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چکیده
ایاان پااژوهش بااا هاادف رواسااازی میااانفرهنگاای م یاااس چندبعاادی نایاات اجتناااقی ادراکشااده
(امپاایاساس) 5در گروهاای از دانشااجویان ایراناای و سااوئدی انجااام شااد .در مطااعااۀ اواار242 ،
دانشجوی کارشناسی ( 442ایرانی و  422سوئدی) به م یاس چندبعدی نایت اجتنااقی ادراکشاده
پاسخ دادند .بهمنظور بررسی تغییرناپریری قااملی امپایاساس در دو گاروه از تحلیال قااملی تأییادی
چندگروهی استفاده شد .نتایال تحلیل ماافههای ا لی با استفاده از چارخش وارینااکس در دو گاروه
دانشجویان ایرانی و سوئدی نشان داد که «اماسپیاساس» از ساه قامال دوساتان ،خاانواده و دیگاران
مهم 1تشلیل شده است .نتایال تحلیل قاملی تأییدی تکگروهی نشاان داد کاه در کال ننوناه و در دو
گروه ،ااگوی سهقااملی امپایاساس بارازش خاوبی باا دادههاا داشاتند .نتاایال تحلیال قامال تأییادی
چندگروهی بهروشنی تغییرناپریری بینگروهی باقیماندههای اندازهگیری ،کوواریانسهای سااختاری
و وزنهای اندازهگیری «اماسپیاساس» را در دانشاجویان ایرانای و ساوئدی نشاان دادناد .هنوناین،
نتایال تحلیل واریانس چندمتغیری 1نشان داد که اثر قنصر بافتاری فرهنگ بار زیرم یااسهاای نایات
اجتناااقی ادراکشااده از نظاار مماااری معنااادار بااود .در مجنااوع ،نتااایال مطااعاۀ اواار نشااان داد کااه
دانشجویان در دو گروه فرهنگی رف نظر از زمینۀ فرهنگی ،گویاههاای م یااس چندبعادی نایات
اجتناقی ادراکشده را به شیو مشابهی تفسیر کردند.
واژگان کلییدی :تغییرناپاریری قااملی ،تحلیال قااملی تأییادی چنادگروهی ،م یااس
نایت اجتناقی ادراکشده ،تفاوتهای فرهنگی.
 .1استادیار دا،شگاه شهید بهشتی (،ویاندة مائول)
 .1دا،شیار دا،شگاه اربرو سوئد
 .9استاد دا،شگاه خوارزمی

o_shokri@sbu.ac.ir
reza.kormi-nouri@oru.se
farahani@khu.ac.ir

moradi@khu.ac.ir
 .4استاد دا،شگاه خوارزمی
)5. Multidimensional Scale of Perceived Special Support (MSPSS
6. Significant Others
)7. Multi Analysis of Variance (MANOVA
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فراگستری رویارویی با اشلا متفااوتی از تجاارب تنیادگیزا در موقعیاتهاای تحصایلی
مانند محدودیت زمانی ،ترس از شلست ،فشارهای مااای و مطااعاات رفاهای طاقاتفرساا
سعی شده است که در طو دو دهۀ اخیر ،گروه کثیری از مح اان در قلنروهاای فرهنگای
مختل  ،ن ش تعیینکنند نایت اجتناقی ادراکشده را بهقنوان یک منعاع قظایم م ابلاۀ
موقعیتی 2برای تعیین تنایز مشاهده در «کیفیات زنادگی تحصایلی »9دانشاجویان هناواره در
کانون توجه خود قرار دهند (بارن2249 ،1؛ ریوی 5و هنلاران2249 ،؛ مورای 1و هنلاران،
2249؛ کانگ 1و هنلاران2242 ،؛ باتیری 3و هنلاران2221 ،؛ فال تای .)4932 ،افازون بار
این ،مرور دقیم پیشینۀ تجربی مفهوم نایت اجتناقی نشان مایدهاد کاه هار گوناۀ تاالش
نظاممند با هدف کسی اطالع از کارکرد وربهگیرانۀ مفهوم نایت اجتنااقی ادراکشاده
بهمثابۀ یک منعع م ابلۀ موقعیتی در بافت تح ی اتی تنیدگی م ابله ،نیازمند گستردهتار کاردن
مطااعاااتیساات کااه ن ااش غیرقاباال انلااار فرهنااگ ا بااهقنااوان یااک قنصاار بافتاااریا را باار
ویژگیهای کارکردی نایت اجتناقی بررسی کند (چاایسی2242 ،3؛ پاینز 42و زیادمن،44
2229؛ گودوین 42و پالزا2222 ،49؛ ایانگ 41و بوگات4331 ،45؛ ویتون.)4335 ،41
در سه دهۀ گرشته ،قلنرو مطااعاتی تنیدگی ا م ابله با هدف بازشناسی تعامال پویاای میاان

فرد و محید پدید ممد (موس .)2222 ،41مح ان بهمدت چندین سا بهمنظاور قینایساازی و
کنیسازی محید ،تعداد رخدادهای منفی زندگی افراد و گرفتاریهای روزانۀ منها را در طو
1. stressful experiences
2. situational coping resource
3. quality of academic life
4. Boren
5. Reeve
6. Murray
7. Kong
8. Bouteyre
9. Chalise
10. Pines
11. Zaidman
12. Goodwin
13. Plaza
14. Liang
15. Bogat
16. Wheaton
17. Moos

یک ماه بررسی کردند .متأسفانه این نظام اندازهگیری محید ،بهدایل قدم توجه به معنای وقاایعی
که در بافت زندگی فردی به وقوع میپیوندد ،غیربافتی کردن قلنرو پژوهشی تنیدگی ا م ابلاه را

به هنراه داشته است .سامرفیلد 4و مککری )2222( 2تأکید کردند کاه مح اان در ساا هاای
اخیر میکوشند واقعگرایی 9را به درون قلنرو مطااعاتی تنیدگی ا م ابله وارد کنند .شایان ذکر
است که در این میان ،فرهنگیلی از مهمترین بافتهای فراموششده است.

تریاندیس 1خاطرنشان میکند کاه فرهناگ قعاارت اسات از نظاام تغییار مساتنر و کاامالً

پیویدهای از معانی که مموخته میشود ،منت ل میگردد و از نسلی به نسل دیگر تغییار ماییاباد
( :4335ص  .)29این نظام معنا هنجارها ،باورها و ارزشهایی را در باردارد کاه باا تجویزهاای
رفتاری هنراه هستند .با وجودی که ارزشهاای فرهنگای بایشاناری بارای تو ای
مشترک و منحصر به فرد فرهنگهای مختل

قنا ار

شناسایی شدهاند ،اما مح ان نشانگان فرهنگای

فردگرایی 5و جنعگرایی 1را بیشاتر مطااعاه کاردهاناد (ایسارمن و هنلااران .)2222 ،شاواهد
تجربی و نظری مختل

