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چکیده

Abstract
Introduction: The Self-Ambivalence Measure
(SAM) is a relatively new instrument designed
to measure self-ambivalence in the context of
obsessive-compulsive symptoms. The aim of
present study was to investigate the
psychometric properties of the SAM-Persian
version.
Method: Applying a descriptive-correlational
research method a sample with 280 participants
were selected from undergraduate students of
Shiraz universities on a voluntary basis. The
participants completed the Persian version of
Self-Ambivalence
Measure,
RuminationReflection Questionnaire (RRQ) and The
Rosenberg Self-Esteem Questionnaire (RSE).
The factor structure of SAM was investigated
using exploratory factor analysis. The
Cronbach’s alpha and Spearman-Brown
coefficient were computed to obtain the
reliability measures. Convergent validity of
SAM was examined by the patterns of
correlations between the SAM with RRQ and
RSE.
Results: Exploratory factor analysis resulted in
the extraction of four components: 1conflicting thoughts of self, 2- dichotomous
view of self 3- fear of others’ judgment, and 4preoccupation
with
self-worth.
These
components totally explained 63.8% of the
variance. The reliability of the questionnaire
was obtained 0.91 using Cronbach's alpha.
Conclusion: Results indicated desirable
psychometric characteristics of the SAM in
student populations. However, more research is
required to ensure the applicability of the
instrument in other populations.
Keywords: obsessive compulsive disorder, selfambivalence, validity, factor analysis.
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مکرراً طرد و پذیرفته میشوند را تجربه میکنند ،احتماالً در
مورد ارزش خویشتن 3دچار تردید خواهند شد .این تردید به
ویژه پیرامون اخالقی بودن و دوست داشتنی بودن است .در
نتیجه ،برای تثبیت احساس ارزشمندی خویشتن ،به دنبال
تأیید دیگران خواهند بود .بنابراین ،مزاحمتهای ناهمخوان
با خود که ارزش فرد را به چالش میکشند احتماالً منجر به
پریشانی قابل مالحظهای در این افراد میشود؛ به ویژه وقتی
استانداردهای سختگیرانة فرد در کمالگرایی اخالقی را
تهدید کنند .بنابراین ،فرد به احتمال زیاد از طریق وسواس
عملی به چنین افکاری واکنش نشان میدهد تا ارزش خود
را بازیابد ،هدف این اعمال وسواسی ،خنثی کردن تهدیدات
احساس شده است.
به طور خالصه گویدانو و لیوتی( ،)13ادعا میکنند شکل
گیری و تداوم الگوهای وسواس فکری  -عملی میتواند در
چارچوب دیدگاه های متضاد نسبت به خود یا «دوسوگرایی
به خود» توضیح داده شود( .)13آنها دوسوگرایی به خود را
تجربه عدم قطعیت ،تعارض و اشتغال ذهنی مرتبط با خود
تعریف میکنند به این معنا که فرد ادراکات دوگانهای در
مورد خود تجربه میکند و قادر به یکپارچه کردن آنها در
قالب یک کل نیست .چنین افرادی در مورد ارزش و
محبوبیت خود و پایبندی به اخالق دوسوگرایی دارند.
دوسوگرایی به خود دارای دو جز در نظر گرفته میشود:
 )1دوسوگرایی ساختاری 4که اصطالحاً دوسوگرایی عینی8
هم نامیده میشود و دربردارنده ارزیابیهای مثبت و منفی از
خود است و  )0دوسوگرایی تجربه شده 1که دوسوگرایی
ذهنی 12نیز نامیده میشود و به معنای احساس ذهنی
دوسوگرا بودن است(.)14
برای سنجش تجربه عدم قطعیت ،تعارض و اشتغال ذهنی
مرتبط با خود ابزارهای مختلفی (برای مثال پرسشنامه
نشخوار ذهنی  -تأمل ،11پرسشنامه وضوح خودپنداره،10
پرسشنامه گسیختگی )13طراحی شده اند .اما این ابزارها با

مقدمه
اختالل وسواس فکری  -عملی ( 1)OCDبا افکار ،تصاویر و
امیال شدیدِ مزاحم مشخص میشود .این تکانههای مزاحم
فرد مبتال را به یک سری اعمال تکراری (وسواس عملی)
جهت کاهش پریشانی یا جلوگیری از پیامدهای ترسناک
وامیدارد و کارکرد بیمار را به شدت تضعیف میکند(.)1
تاکنون چارچوبهای مختلفی مثل آسیبپذیری ژنتیکی(،)0
تفاوتهای ساختاری مغز( )3و اقدامات والدینی( )4و باورهای
غلط( )5برای اختالل وسواس ارائه شده است .در سالهای
اخیر پژوهشگران ،بیش از پیش به نقشِ خود و ادراک خود0
در ایجاد وسواسهای فکری و عملی متمرکز شدهاند(.)1-3
این رویکرد در هماهنگی با مدل شناختی وسواس فکری ـ
عملی است .طبق این مدل افراد مبتال به  OCDمعتقدند
وسواس هایشان با دیدگاهی که نسبت به خود دارند ناسازگار
یا متناقض است( )12و در واقع افکار و تصاویر مزاحم را
«ناهمخوان با خود» 3تفسیر میکنند( .)11به بیان دقیقتر،
از دیدگاه شناختی ،این افکار و تصاویر ناخواسته ممکن است
بازتابی از یکی از جنبههای منفی ،پنهان و احتماالً ترسناک
خود باشد(.)13 ,10
از سویی باید در نظر داشت که این افکار مزاحم تجاربی
فراگیر هستند( ،)14همچنین ،همة کسانی که تکانههای
مزاحم و ناهمخوان با خود را تجربه میکنند ،اقدام به
خودارزیابی منفی نمیکنند و باورها و وسواسهای ناکارآمد
در آنها شکل نمیگیرد( .)15بنابراین ،ممکن است برخی
عوامل آسیبزا در افراد مبتال وجود داشته باشد که آنها را
مستعد ابتال به اختالل وسواس فکری و عملی کند .در
همین راستا گیدانو و لیوتی( )13با استفاده از چارچوبهای
روانشناسی شناختی ،اجتماعی و رشد ،نظریة دوسوگرایی به
خود 4را ارائه کردند .این نظریه یکی از اولین مدلهای تأثیر
گذاری بود که به طور مستقیم به موضوع خودانگاره 5در
اختالل وسواس فکری و عملی و شکلگیری آن در دوره
رشد پرداخت .طبق این نظریه ،افرادی که در کودکی
الگوهای دوسوگرایی وابستگی ـ الگوییهایی که ضمن آنها

