Individual

حال افزودن اطالعاتي از والدين يا همساالن در مورد فرد نوجوان

Differences, 48, 311-316.

نتايج معتبرتري به دست داده و اطالعات بيشتري در اختيار قرار

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for

ميداد .از طرفي ،اطالعات در يک برهه از زمان و به صورت

applied research. New York: Guilford Press.

مقطعي گردآوري شد ،از اين رو نتيجهگيري در مورد جهت

Burwell, R. A., & Shirk, S. R. (2006). Self processes in

تأثيرات مشاهدهشده را با محدوديت مواجه ساخت .بنابراين

adolescent depression: The role of self-worth

مطالعات آينده بايد روي بررسي طولي متمرکز شود .نتيجه اينکه

contingencies. Journal of Research on Adole-

اين پژوهش اعتبار و روايي قابل قبولي براي پرسشنامه حرمت

scence, 16,479-490.

خود مشروط نوجوانان ،در نمونه جمعيت دانشآموزان نوجوان

Crocker, J., & Luhtanen, R. (2008). Level of self-esteem

ايراني نشان داد .عالوه بر اين ،ساختار عاملي پرسشنامه منطبق بر

and contingencies of self-worth: unique effects on

ديدگاه نظري سازندگان آن و هشت عامل استخراجشده بر اساس

academic, social, and financial problems in college

تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي منطبق با نسخه اصلي پرسشنامه

students. Social and Social Psychology Bullekn,

حرمت خود مشروط نوجوانان بود .بهرغم محدوديتهاي بيانشده،

29,701-712.

مشروط نوجوانان ميتوان حرمت خود مشروط نوجوانان را در

(2003). When grades determine self-worth: Conse-

حيطههايي اندازهگيري کرد که در مدلهاي چندبعدي خودپنداشت

quences of contingent self-worth for male and

مشخص شده است و بين ابعاد صعودي و نزولي تمايز قائل شد.

female engineering and psychology majors. Journal

همچنين ،اين پرسشنامه شامل رويدادهاي مشخص و ملموس

of Personality and Social Psychology, 85, 507-516.

ميشود که بر حرمت خود دانشآموزان تأثير ميگذارد و نتايج

& Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L.,

بهوضوح نياز به تمايز بين ابعاد صعودي و نزولي را نشان ميدهد.

Bouvrette, A. (2003). Contingencies of selfworth in

بنابراين حرمت خود مشروط براي بهزيستي نوجوانان ابعاد مثبت

college students: Theory and measurement. Journal

و منفي دارد و اگرچه جنبه صعودي سودمند است ،بُعد نزولي

of Personality and Social Psychology, 85,894-908.
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