1

نشان دادهاند که این ااگوها فرهنگهای مختل

را باهطاور معنااداری

از یلدیگر متنایز میکنند (هنان؛ هافستد4332 ،3؛ تریاندیس.)4335 ،
فردگرایی و جنعگرایی شامل مجنوقهای از ارزشها ،نگرشها و رفتارها هستند کاه از
نظر ارجحیت دادن به فرد در برابر گروه خودی باا یلادیگر متفاوتناد (هافساتد .)4332 ،در
فرهنگهایی که جهتگیری فردگرا دارند« ،خود» 3وا د ا لی جامعاه تل ای مایشاود؛ در
نتیجه ،در بافت فرهنگی فردگرا بر و فردی ،است ال شخصای و خودشالوفایی تأکیاد
میشود .در م ابل ،در فرهنگهایی که جهتگیری جنعگرا دارند« ،گروه خودی» 42وا اد
ا لی جامعه را تشلیل میدهد و افراد در چارچوب نیازها ،اهداف و ت ادیر گاروه خاودی
محصور میشوند .در نتیجه ،در این فرهناگ هاا بار وظیفاه و تعهادات فارد در برابار گاروه،
وابستگی مت ابل با افراد دیگر در گروه و انجام ن شهای اجتناقی تأکید میشود.
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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نتایال مطااعات مختل نشان دادهاند که در قلنروهای مطااعاتی مختل مانند تنیادگیام ابلاه
1
(تویید 4و هنلاران ،)2221 ،بهزیستی ذهنی (سوه 2و اویشی ،)2221 ،9رفتارهاای ساالمت (چان
و هنلاران )2221 ،و «خود» و هویت (کریستوفر 5و بیکهارد )2221 ،1فرهناگ باهقناوان یاک
قنصر بافتاری بر رفتار افراد تأثیر میگرارد .افراد برای انتخااب اطالقاات از محاید خاود کاه بار
شناخت و ادراک منها تأثیر میگرارد ،در موقعیت تصنیمگیری قارار مایگیرناد .جهاتگیاری
فرهنگی غاای در چنین شرایطی ،وزن بیشتری باه برخای از گزیناههاای فارد مایدهاد .بناابراین،
روانشناسان بر ن ش قظیم متغیرهای فرهنگی در شللدهی به شاناخت و ادراک انساان تاوجهی
ویژه کردهاند .بر این اساس ،فرهنگ ،قراردادهایی را بارای انتخااب اطالقاات خااص از محاید
اطراف شلل میدهد و برای افرادی کاه در موقعیات انتخااب قارار مایگیرناد ،وزنای را تعیاین
میکند که باید به قنا ر موجود در محید داده شود (تریاندیس و سوه.)2222 ،
نایات
با وجود من که شواهد پژوهشهای متعددی ،ن ش تعیینکنند اشلا مختل
اجتناقی را در پیشبینی سالمت روانی و جسنانی بررسی کاردهاناد (تاویتس ،)4335 ،1اماا
مطااعات اندکی به ایان پرساش پاساخ دادهاناد کاه چگوناه ااگوهاای رواباد اجتنااقی در
بافااتهااای اجتناااقیا فرهنگاای مختلا باار اسااتفاده و اثربخشاای نایاات اجتناااقی تااأثیر
میگرارند .بیشک نوع تصنیم افراد از نظر ت اوا و دریافت نایت به ماهیت روابد منهاا
در شعلههای اجتناقی خود بستگی دارد .دو شعلۀ اجتناقی نایتکننده منلان اسات از
احاا هنجارهای هدایتکنند تعامالت و انتظارهای مشترک درباار چگاونگی پیوناد باین
فرد و شعله با یلدیگر متفاوت باشند .در نتیجه ،جستوجوی رفتار نایتجویاناۀ افاراد از
هنجارها و انتظارات جامعه تأثیر میپریرند (تیلور 3و هنلاران.)2221 ،
طعم دیدگاه پاینز و زیدمن ،چگاونگی اساتفاده از نایات اجتنااقی در مواقاع نیااز و در
مواجهه با قوامل تنیدگیزا در گروههای فرهنگی مختل را مایتاوان از طریام «نظریاۀ ن اش
اجتناع» و «نظریۀ ساخت اجتناقی» 3تعیین کرد ( .)2229طعام ایان دیادگاه ،فرهناگ متضانن
1. Tweed
2. Suh
3. Oishi
4. Chen
5. Christopher
6. Bickhard
7. Thoits
8. Taylor
9. social construction theory

نوقی برنامهریزی فراگیر ذهنیست که افراد یک گاروه را از افاراد گاروههاای دیگار متناایز
میکند .نظریۀ ن ش اجتناقی در پاسخ به چرایی رفتار افراد در موقعیتهای مختل  ،بار ن اش
ماثر نیروهایی نظیر هنجارهای فرهنگی تأکید میکند .شواهد تجربی متعدد نشاان دادهاناد کاه
تأکید نسعی بر ابعاد مست ل و بههموابستۀ «خود» در بافتهاای فرهنگای مختلا  ،نشااندهناد
هنجارهااای فرهنگاای متفاااوت اساات (مااارکوس 4و کیتایامااا .)4334 ،2باارای ننونااه ،در بافاات
فرهنگی جنع گرا بار نزدیلای و در بافات فرهنگای فردگارا بار تفارد و تنایزیاافتگی باهمثاباۀ
هنجارهای فرهنگی مختل تأکیاد مایشاود .یافتاههاای روانشناسای فرهنگای نشاان دادهاناد
هنجارهایی که ماهیت روابد در فرهنگهای مختل را هدایت میکنند ،با هم متفاوتند .برای
ننونه ،در فرهنگهای فردگرا مانند ممریلا و اروپای غربی بر افزایش و فظ تنایزیاافتگی از
دیگران تأکید میشود .در م ابل ،در فرهنگهای جنعگرا نظیر مسیای شرقی ،افراد ،وابسته باه
گروههایشان هستند ،اواویت را به اهداف گروهی میدهند و هناواره در ادد هساتند کاه باا
گروه خودی هناهنگ باشند (تریاندیس و سوه2222 ،؛ قربانی و هنلاران.)2229 ،
ساخت واقعیت بر اساس نظریاۀ سااخت اجتنااقی ،منشاأ اجتنااقی دارد .هایچ واقعیتای
وجود ندارد که هنۀ افراد بهطور یلسان و هنزمان تجربه کنند .ادراک افراد از واقعیاات در
فرهنگهای مختل نیز متفاوت است .افراد اساساً گیرنادگان منفعال واقعیاات اجتنااقی و
روانی نیستند .منها با استفاده از فرهنگ بهمثابه راهننایشان در ساخت ادراک خود از جهاان
و واقعیات دارای ماهیتهای مختل  ،مشارکت فعا دارند.
مح ان برای بررسی ن ش تفاوتهای فرهنگای در اساتفاده از تجاارب ناایتی ،بارهاا
مسیاییها ،ممریلاییهای مسیاییتعار و ممریلاییهاای اروپااییتعاار را باا یلادیگر م ایساه
کردهاند (هاشینوتو 9و هنلاران2221 ،؛ کیم 1و هنلاران2221 ،؛ چو 5و هنلااران2223 ،؛
ساساکی 1و کیم2223 ،؛ تیلور و هنلاران .)2221 ،نتایال مطااعات مختل نشان دادناد کاه
تفاوت هاای فرهنگای پایاایی از احااا مماادگی افاراد بارای اساتفاده از نایات اجتنااقی
بهمنظور مواجهه با تجارب تنیدگیزا وجود دارد .نتایال مطااعۀ تیلور و هنلاران ( )2221ا با
اسااتفاده از روشهااای بازپاسااخ و بسااتهپاسااخا نشااان داد کااه مساایاییهااا و ممریلاااییهااای
1. Markus
2. Kitayama
3. Hashimoto
4. Kim
5. Chu
6. Sasaki
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مسیاییتعار در م ایسه با ممریلاییهای اروپاییتعار ،در مواجهه با تجارب تنیدگیزا ساطو،
باالتری از نایت اجتناقی را گزارش کردند.
مطااعات دیگری نیز با هدف م ایسۀ تفاوتهای فرهنگی و ن ش منها بار میازان اساتفاده
از تجارب نایتی در رویارویی باا طیا

وسایعی از رخادادهای تنیادگیزا انجاام شاد؛ از

جنله در ننونههای ممریلاییهای مسیاییتعاار و ممریلااییهاای اروپااییتعاار (ساسااکی و
کیم ،)2223 ،نسلهای مختل