6. self-worth
7. structural ambivalence
8. objective ambivalence
9. experienced ambivalence
10. subjective ambivalence
11. Rumination-Reflection Questionnaire
12. Self-Concept Clarity Scale
13. Splitting Index

1. obsessive compulsive disorder
2. self-perception
3. ego-dystonic
4. self-ambivalence
5. self-concept

53

شکوفه دادفرنیا و الهام موسویان

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه دوسوگرایی به...

بسیار مهم است که یک ابزار اندازه گیری داشته باشیم که از
ابزارهای سنجش مشکالت تصمیمگیری گستردهتر متمایز
باشد .ابزارهای موجود برای سنجش عدم قطعیت از نطر
میزان استقالل آنها از ابزارهای سنجش بیتصمیمی تأیید
نشدهاند( .)01به طور خالصه از یک دیدگاه روانسنجی،
ضروری به نظر میرسد که ابزار سنجشی طراحی شود که
بتواند سازه دوسوگرایی را از سازههای گستردهتری مثل
عزتنفس و مشکالت تصمبمگیری متمایز کند .نهایتا چون
افراد مبتال به وسواس ارزشمندی خود را پیرامون معیارهای
اخالقی و تأییدات اجتماعی تعریف میکنند ،طراحی ابزاری
برای سنجش دوسوگرایی در این ابعاد ارزشمندی خود می
تواند مفید و کاربردی باشد.
دو ابزار دیگر که در راستای ارزیابی دوسوگرایی طراحی شده
اند شامل ابزار دوسوگرایی ریکتا و زیگلر( )03و یک ابزار
دیگر که گرامازو سکیدس و پنتر طراحی کردهاند ،است(.)04
این دو ابزار هرچند با تعریف دوسوگرایی همخوانی دارند اما
رابطه بین دوسوگرای به خود و عالئم وسواسی و زیربناهای
نظری آن را مد نظر قرار ندادهاند( .)01پرسشنامه دوسوگرایی
به خود 1به عنوان یک ابزار نسبتا جدید برای سنجش سازه
دوسوگرایی در سطوح بالینی و غیربالینی عالیم وسواس
فکری  -عملی به کار میرود و با تعریف گویدانو و لیوتی
( )13از سازه دوسوگرایی به خود همخوانی دارد .نسخه اولیه
شامل  50گویه بود که بر اساس مشاهدات بالینی مراجعان و
دیدگاههای نظری در مورد خودپنداره بیماران وسواسی -
جبری تدوین شده بود .به دالیل مختلف و در راستای
افزایش روایی این پرسشنامه ،تعداد گویههای آن نهایتاً به
 11گویه کاهش یافت( .)05طراحان این پرسشنامه ساختار
عاملی نسخه نهایی پرسشنامه را در یک نمونه بالینی و یک
نمونه غیربالینی بررسی کرده و دو زیر مقیاس برای این ابزار
معرفی کردهاندکه با تعریف دوسوگرایی به خود همخوانی
دارد .زیر مقیاس اول عبارت است از دوسوگرایی در مورد
ارزش خود 0که در بردارنده ارزیابیهای متعارض خود و
سردرگمی در مورد ارزش خود میباشد و زیر مقیاس دوم،
دوسوگرایی اخالقی 3است که در بردارنده دیدگاههای دوگانه
در مورد خود به عنوان خوب یا بد است( .)03تیشر ،آلن و

مشکالت و محدودیتهایی در مورد سنجش سازه
دوسوگرایی به خود به خصوص در ارتباط با عالئم وسواسی
روبرو است .نخست این که این پرسشنامهها تجربه عدم
قطعیت ،تعارض و اشتغال ذهنی مرتبط با خود را به عنوان
یک گسیختگی زیربنایی در خود مفهومسازی نمیکنند و هر
ویژگی را جداگانه ارزیابی میکنند .برای مثال پرسشنامه
نشخوار ذهنی  -تأمل( )18تأمالت دروننگرانه درباره خود را
ارزیابی میکند اما فقدان قطعیت درمورد خود ارزیابیها را
مدنظر قرار نمیدهد .پرسشنامه گسیختگی( )11تعاریف
متعارض خود و بنابراین تمایل به طبقهبندی خود بر اساس
توصیفات افراطی را مدنظر قرار میدهد .اما این پرسشنامه
جنبههای مرتبط دوسوگرایی مثل عدم قطعیت و اشتغال
ذهنی درباره خود را اندازه نمیگیرد .پرسشنامه وضوح خود
( )02ارزیابی میکند که باورهای مرتبط با خود تا چه اندازه
به طور واضح تعریف شدهاند و همسانی درونی دارند ،اما این
پرسشنامه تمایل به نشخوار در مورد ویژگیهای شخصی را
ارزیابی نمیکند .بنابراین هرچند ابزارهای خودگزارشدهی
متعدد ،جنبههای مختلف دوسوگرایی را اندازه میگیرند ،اما
هیچ یک از این پرسشنامهها به تنهایی هر سه ویژگی و
جنبه ضروری دوسوگرایی (تجربه عدم قطعیت ،تعارض و
اشتغال ذهنی مرتبط با خود) را مدنظر قرار نمیدهد .دوم
اینکه این پرسشنامهها سازه خود را به طور کلی مدنظر قرار
می دهند .مدل چند بعدی گویدانو و لیوتی بر ابعاد خاصی از
خود که در آسیبپذیری وسواس نقش دارند تأکید میکند،
اما پرسشنامههای موجود به طور خاص برای ارزیابی حوزه
های تأیید اخالقی و اجتماعی «ارزشمندی خود» طراحی
نشدهاند( .)01پرسشنامههایی مثل وضوح خودپنداره یا
نشخوار  -تأمل وضوح خود را با توجه به سازه کلی خود و نه
ابعاد خاص خود اندازه میگیرند .مشکل سوم ابزارهای
یادشده این است که استقالل آنها از ابزارهای عزتنفس و
بیتصمیمی کلی تأیید نشده است( .)01رابطه عدم قطعیت
درباره خود و عزتنفس دارای ابهام است .هرچند از نظر
مفهومی ،عدم قطعیت با عزتنفس متفاوت است اما از
ابزارهای عزتنفس فاقد تمایز روانسنجی نسبت به ابزارهای
سنجش عدم قطعیت درباره خود است( .)00عالوه بر این ،با
توجه به اینکه دوسوگرایی به خود منعکسکننده مشکالتی
در رسیدن به یک تصمیم راجع به ارزشمندی خود است،

1. Self-Ambivalence Measure
2. self-worth ambivalence
3. moral ambivalence
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دوسوگرایی به خود را تجربه میکنند( .)35 ,34شواهدی نیز
وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است دوسوگرایی به خود،
فارغ از تظاهرات وسواسی ،به طور کلی با اضطراب مرتبط
است( .)03با توجه به این موضوعات و همچنین اهمیت
مفهوم دوسوگرایی نسبت به خود در سببشناسی و درمان
اختالل وسواس قکری و عملی ،بررسی ویژگیهای
روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه دوسوگرایی به خود در
جامعه ایرانی برای استفاده از این ابزار در پژوهشهای مرتبط
با عالیم وسواس ضروری به نظر می رسد.
روش

کراچ( )14نیز ساختار عاملی این پرسشنامه را با روش تحلیل
عامل اکتشافی در نمونه غیربالینی بررسی کرد و  3عامل
برای این پرسشنامه شناسایی کردند که دوسوگرایی در مورد
ارزش خود ،دوسوگرایی اخالقی و خودآگاهی جمعی
نامگذاری شدند( .)14تحلیل عامل تأییدی نشاندهنده
برازش این مدل سه عاملی با دادهها بود.
با طراحی پرسشنامه دوسوگرایی به خود که اغلب به عنوان
تنها ابزار سنجش دوسوگرایی به خود در وسواس به کار
میرود ،مطالعات در زمینه بررسی نقش دوسوگرایی در
وسواس در حال گسترش است( . )32-04نتایج پژوهشها از
ادعای گویدانو و لیوتی در مورد ارتباط دوسوگرایی به خود و
وسواس و سایر اختالالت مرتبط حمایت میکند .دوسوگرایی
به خود با شدت وسواس و باورهای مرتبط با وسواس مرتبط
است( .)03در پژوهشی که بار و کیریوس( )02انجام دادند،
افراد مبتال به  OCDدر مقایسه با همتایانی که بیمار نبودند،
دوسوگرایی بیشتری داشتند .اخیراً در یک مطالعة تجربی
( )31مشاهده شد افرادی که در آنها دوسوگرایی اخالقی
ایجاد شد ،به هنگام مواجهه با مسائل اخالقی تأمل بیشتری
کردند و رفتارهایی شبیه به عالئم اختالل وسواس عملی
نشان دادند .به عالوه ،آهرن ،کیریوس ،و میر( )04با مطالعه
روی افرادی که در معرض افکار و تصاویر مزاحم ناخواسته
بودند ،گزارش کردند که پس از آن که این اشخاص از
راهبردهای خنثیسازی یا تنظیم تمرکز 1استفاده کردند،
اضطراب و ناراحتیشان کاهش و سطح ارزش خویشتن در
آنها افزایش یافت .با وجود این ،سطح باالی ارزش خویشتن
تنها در گروهی پا بر جا ماند که از تنظیم تمرکز استفاده
کرده بودند( .)30این یافته با دیدگاه گیدانو و لیوتی( )13مبنی
بر ناکارآمدی راهبرد خنثیسازی جهت کاهش ناراحتی و
تقویت ارزش خویشتن در  OCDهمخوانی دارد .همچنین
نتایج پژوهشها نشان میدهد که دوسوگرایی یک پیش
بینیکننده منحصر به فرد عالئم احتکار جبری و خرید
جبری ،بعد از کنترل عالیم افسردگی و مشکالت
تصمیمگیری است( .)33افراد مبتال به اختالل بدشکلی
بدن( ،0که با اشتغال ذهنی با یک نقص ظاهری مشخص
میشود) در مقایسه با گروه کنترل سطوح باالتری از