ممریلاییهای مسیاییتعار (چو و هنلااران2223 ،؛ تیلاور و

هنلاران ،)2221 ،ممریلاییهای اروپاییتعار و کرهایها (چاو و هنلااران2223 ،؛ کایم و
هنلاااران2223 ،؛ تیلااور و هنلاااران )2221 ،و ممریلاااییهااای اروپاااییتعااار و ژاپناایهااا
(هاشااینوتو و هنلاااران .)2221 ،یافتااههااای ایاانپااژوهشهااا نشااان داد کااه مساایاییهااا و
ممریلاییهای مسیاییتعار در م ایسه با ممریلاییهای اروپاییتعاار ،در مواجهاه باا تجاارب
تنیدگیزا سطو ،باالتری از نایت اجتناقی را گزارش کردند .افزون بر این ،در مطااعات
مختل
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ااگوی کلی تفاوتهای فرهنگای بارای جساتوجاوی نایات اجتنااقی در میاان

زیرگروههای متفاوت فرهنگ مسیایی ،مانند ژاپان ،چاین ،کاره ،ویتناام ،هناد و فیلیپاین در
م ایسه با ممریلاییهای اروپاییتعار تلرار شد (کیم و هنلاران.)2223 ،
بنابراین نایت اجتناقی ادراکشده باه قناوان یاک راهعارد م ابلاۀ ماوقعیتی در رویاارویی باا
تجارب تنیدگیزا اهنیت بالمنازقی دارد .از ساوی دیگار ،فرهناگ باهقناوان یاک قامال بافتااری
تأثیرگرار ،ن شی تعیینکننده در جستوجوی اشلا مختل تجاارب ناایتی دارد و اماروزه ایان
ن ش بیش از پیش مشلار شده است .با توجه به منواه گفتاه شاد ،وارورت اساتفاده از یاک ابازار
سنجش روا و پایا با هدف سنجش دقیم کارکردهای وربهگیرانۀ نایات اجتنااقی در مواجهاه باا
گروه وسیعی از قوامل تنیدگیزا در پارادایمهای فرهنگی مختل  ،بیش از پایش اهنیات ماییاباد.
بر این اساس ،زینت 4و هنلاران ،م یااس چندبعادی نایات اجتنااقی ادراکشاده را باا هادف
اندازهگیری ساز نایت اجتناقی ادراکشده ،طرا ی کردند (زینت و هنلاران.)4333 ،
مح ان مختل
گروههای مختل

ویژگیهای فنی م یاس چندبعدی نایت اجتنااقی ادراکشاده را در
2

9

مانند نوجوانان (ادواردز 2221 ،؛ براور و هنلاران2223 ،؛ راماسناوی

1

1. Zimet
2. Edwards
3. Bruwer
4. Ramaswamy

و هنلاران ،)2223 ،بیناران روانی (کالرا 4و هنلاران2229 ،؛ واینگارنلاارا 2و هنلااران،
 ،)2242بیناااران قلعاای (پدرسااون 9و هنلاااران )2223 ،و ساااانندان (اسااتنلی 1و هنلاااران،
 )4333مطااعه کرده اند .افزون بر این ،ورورت گریزناپریر مطااعۀ مفهوم نایت اجتنااقی
بهمثابه یک منعع م ابلهای موقعیتی در رویارویی با تجاارب تنیادگیزا ساعی شاده اسات تاا
مح ان در گروههای فرهنگی مختل

نیز نسخههای زبانی متفااوتی از «اماسپایاساس» را

ارائه دهند ،مانناد نساخههاای زباانی اردو و نپااای (رواوان و مفتااب2223 ،؛ تونساینگ 5و
هنلاران ،)2242 ،چینای (چناگ 1و چاان ،)2221 ،1تایلنادی (وونگپاکااران 3و هنلااران،
 ،)2244سوئدی (اکعک 3و هنلاران ،)2249 ،ماازیایی (ناگ 42و هنلااران )2242 ،قربای

(مروئین 44و هنلاران )2242 ،و ترکیهای (دورو2221 ،42؛ باسو  .)2223 ،49نتاایال مزماون
ویژگیهای فنی روایی و پایایی نسخههای زبانی مختل

«اماسپیاساس» بهطور تجربای از

ساختار قاملی مفروپ م یااس چندبعادی نایات اجتنااقی ادراکشاده شاامل خاانواده،
دوستان و دیگران مهم نایت کرد.
بر اساس منوه گفته شد ،مطااعۀ روشنند ن ش تفسایری نایات اجتنااقی ادراکشاده
در ااگوهای فرایناد تنیادگی در دانشاجویانی از فرهناگهاای مختلا  ،مساتلزم در اختیاار
داشتن ابزاریست که بتاوان سااز
مختل

نایات اجتنااقی ادراکشاده در گاروههاای فرهنگای

را دقیم تر سنجید .بنابراین ،پژوهش اور بارای نخساتین باار ،باا هادف رواساازی

میانفرهنگی م یاس چندبعدی نایت اجتنااقی ادراکشاده (زینات و هنلااران)4333 ،
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

این تح یم ،تو یفی و از نوع هنعستگیست .گروه ننونه شامل  442دانشجوی ایرانای در م طاع

کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران  91پسر ( )%92 1و  13دختر ( )%13 1و  422دانشاجوی
سوئدی در م طع کارشناسی دانشگاه اربرو  23پسار ( )%23و  14دختار ( )%14بودناد .در میاان
دانشجویان ایرانی ،میانگین سنی دانشاجویان پسار  ،SD = 4 52( 22دامناه =  )43-21و میاانگین
سنی دانشجویان دختر  ،SD = 4 14( 22 24دامنه =  )43-21و در میاان دانشاجویان ساوئدی،
میااانگین ساانی دانشااجویان پساار  ،SD = 9 23( 22 52دامنااه =  )43-99و میااانگین سااانی
دانشجویان دختر  ،SD = 5 94( 29 11دامنه =  )43-13بود .مشارکتکنندگان از گاروههاای
فرهنگاای مختل ا

و بااا اسااتفاده از روش ننونااهگیااری چندمر لااهای ،بااه کنااک سااه وا ااد
4

ننونهبرداری دانشلده ،رشته و کالس درس انتخاب شدند .طعم دیدگاه کالین  ،در مطااعااتی
که با هدف مزمون ساختار قاملی ابزارهای سنجش انجام میشود ،به ازای هر گویه ،داقل 5
و داکثر  22مشارکتکننده باید انتخااب شاوند ( .)2225بار ایان اسااس ،در مطااعاۀ اوار
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تالش شد به طور ت ریعی از قاقد  42به  4استفاده شود.
مقیاس چندبُعدی حمایت اجتماعی ادراكشیده :م یااس چندبعادی نایات اجتنااقی
ادراک شده را که یک ارزیابی ذهنی از بسندگی نایت اجتناقی به قنل میمورد زینات و
هنلارانش ( )4333طرا ی کردند« .اماسپیاساس» ادراکات از بسندگی نایت اجتنااقی
را در سه منعع خانواده ،دوستان و دیگران مهم میسنجد .این م یاس شامل  42مااده اسات کاه
هر ماده روی یک طی هفت درجهای از کامالً مخاا ( )4تا کامالً موافام ( )1درجاهبنادی
می شود .در ایان م یااس ،هار چهاار مااده بار اسااس مناابع نایات اجتنااقی ،باه یلای از
گروههای قاملی خانواده ،دوستان و دیگران مهم منتسی شده است .با افازایش ننار افاراد،
ننر منها در قامل کلی نایت اجتناقی ادراکشده نیز افزایش نشان مایدهاد .افازون بار
این ،از ا ل جنع ننر افراد در مااده هاای هار م یااس ،ننار کلای افاراد در هار یاک از
زیرم یاسهای سهگانه به دست میمید .نتایال مطااعۀ زینت و هنلارانش باا هادف بررسای
ویژگیهای روانسنجی «اماسپایاساس» نشاان داد کاه ایان ابازار بارای سانجش نایات
اجتناااقی ادراکشااده روا و پایاساات .نتااایال مطااعااۀ بااراور و هنلااارانش ،دربااار تحلیاال
ویژگیهای روانسنجی م یاس چندبعدی نایت اجتناقی ادراکشده با استفاده از تحلیال
1. Kline