طرح پژوهش :با توجه به هدف پژوهش حاضر مبنی بر
بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه دوسوگرایی به خود،
روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود.
آزمودنیها :جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان
دانشگاه شیراز بود که در سال تحصیلی  14-13مشغول به
تحصیل بودند .در تحلیل عاملی اکتشافی برای هر متغیر 12
یا  02نمونه الزم است اما حداقل حجم نمونه  022نفر نیز
قابل دفاع است .بر همین اساس  082نفر ( 132زن و 102
مرد) از دانشجویان دانشگاه شیراز انتخاب شدند .دامنه سنی
دانشجویان  05 -18سال با میانگین  01/8و انحراف
استاندارد  0/43بود 30 .درصد در مقطع کارشناسی و 38
درصد در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل
بودند.
ابزار
 .1پرسشنامه دوسوگرایی به خود :این پرسشنامه توسط بار و
کیریوس( )02برای سنجش تجربه عدم قطعیت ،تعارض و
اشتغال ذهنی به خود ،طراحی شده است .این پرسشنامه یک
ابزار خودگزارشدهی  11گویهای است که روی طیف لیکرت
 5درجهای از اصالً ،تا کامالً موافق ( 2تا  )4نمرهگذاری
میشود .دامنه نمرات بین  2تا  43و نمرات باالتر در این
پرسشنامه ،نشاندهنده میزان باالتر دوسوگرایی است(.)08
بار و کیریوس ساختار عاملی این پرسشنامه را در یک نمونه
بالینی و یک نمونه غیربالینی بررسی کرده و در هر دو نمونه،
دو عامل را شناسایی کردند :دوسوگرایی در مورد ارزش خود
و دوسوگرایی اخالقی همسانی درونی این پرسشنامه در
نمونه بالینی ( αبرای عامل دوسوگرایی به ارزش خود=
2/88؛  αبرای عامل دوسوگرایی اخالقی=  )2/85و

1. refocusing
2. body dismorphic disorder
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غیربالینی ( αبرای عامل دوسوگرایی به ارزش خود= 2/88؛
 αبرای عامل دوسوگرایی اخالقی=  )2/83قابل قبول بود.
پایایی بازآزمایی برای دو عامل دوسوگرایی به ارزش خود و
دوسوگرایی اخالقی به ترتیب  r= 2/44و  r= 2/54به دست
آمد ( )p≤ 2/221که نشان می دهد این دو عامل ثبات خوبی
در طول زمان داشتند .همبستگی باالی زیرپرسشنامههای
این پرسشنامه و سایر پرسشنامه های ارزیابی خود حاکی از
روایی همزمانی مطلوب این ابزار است .برای مثال در
پژوهش بار و کیریوس ( )0224همبستگی پرسشنامه وضوح
خودپنداره با عامل دوسوگرایی به ارزش خود 2/80
( )P≤2/221و با عامل دوسوگرایی اخالقی 2/53
( )P≤2/221به دست آمد(.)05
در این پژوهش ،ابتدا پرسشنامه توسط یک نفر مسلط به دو
زبان انگلیسی و فارسی (آشنا به مفاهیم روانشناختی) از زبان
اصلی به زبان فارسی ترجمه شد .در مرحله بعد ترجمههای
اولیه به وسیله یک مترجم زبان انگلیسی ویرایش و اصالح
شد .سپس نسخه نهایی ترجمه توسط یک فرد دیگر با
مدرک دکتری زبان انگلیسی (وآشنابه مفاهیم روانشناختی)
به زبان اصلی برگرداندهشد .در این مرحله ،نسخه برگردان
به زبان اصلی پرسشنامه مجددا مورد بازبینی قرار گرقت و
برخی از موارد درنسخه فارسی اصالح گردید .نهایتا ،نسخه
نهایی بر روی گروه نمونه کوچکی ( 02نفر) اجرا شد و با
توجه به بازخوردهای ارائه شده در زمینه محتوا و قابلیت فهم
سؤاالت ،اصالحات الزم اعمال گردید.
 .0پرسشنامه نشخوار فکری  -تأمل :پرسشنامه نشخوار
فکری  -تأمل توسط تراپنل و کمپل در سال  1111ساخته
شده است .تراپنل و کمپل این ابزار را جهت تمایز میان
مؤلفههای ناسازگارانه و سازگارانه نشخوار فکری تهیه
نمودند .نسخه نهایی پرسشنامه نشخوار فکری  -تأمل شامل
 04آیتم است ،که  10آیتم آن نشخوار درباره خود 1و 10
آیتم آن تفکر تأملی درباره خود 0را ارزیابی میکند .پاسخ به
هر آیتم بر روی طیف لیکرت  5درجهای از بسیار مخالفم تا
بسیار موافقم ( 1تا  )5درجهبندی می شود.
تراپنل و کمپل( )18با بررسی اعتبار سازۀ این پرسشنامه،
گزارش کردند که خرده پرسشنامه نشخوار فکری رابطه

مثبت نیرومندی را با نشانههای روانرنجورخویی نشان
میدهد .درحالیکه خرده پرسشنامه پرسشنامه تأمل،
قویترین رابطه را با باز بودن نسبت به تجربه نشان میدهد.
تراپنل و کمپل با استفاده از آلفای کرونباخ ،همسانی درونی
خوبی را در مورد تأمل و نشخوار فکری (به ترتیب برابر با
 2/11و  )2/12گزارش کردند .به عالوه ،این دو عامل حداقل
همبستگی را با یکدیگر ( ،r= 2/00چرخش ابلیمن مستقیم)
نشان دادند .همچنین در پژوهش قربانی ،واتسون و هارگیس
ویژگیهای روانسنجی قابل قبولی برای این پرسشنامه
گزارش شده است ،به طوریکه همسانی درونی این
پرسشنامه را در ایران  2/84و در آمریکا  2/82گزارش
کردند(.)33
 .3پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ :3این پرسشنامه یکی از
پرکاربردترین ابزارهای سنجش عزتنفس کلی است که
شامل  12گویه است .در این پرسشنامه ،عزتنفس به
احساس پذیرش خود ،احترام به خود و ارزشمندی خود اشاره
دارد .پاسخدهندگان هر گویه را روی یک طیف لیکرت 1
درجهای از قطعا مخالفم تا قطعا موافقم ( 1تا  )1درجهبندی
میکنند .نتایج پژوهشهایی که ویژگیهای روانسنجی این
پرسشنامه را بررسی کردهاند ،حاکی از پایایی قابل قبول
(آلفای کرونباخ  2/40تا  )2/88این پرسشنامه است .نتایج
تحقیق پالمن و آلیک ( )0222نشان داده است که ضریب
اعتبار درونی این مقیاس  2/84است که با نتایج تحقیق
روزنبرگ ( )1141بسیار مشابه است .ضرایب همبستگی
بازآزمایی 4با فاصلة زمانی دو هفته ،پنج ماه و یک سال به
ترتیب 2/38 ،2/84 ،و  2/30گزارش شدهاند .همچنین،
همبستگی پرسشنامه عزتنفس روزنبرگ با ویژگیهایی
مانند افسردگی ( ،)-2/51اضطراب ( )2/40خصومت (،)2/31
روانرنجورخویی ( ،)2/51برونگرایی ( ،)2/31نشاندهنده
اعتبار مناسب این ابزار است( .)34محمدی ( )1384ضرایب
آلفای کرونباخ و دو نیمه سـازی مقیـاس عزتنفس
روزنبرگ را بر روی دانشجویان دانشگاه شـیراز  2/31و
 2/38و ضـرایب بازآزمـایی مقیـاس فوق را با فاصله یک
هفته  ،2/44دو هفته  2/43و سه هفته  2/48گـزارش
کردنـد کـه همـه ضـرایب بازآزمایی به دست آمده معنادار

1. rumination about the self
2. inquisitive self-focus

3. Rosenberg Self-Esteem Questionnaire
4. test-retest reliability
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میتوان نتیجه گرفت دادهها برای انجام تحلیل عاملی
مناسب هستند.
با تمرکز بر واریانس مشترک و اختصاصی ،تحلیل عاملهای
اصلی فقط  4عامل با ارزش ویژه بزرگتر از  1را شناسایی
کرد .مقادیر ویژه ،1درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
مرتبط با این عوامل (بعد از چرخش) در جدول  1ارائه شده
است.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،نتایج تحلیل
عاملی ،چهار عامل برای پرسشنامه دوسوگرایی به خود
شناسایی شد که این عوامل افکار متعارض درباره خود،
دیدگاه دو قطبی نسبت به خود ،نگرانی راجع به قضاوت
دیگران و اشتغال ذهنی در مورد ارزش خود نامگذاری شدند.
همچنین طبق جدول  ،1مؤلفههای اول تا چهارم به ترتیب
 3/4 ،12/1 ،42/3و  5/3درصد و مجموعاً  33/8درصد
واریانس بین گویهها را توضیح میدهند و دارای مقدار ویژه
بزرگتر از یک میباشند.
همانطور که در جدول  1مشـاهده مـیشـود 4 ،گویـه روی
عامل اول 4 ،گویه در عامل دوم 4 ،گویه در عامل سـوم و 4
گویه روی عامل  4بار عاملی داشتهاند.
بررسی روایی همزمانی پرسشنامه دوسوگرایی به خود :جهت
بررسی روایی همزمانی پرسشنامه دوسوگرایی به خود،
همبستگی آن با دو پرسشنامه «نشخوار ذهنی  -تأمل» و
«اعتماد به نفس روزنبرگ» بررسی شد .به دلیل بهنجار
نبودن توزیع نمره کلی پرسشنامههای دوسوگرایی به خود،
نشخوار ذهنی  -تأمل و اعتماد به نفس از ضریب همبستگی
اسپیرمن استفاده شد .نتیجه تحلیل در جدول  0نشانداده
شدهاست.

بود( .)33در تحلیل عاملی با استفاده از عاملیابی محور
اصلی (چرخش پروماکس) دو عامل (صالحیت و شایستگی
شخصی و رضامندی از خود) برای این پرسشنامه تعیین شد
که در مجموع  %83/53واریانس مقیاس را تبیین میکرد
(.)31
روند اجرای پژوهش :ابتدا در مورد اهداف پژوهش و
محرمانه بودن اطالعات ،به افراد داوطلب توضیحاتی ارائه
شد .سپس شرکتکنندگان فرم رضایت آگاهانه ،و ابزارهای
پژوهش (نسخه فارسی پرسشنامه دو سوگرایی به خود،
پرسشنامه نشخوار  -تأمل و اعتماد به نفس روزنبرگ) را
تکمیل کردند .تمام پرسشنامهها کدگذاری شدند تا نام
شرکتکننده افشا نشود و داده های گردآوری شده با کمک
نرمافزار  spss-22دستهبندی و با استفاده از آزمونهای
روانسنجی تجزیه و تحلیل گردید .برای تعیین کفایت
نمونه ،از شاخص کایزر – میر  -اوکلین استفاده شد .به
منظور استخراج ابعاد اصلی پرسشنامه دوسوگرایی به خود ،از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .برای بررسی پایایی
پرسشنامه ،ضرایب اسپیرمن براون و آلفای کرونباح محاسبه
شد و جهت بررسی روایی همزمان ،همبستگی این پرسشنامه
با پرسشنامه عزتنفس و نشخوار  -تأمل محاسبه شد.
یافتهها
پیش از انجام تحلیل دادهها از لحاظ داده های بدون پاسخ و
اثرات کف و سقف بررسی شد .اثر کف و سقف معنادار
هنگامی بوجود می آید که بیش از  15درصد آزمودنیها
کمترین یا بیشترین نمرۀ ممکن را در پرسشنامه یا سؤال
بدست آورده باشند .در مورد هیچ سؤالی داده بیپاسخ و
اثرات کف یا سقف وجود نداشت.
به منظور استخراج ابعاد اصلی پرسشنامه دوسوگرایی به خود،
از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .به منظور بررسی
ماتریس همبستگی دادهها در جامعه از آزمون کرویت بارتلت
استفاده شد .عالوه بر این ،جهت تعیین کفایت حجم نمونه از
شاخص  KMOاستفاده شد .مقدار به دست آمده
 ،KMO=2/833بیانگر کفایت نمونهها برای تحلیل عاملی
میباشد .همچنین آزمون کرویت بارتلت در سطح معنیداری
 2/25معنادار است ( )P< 2/25که نشان از همبسته بودن
متغیرهای اصلی (گویههای پرسشنامه) با یکدیگر دارد .لذا