قاملی تأییدی نشان داد که ساختار ساهقااملی «اماسپایاساس» (دیگاران مهام ،خاانواده و
دوستان) برازش قابل قعوای با دادهها دارد .در این مطااعاه ،وارایی مافاای کرانعااخ 4قامال
کلی نایت اجتناقی ادراکشده و ابعاد سهگانۀ دیگران مهم ،خانواده و دوستان در ننوناۀ
ایرانی به ترتیی برابر باا  2 34 ،2 35 ،2 31 ،2 33و در ننوناۀ ساوئدی باه ترتیای برابار باا
 2 32 ،2 31 ،2 31 ،2 34و در کل برابر با  2 31 ،2 31 ،2 33 ،2 32به دست ممد.
در این مطااعه ،نسخۀ انگلیسی م یاس چندبعادی نایات اجتنااقی ادراکشاده ،بارای
ننونۀ دانشجویان ایرانی به زبان فارسی و برای ننونۀ دانشجویان ساوئدی باه زباان ساوئدی
ترجنااه شااد .بااهمنظااور فااظ هاامارزی زبااانی و مفهااومی ،نسااخههااای فارساای و سااوئدی
«اماسپیاساس» هر یک به کنک یک فرد دوزباناۀ دیگار باه انگلیسای برگرداناده شادند
(مارسال 2و ائونگ .)4335 ،9دو مترجم دربار تفاوتهاای میاان نساخههاای انگلیسایشاان
بحو کردند و از طریم فرایند مرور ملرر 1این تفاوتها به داقل منلن کاهش یافات .باه
این ترتیی ترادف معنایی نسخههای ترجنهشده با نسخۀ ا لی به دقات ماورد بررسای قارار
گرفت .در نهایت ،چند نفر از اقضای هیئت قلنی دانشگاه روایی محتاوا و تطاابم فرهنگای
این م یاس را مطااعه و تأیید کردند.
5
منطق تحلیل دادهها :در مطااعۀ اور ،هنسو با پیشنهاد بیرن ( ،)2221بهمنظور مزمون
تغییرناپریری (همارزی) ساختار قاملی «اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی و ساوئدی از
مجنوقهای از روشهای تحلیل قاملی تأییدی استفاده شد.
در برنامههاای ممااری مختلا  ،باه منظاور انجاام تحلیال قااملی تأییادی چنادگروهی،
پارامترهای معینی را در ااگو ثابت فرپ میکنند و از ایان طریام ،ااگاو در معارپ برخای
محاادودیتهااا قاارار ماایگیاارد .در مجنااوع ،در پااژوهش اواار ،تااواای محاادودیتهااای
پیشانهادی بااه اورت تغییرناپااریری بارهاای قاااملی و تسااوی واریااانساکوواریاانس بااین
قاماالهااای ملنااون اساات (منااگ 1و هنلاااران2221 ،؛ ریگااوتی 1و هنلاااران.)2223 ،
مالکهای مح ان مختل برای تغییرناپریری اندازهگیری باا یلادیگر متفاوتناد .برخای از
1. Cronbach
2. Marsella
3. Leong
4. iterative review process
5. Byrne
6. Ang
7. Rigotti
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مح ان خاطر نشان ساختهاند که مالک بارهای قااملی ملفایسات (میاد 4و التنشاالیگر،2
2221؛ راجو 9و هنلاران .)2222 ،بعضی از مح ان نیاز بار پاارامتر خطاهاای انادازهگیاری
تغییرناپریر (بیرن و واتلینز )2229 ،1و برخی دیگر بر همترازی واریانسااکوواریاانس باین
قاماالهااای ملنااون تأکیااد کااردهانااد (چااان .)2222 ،5در مطااعااۀ اواار ،باارای دو جاانس،
همترازی یا ناهمترازی باقیماندههای اندازهگیری ،1کوواریانسهای ساختاری 1و وزنهاای
اندازهگیری 3مزمون شد.
در این مطااعه ،بارای اساتفاده از تحلیال قامال تأییادی از روش اداکثر ا تناا بارای
برمورد ااگو بهره بردیم .افزون بر این ،هنسو با پیشنهاد هو 3و بنتلر )4333( 42بهمنظاور ارائاۀ
ارزیابی جامعی از برازش ااگو از موارد زیر استفاده شد :شاخص مجرور خی( ،)χ2شااخص
مجارور خای بار درجاۀ مزادی ( ،)χ2/dfشااخص بارازش م ایساهای ،44شااخص نیلاویی
برازش ،42شاخص نیلویی برازش انطعاقی 49و خطای ریشۀ مجرور میانگین ت ریی.41
در نهایت ،م یاس چندبعدی نایت اجتناقی ادراکشده بهطاور گروهای در کاالسهاای
درس در اختیااار دانشااجویان ایراناای و سااوئدی قاارار گرفاات .بااا توجااه بااه تعااداد مااادههااای
«اماسپیاساس» ،مدت زمان پاسخ به ساا های م یاس 42 ،اای  45دقی ه پیشبینی شد.
یافتهها
تحلیل عاملی اکتشافی «اماسپیاساس»

ابتدا بهمنظور تو ی

ساختار قاملی «اماسپیاساس» در دانشاجویان ایرانای و ساوئدی ،از

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

کفایت ننونهبرداری کایزر ،میر و االین 4محاسعه و برابر با  2 31و مزمون کرویات بارتلات
 χ2 )11N= 442( = 349 92، p> 2 224بهدست ممد و در ننونۀ سوئدی انداز شااخص

کفایت ننونهبرداری کایزر ،میر و االین محاسعه و برابر با  2 33و مزماون کرویات بارتلات
 χ2 )11N= 422( = 131 91، p> 2 224به دست ممد .این یافتهها نشان میدهناد در هار
دو ننونه ،ماتریس هنعستگی برای این تحلیل مناسی بودند .در هر دو ننوناه ،نتاایال تحلیال
ماافههای ا لی «اماسپیاساس» از سااختار ساهقااملی خاانواده ،دوساتان و دیگاران مهام
نایت کرد .نتایال تحلیل ماافههای ا لی «اماسپیاساس» نشان داد کاه در ننوناۀ ایرانای
قاملهای دوستان ،خانواده و دیگران مهم هر یک به ترتیی  11 34در اد 45 11 ،در اد
و  42 92در د (و در مجنوع  12 31در د) و در ننونۀ سوئدی قاملهای دیگاران مهام،
دوستان و خانواده هر یک به ترتیی  52 51در اد 49 32 ،در اد و  42 54در اد (و در
مجناوع  11 33در ااد) از واریااانس قاماال کلای نایاات اجتناااقی ادراکشااده را تعیااین
کردند( .ن .گ :جدو شنار .)4
جدول  .1مشخصههای آماری «اماسپیاساس» با اجرای روش پیسی 2برای ساختار سهعاملی در
دانشجویان ایرانی و سوئدی

ایرانی

سوئدی

عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

دوستان

5 12

11 34

11 34

خانواده

4 33

45 11

12 55

دیگران مهم

4 21

42 92

12 31

دیگران مهم

1 21

52 51

52 51

دوستان

4 11

49 32

11 93

خانواده

4 52

42 54

11 33

در جدو شنار  ،2اندازههای تو یفی میاانگین و انحاراف اساتاندارد ،بارهاای قااملی
ا ل از تحلیل ماافههای ا لی و م اادیر اشاتراک بارای ماادههاای «اماسپایاساس» باه
تفلیک در دو جنس گزارش شد.