1. eigenvalues
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جدول (1نتایج بارهای عاملی ،مقادیر ویژه ،واریانس تبیینشده حاصل از تحلیل عاملی
عامل سوم
عامل دوم
عامل اول
گویهها

عامل چهارم

 .10من در مورد اینکه از نظر اخالقی آدم خوب یا بدی هستم تردید دارم.

2/48

-

-

-

 .14من دائما در مورد این که آیا آدم خوب یا بدی هستم نگرانم.

2/44

-

-

-

 .4من احساس میکنم پر از تناقض هستم.

2/40

-

-

-

 .11من تردید دارم که آیا یک شخص اخالقی هستم یا خیر.

2/35

-

-

-

 .8من در مورد اینکه دیگران تا چه اندازه میخواهند به من نزدیک شوند ،تردید دارم.

2/51

-

-

-

 .4میترسم که دست به کاری وحشتناک بزنم.

2/54

-

-

-

 .13من دائما در مورد این که آیا انسان شایستهای هستم یا خیر ،نگرانم.

2/82

-

-

-

 .14من در شیوه تفکر در مورد خودم گرایش دارم که از یک حد افراطی به حد
افراطی دیگر حرکت کنم.

-

2/31

-

-

 .1من تمایل دارم در مورد خودم در قالب «خوب» یا «بد» فکر کنم.

-

2/42

-

-

 .3من احساس میکنم بین بخشهای متفاوت شخصیتم گسیخته میشوم.

-

2/55

-

-

 .13اگر من سهوا موجب آسیب به دیگران شوم ،این ثابت میکند که من آدم
غیرقابل اعتمادی هستم.

-

2/38

-

-

 .0من دائما مراقبم که از دیدگاه دیگران چگونه به نظر می آیم.

-

-

2/83

-

 .1من تردید دارم که آیا دیگران واقعا مرا دوست دارند یا نه.

-

-

2/51

-

 .3من دائما در مورد اینکه دیگران چه درکی از من دارند ،گوش بزنگم.

-

-

2/54

-

 .18وقتی با دیگران هستم به این فکر میکنم که آیا در بهترین حالت خود به نظر
میرسم یا خیر.

-

-

2/44

-

 .5من راجع به ارزش خود به عنوان یک انسان فکر میکنم.

-

-

-

2/81

 .12من در مورد ارزش خودم احساسات درهمی دارم.

-

-

-

2/45

 .15من در مورد اینکه چگونه می توانم خودم را اصالح کنم ،فکر میکنم.

-

-

-

2/33

 .11من دائما نگران این هستم که آیا هیچ کاری برای زندگیم خواهم کرد یا نه؟

-

-

-

2/43

4/41
04/82

مقدار ویژه
درصد واریانس
درصد واریانس تجمعی

0/44
3/41
10/83
18/34
33/80

1/48
4/82

سؤاالت و مقدار ضریب آلفای کرونبـاخ را در صـورت حـذف
هریک از سؤاالت پرسشنامه در جدول  3ارائـه شـده اسـت.
مشاهده می شود که همبستگی هیچ کدام از گویهها نزدیـک
صفر نیست و با حذف هر یک از گویهها ،آلفا تغییـر چنـدانی
نمیکند؛ بنابراین نیاز به حـذف هـیچ گویـهای از پرسشـنامه
نیست.
ضرایب پایـایی اسـپیرمن بـراون ،گـاتمن و آلفـای کرونبـاخ
پرسشنامه و عاملها در جـدول  4ارائـه شـدهاسـت .مطـابق
جدول هر سه ضریب بزرگتر از  2/4بوده که نشـانگر پایـایی
قابل قبول پرسشنامه میباشد.

جدول )2همبستگی پرسشنامه دوسوگرایی به خود با
پرسشنامه نشخوار ذهنی -تأمل و اعتماد به نفس روزنبرگ
ضریب همبستگی اسپیرمن
پرسشنامهها
P
دوسوگرایی به خود و
2/221
2/33
نشخوار ذهنی تأمل
دوسوگرایی به خود و
2/221
-2/44
اعتماد به نفس

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،ارتباط معنـاداری
بین پرسشنامه دوسـوگرایی بـه خـود و دو پرسشـنامه دیگـر
وجود دارد (.)P< 2/25
بررسی پایایی پرسشنامه دوسوگرایی به خود :شـاخص هـای
توصیفی گویهها ،همچنـین ضـریب همبسـتگی هـر یـک از
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جدول )3شاخصهای توصیفی گویهها و مقدار آلفای در صورت حذف هر گویه
ضریب همبستگی هر
مقدار αدر صورت
انحراف معیار
میانگین
شماره گویهها
گویه با سایر گویهها
حذف هر گویه
2/121
2/58
1/04
1/31
گویه 1
2/111
2/41
1/32
0/21
گویه 0
2/128
2/34
1/14
1/24
گویه 3
2/110
2/43
1/38
1/24
گویه 4
2/114
2/03
1/30
0/45
گویه 5
2/128
2/30
1/08
1/81
گویه 3
2/123
2/38
1/08
1/12
گویه 4
2/124
2/35
1/01
1/31
گویه 8
2/110
2/45
1/33
1/43
گویه 1
2/125
2/40
1/35
1/03
گویه 12
2/124
2/35
1/11
1/18
گویه 11
2/128
2/35
1/18
1/11
گویه 10
2/110
2/44
1/14
2/44
گویه 13
2/111
2/41
1/02
1/13
گویه 14
2/110
2/45
1/08
0/11
گویه 15
2/128
2/30
1/04
1/55
گویه 13
2/124
2/38
1/04
1/34
گویه 14
2/128
2/31
1/31
1/88
گویه 18
2/123
2/38
1/31
1/14
گویه 11
جدول )4نتایج بررسی پایایی پرسشنامه دوسوگرایی به خود
عوامل
نمره کلی پرسشنامه
عامل افکار متعارض درباره خود
عامل دیدگاه دو قطبی نسبت به خود
عامل نگرانی راجع به قضاوت دیگران
عامل اشتغال ذهنی در مورد ارزش خود

ضریب اسپیرمن براون
2/81
2/84
2/83
./85
2/88

بررســی جــدول هنجــار پرسشــنامه دوســوگرایی بــه خــود:
گویههای پرسشنامه دوسوگرایی به خود روی طیف لیکرت 5
درجهای از  2تا  4نمرهگذاری میشـود .نمـرههـای خـام بـه
دست آمده به نمرات استاندارد  Zبا میانگین صفر و انحـراف
معیار تبدیل شد .نمره های خام بـه دسـت آمـده بـه نمـرات
استاندارد  Zبا میانگین صـفر و انحـراف معیـار تبـدیل شـد.
نمرات خام آزمودنیها ،نمرات اسـتاندارد  Zو رتبـه درصـدی
نمرات پرسشنامه در جدول  5نشان داده شده است.
طبقهبندی شرکتکننـدگان براسـاس نمـره خـام پرسشـنامه
دوسوگرایی به خـود و نمـره اسـتاندارد بـه کمـک جـدول 3
امکانپذیر است .از آنجایی که در پرسشنامه دوسـوگرایی بـه

ضریب گاتمن
2/88
2/84
2/83
2/81
2/84

آلفای کرونباخ
2/11
2/81
2/12
2/84
2/12

خود ،نمرات پایین نشاندهنده دوسوگرایی کمتر و نمرات باال
منعکس کننده میزان باالتر دوسوگرایی بـه خـود اسـت ،لـذا
افرادی که نمره خام صفر تا  13را کسـب نمودنـد در گـروه
بسیار مطلوب و کسانی که دارای نمره باالتر از  52بودند ،در
گروه بسیار نامطلوب قرار میگیرند.
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جدول )5نمرات خام ،استاندارد  Zو رتبه درصدی نمرات پرسشنامه دوسوگرایی به خود
رتبه درصدی
رتبه درصدی نمره
رتبه درصدی نمره
نمره
Z
Z
Z
42/41
1/24
44
33/24
-2/35
03
1/34
-1/88
2
40/13
1/12
45
34/42
-2/01
04
3/08
-1/81
1
43/44
1/14
43
31/34
2/00
05
4/10
-1/38
3
45/41
1/04
44
42/18
-2/13
03
3/53
-1/55
5
3

-1/48

8/02

04

-2/21

40/30

48

1/3

44/25

4
8
1

-1/41
-1/35
-1/08

1/84
11/48
13/11

08
01
32

-2/20
2/24
2/11

44/03
45/12
44/54

41
52
51

1/34
1/43
1/52

48/31
82/33
81/14

12

-1/00

14/45

31

2/18

41/18

50

1/54

83/31

11
10
13

-1/15
-1/28
-1/20

13/31
18/23
11/34

30
33
34

2/04
2/31
2/34

52/80
50/43
54/12

53
54
53

1/33
1/42
1/83

85/05
83/81
88/50

14

-2/15

01/31

35

2/44

55/44

54

1/12

12/13

15
13
14

-2/88
-2/80
-2/45

00/15
04/51
03/03

33
34
38

2/51
2/54
2/34

54/38
51/20
32/33

58
51
33

1/13
0/23
0/32

11/82
13/44
15/28

18

-2/31

04/84

31

2/41

30/32

34

0/33

13/40

11

-2/30

01/51

42

2/44

33/13

34

0/53

18/33

02

-2/55

31/15

41

2/84

35/54

31

0/31

122

01

-2/41

30/41

40

2/12

34/01

-

-

-

00

-2/40

34/43

43

2/14

38/85

-

-

-

جدول )6طبقهبندی نمرات خام و استاندارد پرسشنامه دوسوگرایی به خود
محدوده نمرات خام
 2تا 13
 14تا 05
 03تا 34
 38تا 41
 52تا 31

رتبه درصدی
 2تا  02درصد
 02تا  42درصد
 42تا  32درصد
 32تا  82درصد
 82تا  122درصد

محدوده نمرات استاندارد
 -1/34تا -2/8
 -2/8تا -2/04
 -2/04تا 2/04
 2/04تا 2/8
 2/8تا 1/34