1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. PC
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جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد ،بارهای عاملی و مقادیر اشتراك مادههای
«اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی و سوئدی
M

2

بار عاملی

SD

h

ماده

ایرانی

سوئدی

ایرانی

سوئدی

ایرانی

سوئدی

ایرانی

سوئدی

نیاز میکنم ،به فرد خا ی دسترسی

2 31

1 91

4 25

2 32

2 15

2 11

2 12

2 12

 .4وقتی به کنک دیگران ا ساس
دارم.
 .2فرد خا ی هست که میتوانم
غمها و شادیهایم را با او قسنت

9 45

1 11

4 91

2 35

2 32

2 11

2 13

2 11

کنم.
 .9خانوادهام واقعاً سعی میکنند به
من کنک کنند.
 .1کنک و نایت قاطفی مورد
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نیازم را از خانواده دریافت میکنم.
 .5به فرد خا ی دسترسی دارم که
واقعاً برای من منعع مرامش است.
 .1دوستانم واقعاً سعی میکنند به
من کنک کنند.

9 32

1 43

4 23

2 39

2 32

2 39

2 12

2 13

9 53

1 41

4 25

4 25

2 31

2 34

2 15

2 13

9 95

1 21

4 13

4 21

2 12

2 31

2 11

2 32

2 11

9 33

4 23

2 33

2 39

2 31

2 32

2 34

 .1وقتی مشللی برایم پیش میمید،
میتوانم روی کنک دوستانم

2 34

1 21

4 41

2 33

2 31

2 32

2 34

2 31

ساب کنم.
 .3میتوانم دربار مشلالتم با
خانوادهام گفتوگو کنم.
 .3دوستانی دارم که میتوانم غمها
و شادیهایم را با منها قسنت کنم.
 .42در زندگی من فرد خا ی هست
که به ا ساساتم اهنیت میدهد.
 .44خانوادهام قالقنند هستند که
در تصنیمگیری به من کنک کنند.
 .42میتوانم دربار مشلالتم با
دوستانم حعت کنم.

9 92

9 33

4 92

4 22

2 39

2 19

2 15

2 11

2 39

1 94

4 42

2 34

2 31

2 31

2 31

2 32

9 99

1 91

4 52

4 21

2 11

2 31

2 14

2 11

9 34

9 54

4 21

4 22

2 13

2 34

2 53

2 13

2 33

1 41

4 49

4 24

2 32

2 32

2 15

2 13

تحلیل عاملی تأییدی «اماسپیاساس»

در ادامه بهمنظور مزمون ساختار ساهقااملی مفاروپ «اماسپایاساس» در باین دانشاجویان
ایرانی و ساوئدی ،از تحلیال قااملی تأییادی باا روش اداکثر ا تناا بار اسااس مااتریس
واریانساکوواریانس استفاده شد .نتایال تحلیل قاملی تأییادی نشاان داد کاه در دانشاجویان
ایرانی و سوئدی ساختار سهقاملی «اماسپیاساس» برازش قابل قعوای با دادهها دارد.
شللهای شنار  4و  2به ترتیی ساختار سهقااملی «اماسپایاساس» را در دانشاجویان
ایرانی و سوئدی نشان میدهند .در این ااگو ،هناۀ وارایی مسایر از احااا ممااری معناادار

بودند ( .)p> 2 25افزون بر این ،نتایال جدو شانار  9نشاان مایدهاد کاه در دانشاجویان
ایرانی و سوئدی ،شاخصهای برازش ااگوی سهقاملی «اماسپیاساس» برازش قابل قعاوای
با دادهها دارند.
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شکل  .1ساختار سهعاملی «اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی
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شکل  .2ساختار سهعاملی «اماسپیاساس» در دانشجویان سوئدی
جدول  .3شاخصهای نیکویی برازش الگوی سه عاملی «اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی و سوئدی
الگو

χ2

df

χ2/df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

ایرانی

الگوی سهعاملی

14 41

52

4 19

2 31

2 32

2 32

2 21

سوئدی

الگوی سهعاملی

35 32

54

4 13

2 33

2 32

2 33

2 219

تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی «اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی و سوئدی

در نهایت ،به منظاور تحلیال تغییرناپاریری قااملی «اماسپییاساس» ،ابتادا یاک ااگاوی
اندازهگیری پایه بدون محدودیتهاای تسااوی در دو گاروه دانشاجویان ایرانای و ساوئدی
ایجاد و مزمون شد .سپس تغییرناپریری اندازه گیاری در دو گاروه فرهنگای در ساه مر لاه
مزمون شد .در مر لۀ او  ،در یلی از طار،هاای تحلیال قااملی تأییادی چنادگروهی ،دو
گروه فرهنگی از طریم تساوی در تنامی باقیماندههای اندازهگیری ،محدود شدند .بارازش

این ااگوی تحلیل قاملی چندگروهی خوب باود (جادو شانار  .)1در جادو شانار ،1
م دار Δχ2اکه با هدف مزمون تفاوت بین م اادیر ،م ادار  χ2باین ااگاوی باا محادودیت و
ااگوی بدون محدودیت محاسعه شدها نشان میدهد که دو گروه فرهنگی از نظر باقیمانده-
های اندازهگیری با یلدیگر مساوی بودند ت . Δχ2 )21( = 4 35, p = 2 31در مر لاۀ دوم،
دو گروه فرهنگی از طریم ایجاد تساوی در کوواریانسهاای سااختاری محادود شادند .در
جدو شنار  ،1م دار Δχ2نشاان مای دهاد کاه در ااگاوی باا محادودیت و ااگاوی بادون
محدودیت کوواریاانس هاای سااختاری در دو گاروه فرهنگای باا یلادیگر مسااوی بودناد
ت . Δχ2 )45( = 2 22, p = 2 31در نهایاات ،در مر لااۀ سااوم ،دو گااروه فرهنگاای از طریاام
تساوی در وزنهاای انادازهگیاری محادود شادند .در جادو شانار  ،1م ادار  Δχ2نشاان
میدهد که در ااگوی با محدودیت و ااگوی بدون محدودیت وزنهای اندازهگیاری در دو
گروه فرهنگی با یلدیگر مساوی بودند ت. Δχ2 )3( = 4 42, p = 2 33
جدول  .4نتایج طرحهای تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی در دانشجویان ایرانی و سوئدی
فصلنامه علمیـ پژوهشی

الگو

χ2

df

χ2/df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

ااگوی بدون محدودیت

413 14

422

4 11

2 31

2 32

2 34

2 251

89

414 51

423

4 94

2 35

2 34

2 32

2 213
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414 19

441

4 15

2 35

2 32

2 34

2 213

41 14

444

4 59

2 35

2 32

2 32

2 252

ااگوی با محدودیت در
باقیماندههای اندازهگیری
ااگوی با محدودیت در
کوواریانسهای ساختاری
ااگوی با محدودیت در
وزنهای اندازهگیری

سپس به منظور م ایسۀ میانگین ننرات دانشجویان پسر ایرانی و سوئدی از نظر ننر کلی
نایت اجتناقی ادراک شده برای م ایسۀ میانگین ننرات دانشجویان ایرانای و ساوئدی در
زیرم یاسهای نایت اجتناقی ادراکشده شامل دوستان ،دیگران مهم و خانواده ،از یک
طر ،تحلیل واریانس چندمتغیری 4استفاده شد.
برای انجام طار ،تحلیال واریاانس چنادمتغیری در مر لاۀ او  ،وجاود یاا قادم وجاود
معناداری ترکیی خطی متغیرهای وابسته بر اساس متغیر مست ل گروه بررسی مایشاود و در
مر لۀ بعد ،پس از تفلیک متغیرهای وابسته ،تحلیل منها در سطو ،متغیار مسات ل از طریام
)1. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA

تحلیل واریانس بررسی میشود .نتایال این تحلیل نشاان مایدهاد کاه میاا متغیار مسات ل بار

ترکیی خطی متغیرهای وابسته تأثیر دارند یا خیر .طعم دیادگاه دانسای 4و ریادی،)4333( 2

قعل از اجرای تحلیل واریانس چندمتغیری ،مفروپهای نرما بودن توزیع از طریم مزماون
کوانوگروفااسانیرنوف 9و هنگنای مااتریسهاای واریاانساکواریاانس باهوسایلۀ مماار

«اما باکس» 1مزماون و تأییاد شاد .افازون بار ایان ،نگارنادگان هنساو باا منطام پیشانهادی

تاباچنیااک 5و فیااد )4331( 1؛ (بااه ن اال از دانساای و ریاادی )4333 ،در اسااتفاده از تحلیاال
واریانس چندمتغیری ،از بین ممارههای چهارگانه (اثر پیالیی ،1المعدای ویللاز ،3هاتلیناگ
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3

و ریشهری ،)42از مزمون المعدای ویللز برای محاسعۀ  Fاستفاده کرد.
نتایال تحلیال واریاانس چنادمتغیری باا هادف م ایساۀ م اادیر میاانگین زیرم یااسهاای
نایت اجتناقی ادراکشده با استفاده از ممار المعدای ویللز نشان داد که باین دو گاروه
دانشجویان ایرانی و سوئدی از احاا ترکیی خطی م یاسهای ساهگاناۀ نایات اجتنااقی
تفاوت از احاا معنادار بود (المعادای ویللاز =  225( = 91 51 ،2 152و ،p≤2 224 ،F )9
 .)2 =2 95افزون بار ایان ،نتاایال جادو شانار  5نشاان مایدهاد کاه متوساد نایات
اجتناااقی ادراکشااده در دانشااجویان سااوئدی در م ایسااه بااا دانشااجویان ایراناای بااه طااور
معناداری باالتر بود (جدو شنار .)5
جدول  .5نتایج اثرات بینگروهی زیرمقیاسهای «اماسپیاساس» به تفکیک در دانشجویان
ایرانی و سوئدی
متغیر فرهنگ

(F)df

P

2

دوستان

(5 11 )4

2 241

2 21

خانواده

(31 41 )4

2 224

2 92

دیگران

(11 15 )4

2 224

2 25
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

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش باا هادف مزماون تغییرناپاریری قااملی م یااس چندبعادی نایات اجتنااقی
ادراکشده در میان دانشجویان ایرانی و ساوئدی انجاام شاد .نتاایال تحلیال قااملی تأییادی
تکگروهی «اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی و سوئدی هنسو با یافتاههاای مطااعاات
رواااوان و مفتااااب ( ،)2223تونساااینگ و هنلااااران ( ،)2242چناااگ و چاااان (،)2221
واونگپاکاران و هنلاران ( ،)2244اکعاک و هنلااران ( ،)2249ناگ و هنلااران (،)2242
مریون و هنلاران ( ،)2242ایلار 4و هنلااران ( ،)2222دورو ( )2221و باساو ( )2223از
ساختار سهقاملی «اماسپیاساس» مشتنل بر قوامل خانواده ،دوستان و دیگران مهم بهطاور
تجربی نایت کرد .هنونین ،نتایال تحلیل قاملی تأییدی چندگروهی «اماسپیاساس» در
دانشجویان ایرانای و ساوئدی از هامارزی انادازهگیاری «اماسپایاساس» باهطاور تجربای
نایاات کاارد .در ایاان مطااعااه ،واارایی هنسااانی دروناای نناار کلاای و زیرم یاااسهااای
«اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی و سوئدی قابل قعو بودند.
بر اساس پیشینۀ نظاری و تجربای در قلنارو مطااعااتی تنیادگیا م ابلاه ،یلای از دالیال
مفروپ تشابه ساختار قاملی «اماسپیاساس» در دو گروه دانشجویان ایرانی و ساوئدی باا
تأکید بر فراموقعیتی بودن کارکرد وربهگیرانۀ نایت اجتناقی ادارکشده ا بهمثاباه یاک
2
منعع م ابلهای موقعیتی ا قابل تعیین است .افزون بر این ،هنسویی با نتایال مطااعاات کااویات
و کانورا اسنیت ،)2221( 9تشابه در ااگوی کیفی ویژگیهاای کاارکردی مفهاوم نایات
اجتناقی ادراکشده در مواجهه با تجاارب تنیادگیزا باهطاور تجربای از تشاابه در ااگاوی
ساختاری منابع چندگانۀ فراهممورند تجارب نایتی در مواجهه با موقعیتهای انگیزانناده
نایت میکند .نتایال مطااعاتی که با هدف انجام م ایسههای سطحمحور درباار تنایال باه
استفاده از تجارب نایتی در ننونههای فرهنگی متفاوت انجام شدهاناد ،نشاان دادهاناد کاه
مسیاییها و ممریلاییهای مسیاییتعار در م ایسه با ممریلاییهای اروپااییتعاار ،از تجاارب
نایتی بیشتر استفاده میکنند (چاو و هنلااران2223 ،؛ تیلاور و هنلااران2221 ،؛ کایم و
هنلاران2221 ،؛ هاشینوتو و هنلاران2221 ،؛ ساساکی و کیم .)2223 ،طعم دیادگاه کایم
و هنلاران ( )2221اهامّ تعیاینهاای پیشانهادی بارای تناایزات ساطحمحاور در اساتفاده از
1. Ekar
2. Calvete
3. Connor-Smith
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نایت اجتناقی بهقنوان یک سازوکار م ابلهای موقعیتی در مواجهه با تجاارب تنیادگیزا
در گروههای فرهنگی مختل  ،در سه طع ه از یلدیگر متنایز مایشاوند :او  ،از منجاا کاه
مسیاییها و ممریلاییهای مسیاییتعار در م ایسه با ممریلااییهاای اروپااییتعاار از ساطو،
باالیی از نایت اجتناقی ت اوانشده برخوردارناد ،نعایاد از دیگاران درخواسات نایات
کنند .در فرهنگهای مسیایی ،از منجا که افراد نیازهای دیگاران نزدیاک را بارای دریافات
نایت پیشبینی میکنند و هنونین از منجا که در این فرهنگها نایات الزم را پایش از
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جست وجوی ریح و مشلار فراهم مای مورناد ،افاراد نعایاد از دیگاران ت اواای نایات
کنند .دوم ،در بین مسیاییها و ممریلااییهاای مسایاییتعاار در م ایساه باا ممریلااییهاای
اروپاییتعار تأکید بر این است که فرد باید مسئو مسائل شخصی خویشاتن باشاد .بناابراین،
در این جوامع ،ایاد ال مساائل فاردی باهطاور مسات ل غااای اسات .ساوم ،مسایاییهاا و
ممریلاییهای مسیاییتعار در م ایسه با ممریلاییهای اروپاییتعار دربار پیامدهای ارتعااطی
منفی جست وجوی نایت اجتناقی مانند از هم گسیختن انسجام گروه یاا انت ااد از طارف
دیگران ،نگرانی بیشتری نشان میدهند.
افزون بر این ،تیلور و هنلاران ( )2221بر ن ش فرهنگ در اساتفاده از اشالا مختلا
نایت اجتناقی ریح ا استفاده از شعلههاای اجتنااقی باا هادف پاساخگاویی باه وقاایع
تنیاادگیزای ویااژه از جنلااه اناادرزخواهی ،کنااک اباازاری و را تاای هیجااانیا و نایاات
اجتناقی وننی اکه بیانگر را تی هیجاانی باه دسات مماده از شاعلههاای اجتنااقی بادون
افشاسازی یا مطر،کردن مشلالت فرد در مواجهه با رخادادهای تنیادگیزای ویاژه اساتا
تأکید میکنند .مفهوم نایت وننی مشابه نایت ادراکشده است و بر را تی و مرامش
متعاقی اطالع از وجود یک شعلۀ نایتی دالات دارد تاا اساتفاده از یاک شاعلۀ ناایتی.