گروه هنجاری
بسیار مطلوب
مطلوب
متوسط
نامطلوب
بسیار نامطلوب

عنوان خوب یا بد را نشانمیدهد .مؤلفه سوم نگرانـی راجـع
بــه ظــاهر اجتمــاعی و ادراک و قضــاوت دیگــران را در
برمی گیرد .مؤلفه چهارم اشتغال ذهنی بـا ارزش خـود اسـت.
هرچند عوامل شناسایی شده با تعریف دوسوگرایی به عنـوان
ترکیبی از عدم قطعیت درباره خود ،دیدگاههای دوقطبی خود
و اشتغال ذهنی مضطربانه با خودپنداره هماهنگ اسـت .امـا
تعداد و محتوای مؤلفه های به دست آمـده در ایـن پـژوهش
متفاوت با عوامل به دست آمده در پـژوهشهـای قبلـی(,14
 )03است .با توجه به اینکه دو پژوهش قبلـی در مـورد ایـن

بحث
بر خالف دو مطالعه پیشین ،تحلیل آماری دادههای پـژوهش
حاضر 4 ،مؤلفه را برای ابزار مزبور مشخص کرد .سـاختار 4
عاملی یافت شده در پژوهش حاضر از انسجام درونـی کـافی
برخوردار است .مؤلفه اول نشاندهنده افکار متعارض در مورد
خــود ،مشــغولیت ذهنــی بــا اخالقیــات و احســاس کلــی
دوسوگرایی و تعارض است .مؤلفه دوم منعکسکننده دیـدگاه
دوقطبــی در مــورد خــود و حــس گســیختگی اســت .بیشــتر
گویه های این مؤلفه ،دوسوگرایی در تفکر راجع بـه خـود بـه
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نیست .از طرف دیگر ،شـرکتکننـدگان ایـن پـژوهش تنهـا
جمعیت دانشجویی (دانشجویان دانشگاههای شـیراز) بودنـد،؛
از اینرو تعمیم نتایج بهدست آمده به جمعیتهای دیگر ،باید
با احتیاط صورت گیرد .بررسی این ابزار در جمعیتهای دیگر
(جمعیت غیردانشجویی و جمعیت بالینی) یک گام پیشنهادی
برای پژوهش های بعدی است که میتواند به تعمـیمپـذیری
یافتههای مطالعه حاضر به جمعیت غیردانشجویی کمک کند.
عالوه بر این پیشنهاد میشود در پژوهشهـای بعـدی سـایر
مشخصات روانسنجی مثل روایی افتراقی و پایایی باز آزمایی
نیز مورد بررسی قرار گیرد.
منابع

ابزار در استرالیا و در نمونه ای متشکل از دانشـجویان و غیـر
دانشجویان صورت گرفته است ،تفاوت مؤلفهها میتوانـد بـه
دلیل بافت فرهنگی متفاوت ایران یا ویژگی های خاص گروه
نمونه (جمعیت دانشجویی) باشد.
ضرایب پایـایی اسـپیرمن بـراون ،گـاتمن و آلفـای کرونبـاخ
نشانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه میباشد .همخوان با این
یافته ،نتایج پژوهش هّای پیشین نیز حـاکی از پایـایی قابـل
قبول این پرسشنامه است .در پژوهش تیشر و همکـاران نیـز
همسانی درونی خـوبی بـرای همـه عوامـل ایـن پرسشـنامه
گزارش شد(.)14
عالوه براین ،نتایج پژوهش نشـان داد کـه بـین پرسشـنامه
دوسوگرایی به خـود بـا پرسشـنامه عـزتنفـس روزنبـرگ و
نشخوار  -تأمل همبستگی معنـاداری وجـود دارد کـه مؤیـد
روایی همزمان پرسشنامه دوسوگرایی به خـود مـیباشـد .در
همین راسـتا ،پـژوهش هـای پیشـین همبسـتگی معنـادار و
باالیی بین این مقیای و سایر پرسشنامه های ارزیابی خود (از
جمله وضوح خودپنداره ،عزت نفس ،نشخوار  -تأمل) گزارش
کردند( .)08 ,05این یافتههـا بـا تعریـف سـازه دوسـوگرایی
همخوانی دارد .دوسوگرایی بـه خـود بـا پـایین بـودن حـس
ارزشمندی و اعتماد به خود مرتبط است .پژوهشهای پیشین
نشان دادهاند که افراد با بازنماییهای ضعیف خود ،عزتنفس
پایینی نیز دارند .بعضی محققان پیشنهاد کردهاند که ادراکات
بی ثبـات دربـاره خـود ،فـرد را در برابـر عـزتنفـس پـایین
آسیب پذیر می کند( .)42عالوه بـر ایـن پـژوهش هـا نشـان
داده اند که همبستگی نمـرات ایـن پرسشـنامه بـا ابزارهـای
وضوح خود ،خود نشخوارگری و بیثبـاتی خـود قـویتـر از
رابطه آن با پرسشنامههای عزتنفس و بـیتصـمیمی اسـت
( .)08بنابراین ،این یافته پرسشنامه دوسوگرایی به خود را به
عنوان ابزاری برای سنجش ساختار خود و نـه عـزتنفـس و
تصمیمگیری تأیید میکند.
در مجموع ،نتایج به دست آمده حاکی از این اسـت کـه ایـن
پرسشنامه در نمونه به کار گرفته شده از اعتبار و روایی قابـل
قبولی برخوردار است .با این وجود بایـد در نظـر داشـت کـه
پژوهش حاضر اولین تالش صورت گرفتـه در ایـران جهـت
بررسی ویژگیهای پرسشنامه دوسوگرایی به خود میباشـد و
نتیجه گیری قطعی در مورد ایـن پرسشـنامه و ویژگـیهـای
روانسنجی آن ،صرفاً براساس نتایج پژوهش حاضـر ،ممکـن
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