نتایال مطااعات باتلر 4و هنلاران ،)2221( ،کیم ( 2222و  )2221و کیم و هنلاران ()2223
نشان دادهاند که مسایاییهاا و ممریلااییهاای مسایاییتعاار ،در م ایساه باا ممریلااییهاای
اروپاییتعار ،بیشتر قالقنند به استفاده از وجه نایت وننیاند .در م ابال ،ممریلااییهاای
اروپاییتعار ،در م ایسه با مسیاییها و ممریلاییهای مسیاییتعار ،به استفاده از وجه نایات
ریح قالقۀ بیشتری دارند .با وجود شواهد تجربی نایتکنناده از تناایزات ساطحمحاور
مربو به استفاده از تجارب نایتی و اشلا مختل

نایت اجتناقی ،تشاابه روانسانجی
1. Butler

«اماسپیاساس» در ننونههای فرهنگی مختل
قنلیاتیسازی منابع چندگانۀ فراهممورند

نشان میدهد که منطم نظری منتخی بارای
نایت اجتناقی ادراکشده در شراید بافتااری

متفاوت از توان مشابهی برای پوششدادن به گستر معنایی «اماسپیاساس» در ننوناههاای
دانشجویان ایرانی و سوئدی برخوردار است.
تشابه ساختار قاملی «اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانای و دانشاجویان ساوئدی ،بار
قابلیت کاربردپریری منطم نظری زیربنایی «اماسپیاساس» در گروههاای ننوناۀ مختلا ،
نشان میدهد که ساختار زیربنایی ا لی و سازوکارهای قلی نظری که منابع فاراهممورناد
تجارب نایتی در مواجهه با رخدادهای تنیدگیزا در ننونههای مختل

را تعیین مایکناد،

از ا و کلی مشابهی پیروی میکند .به بیان دیگر ،نتایال پژوهش اور تأکید میکند کاه
از احاا سااختاری ،ااگاوی پیشانهادی در باین زیرگاروههاای مختلا
تو ی

از تاوان الزم بارای

و تعیین ن ش غیرقابل انلار راهعرد م ابلۀ موقعیتی در مواجهه با تجاارب انگیزانناده

برخوردار است.
افزون بر این ،نتایال مطااعۀ ساویلرت 4و هنلااران ( )2221از طریام تأکیاد بار ااگاوی
پراکندگی مشترک بین اندازههای منتسای باه نایات اجتنااقی ادراکشاده و رگاههاای
شخصیتی تا دی تشابه ااگوی نظری زیربنایی «اماسپیاساس» را با تأکیاد بار ابعااد مناابع
سهگانۀ تجارب نایتی مشتنل بر خانواده ،دوستان و دیگران مهم در گاروههاای فرهنگای
مختل توجیه میکند .به بیان دیگر ،بخشای از تشاابه سااختار زیربناایی م یااس چندبعادی
نایت اجتناقی ادراکشده در دانشجویان ایرانی و سوئدی را میتوان از طریم تأکیاد بار
پراکندگی مشترک اندازههای تخصایص دادهشاده باه ابعااد چندگاناۀ مناابع فاراهممورناد
تجارب نایتی و فات شخصیتی تعیین کرد.
نتااایال مطااعااۀ اواار در بخااش م ایسااۀ سااطحمحااور م ااادیر زیرم یاااسهااای نایاات
اجتناقی ادراک شده در دو گروه دانشجویان ایرانی و سوئدی با نتایال مطااعاات هاشاینوتو
و هنلاران ( ،)2221کیم و هنلااران ( ،)2221چاو و هنلااران ( ،)2223ساسااکی و کایم
( )2223و تیلور و هنلاران ( )2221ناهنسو بود .یلی از مسایرهای مفهاومی قابال دفااع در
نایت از یافتۀ ما این است که در جوامع جنعگرا تأکید بیش از د بر تح ام تحارک رو
به باال از طریم دستیابی به تجارب موف یتممیز در محیدهای پیشرفت سعی میشاود کاه
1. Swickert
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را بیش

فراگیران در این بافت فرهنگی ،بیشمشارکتی و تی تجارب نایتی منابع مختل

از منله قاملی واربه گیراناه در مواجهاه باا مطااعاات زنادگی تحصایلی ارزیاابی کنناد ،من
تجارب قاملی تعیینکننده در افزایش سطح تجارب تنیدگیزای خود تل ی میکنند .افازون
بر این ،هنسو با نتایال مطااعۀ ماندگاری ( )4939سلطهگری و نفوذ غیرقابل انلار ماافههاای
نوگرایی در جامعۀ ایرانی در تغییر ااگوی فراهمسازی تجارب نایتی خاانواده بارای افاراد
از ن ش تفسیری مهنی برخوردار است.
یافتههای مطااعۀ اور با تأکید بر اندازههای روانسنجی نسخۀ فارسی «اماسپیاساس»
در پیشااعرد قابلیاات کاربردپااریری م یاااس چندبعاادی نایاات اجتناااقی ادراکشااده در
دانشجویان ایرانی و سوئدی گامی ارزشنند محسوب میشاود .اماا ایان یافتاههاا را بایاد در
بافت محدودیتهای من تفسیر و تعنیم داد .نخست ،در ایان پاژوهش ،تحلیال روانسانجی
«اماسپیاساس» باه یاک گاروه غیرباااینی از دانشاجویان ایرانای و ساوئدی محادود شاد.
بنابراین ،بسد یافتههای پژوهش اوار باه گاروههاای باااینی باا محادودیت روباهروسات.
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بنابراین ،مزمون روانسنجی «اماسپیاساس» در میان ننونههای بااینی و غیرباااینی در واقاع
ورورت پژوهشی غیرقابل انلاری بهشنار میرود .دوم ،در مطااعۀ اور باهمنظاور تحلیال
4

روانسنجی «اماسپیاساس» در دانشجویان ایرانی و سوئدی از یک طر ،م طعی اساتفاده
شد .بنابراین ،تلرار و بسد این یافتهها در مطااعات بعدی به کنک طار،هاای طاوای اائز
اهنیت است .به بیان دیگر ،مزمون روانسنجی «اماسپیاساس» به کنک مطااعات طاوای،
فر ت مزمون فرویههای موجود دربار کیفیت تحو منابع فراهممورند تجارب ناایتی
بهقنوان یک منعع م ابلاهای ماوقعیتی را در میاان گاروههاای مختلا
سوئدی فراهم میمورد.

دانشاجویان ایرانای و

افزون بر این ،پیشنهاد میشود که در مطااعات بعادی باهمنظاور مزماون ویژگایهاای فنای
«اماسپیاساس» در گروههای مختل  ،از شاخصهای روایی و اقتعار بیشاتری مانناد مزماون
بازمزمون و روایی هنزمان و پیشبین استفاده شود .هنونین ،هنسو با پیشنهاد نجااتی (،)4939
با توجه به اینله توسعۀ ابزارهای سنجش وننی محتوای ارزشی پارادایمهای فرهنگی مختلا
اهنیت باهسازایی دارد ،واروری سات ابازاری باا هادف سانجش واننی نایات اجتنااقی
ادراکشده در بافتهای فرهنگی طرا ی شود.
1. cross-sectional

در مجنوع ،نتایال پژوهش اوار وانن فاراهم موردن شاواهد تجربای جدیاد درباار
مشخصههای روانسنجی «اماسپیاساس» در دانشاجویان ایرانای و ساوئدی نشاان داد کاه
دانشجویان این دو گروه فرهنگی با رفنظر کردن از زمینۀ فرهنگای ،گویاههاای م یااس
چندبعدی نایت اجتناقی ادراکشده را به شیو مشابهی تفسیر کردند.
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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 crossgroup 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.

1. Assistant Professor, Shahid Behehti University, Tehran, Iran, (Corresponding
Author), o_shokri@sbu.ac.ir
2. Associate Professor, Orbro University, Sweden, reza.kormi-nouri@oru.se
3. Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran, farahani@khu.ac.ir
4. Professor, Kharazmi University, Tehran, Iran, moradi@khu.ac.ir

IJCR

13
Abstract

Bibliography
Ang, R. P.; Huan, V. S.; & Braman, O. R. (2007). Factorial structure and invariance
of the academic expectations stress inventory across hispanic and chinese
adolescent aample. Child Psychiatry Human Development, 38, 73-87.
Aroian, K.; Templin, T. M.; & Ramaswamy, V. (2010). Adaptation and
psychometric evaluation of the multidimensional scale of perceived social
support for arab immigrant women. Health Care for Women International, 31,
153–169.
Basol, G. (2008). Validity and reliability of the multidimensional scale of perceived
social support-revised with a Turkish sample. Social Behavior and Personality,
36 (10), 1303-1313.
Boren, J. P. (2013). Co-rumination partially mediates the relationship between social
support and emotional exhaustion among graduate students. Communication
Quarterly, 61 (3), 253–267.
Bouteyre, E.; Maurel, M.; & Bernaud, J. L. (2007). Daily hassles and depressive
symptoms among rirst year psychology students in France: The role of coping
and social support. Stress and Health, 23, 93–99.

14

Bruwer, B.; Emsley, R.; Kidd, M.; Lochner, C.; & Seedat, S. (2008). Psychometric
properties of the multidimensional scale of perceived social support in youth.
Comprehensive Psychiatry, 49, 195–201.

Vol. 9
No. 2
Summer 2016

Butler, E. A.; Lee, T. L.; & Gross, J. J. (2007). Emotion regulation and culture: Are
the social consequences of emotion suppression culture specific? Emotion, 7,
30–48.

IJCR

Byrne, B. M. (2006). Structural equation modeling with EQS: Basic concepts,
applications and programming. Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ.
Byrne, B. M.; & Watkins, D. (2003). The issue of measurement invariance revisited.
Journal of Cross-Cultural Psychology, 34, 155-175.
Calvete, E.; & Connor-Smith, J. K. (2006). Perceived social support, coping, and
symptoms of distress in american and spanish students. Anxiety, Stress &
Coping, 19 (1), 47-65.
Chalise, H. N. (2010). Social support and its correlation with loneliness and
subjective well-being: a cross-cultural study of older nepalese adults. Asian
Social Work and Policy Review, 4, 1–25.
Chan, D. (2000). Detection of differential item functioning on the kirton adaption–
innovation inventory using multiple-group mean and covariance structure
analyses. Multivariate Behavioral Research, 35, 169-199.
Chen, M. Y.; James, K.; & Wang, E. K. (2007). Comparison of health-promoting
behavior between Taiwanese and American adolescents: A cross-sectional
questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 44, 59–69.

Cheng, S. T.; & Chan, A. C. M. (2004). The multidimensional scale of perceived
social support: Dimensionality and age and gender differences in adolescents.
Personality and Individual Differences, 37, 1359–1369.
Christopher, J. C.; & Bickhard, M. H. (2007). Culture, self and identity: Interactivist
contributions to a metatheory for cultural psychology. Culture & Psychology, 13
(3), 259–295.
Chu, T. Q.; Kim, H. S.; & Sherman, D. K. (2008, February). Culture and the
perceptions of implicit and explicit social support use. Poster presented at the
Annual Meeting of the Society for Personality and Social Psychology,
Albuquerque, NM.
Clara, I. P.; Cox, B. J.; Enns, M. W.; Murray, L. T.; & Torgrudc, L. J. (2003).
Confirmatory factor analysis of the multidimensional scale of perceived social
support in clinically distressed and student samples. Journal of Personality
Assessment, 81(3), 265–270.
Dancey C. H. P.; & Reidy, J. (1999). Statistics without math’s for psychology.
Prentice Hall.
Duru, E. (2007). Re-examination of the psychometric characteristics of the
multidimensional scale of perceived social support among Turkish University
students. Social Behavior and Personality, 35 (4), 443-451.
Edwards, L. (2004). Measuring perceived social support in Mexican American
youth: Psychometric properties of the multidimensional scale of perceived social
support. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 26 (2), 187-194.
Ekar, D., Arker, H., & Yaldiz, H. (2000). Generality of support sources and
psychometric properties of a scale of perceived social supports in Turkey. Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 228-233.
Ekback, M.; Benzein, E.; Lindberg, M.; & Arestedt, K. (2013). The Swedish version
of the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS): A
psychometric evaluation study in women with hirsutism and nursing students.
Health and Quality of Life Outcomes, 168, 1-9.
Falāhati, L. (1392 [2013 A.D]). Barresi-e keyfiat-e zendegi-e dānešgāhi-e dānešjuān:
Motāle'eh-ye muredi-e dānešjuān-e dānešgāh hā-ye Tehrān va Kordestān.
Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 6 (23), 151-172.
Ghorbani, N.; Bing, M. N.; Watson, P. J.; Davison, H. K.; & Lebreton, D. L. (2003).
Individualist and collectivist values: Evidence of compatibility in Iran and the
United States. Personality and Individual Differences, 35, 431-447.
Goodwin, R.; & Plaza, S. H. (2000). Perceived and received social support in two
cultures: Collectivism and support among british and spanish students. Journal
of Social and Personal Relationships, 17 (2), 282-291.
Hashimoto, T.; Imada, T.; & Kitayama, S. (2007). Support seeking in Japan and U.

IJCR

15
Abstract

S.: Perspective from daily support and professional help. In Proceedings of the
71st Conference of the Japanese Psychological Association. Tokyo, Japan: Toyo
University.
Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors,
institutions and organizations across nations. Beverly Hills, CA: Sage.
Hu, L. T.; & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance
structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural
Equation Modeling, 6, 1-55.
Kim, H. S. (2002). We talk, therefore we think? a cultural analysis of the effect of
talking on thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 828–842.
Kim, H. S. (2008). Culture and the cognitive and neuroendocrine responses to
speech. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 32–47.
Kim, H. S.; & Sherman, D. K. (2007). Express yourself: Culture and the effect of selfexpression on choice. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 1–11.
Kim, H. S.; Sherman, D K.; & Taylor, S. E. (2008). Culture and social support.
American Psychologist, 63 (6), 518–526.
IJCR

16
Vol. 9
No. 2
Summer 2016

Kim, H. S.; Sherman, D. K.; Ko, D.; & Taylor, S. E. (2006). Pursuit of happiness
and pursuit of harmony: Culture, relationships, and social support seeking.
Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 1595–1607.
Kline, R. B. (2005). Principles and Practices of Structural Equation Modeling, (2nd
edition). New York: Guilford.
Kong, F.; Zhao, J.; & You, X. (2012). Emotional intelligence and life satisfaction in
chinese university students: The mediating role of self-esteem and social support.
Personality and Individual Differences, 53, 1039–1043.
Liang, B.; & Bogat, A. (1994). Culture, control, and coping: New perspectives on
social support. American Journal of Community Psychology, 22 (1), 123-147.
Māndegāri, F. (1393 [2014 A.D]). Ta'sir-e mu'alefeh hā-ye nugerāyi dar hemāyat-e
x(v) išāvandi-e xānevādeh hā-ye šahr-e Yazd. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 7 (27),
149-177.
Markus, H. R.; & Kitayama, S. (1991). Culture and self: implications for cognition,
emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.
Marsella, A. J.; & Leong, F. T. L. (1995). Cross-cultural issues in personality and
career assessment. Journal of Career Assessment, 3, 202–218.
Meade, A. W.; & Lautenschlager, G. J. (2004). A comparison of items response theory
and confirmatory factor analytic methodologies for establishing measurement
equivalence/invariance. Organizational Research Methods, 7, 361-388.
Moos, R. H. (2002). The mystery of human context and coping: An unraveling of
clues. American Journal of Community Psychology, 30 (1), 67-88.

Murray, C.; Lombardi, A.; Bender, F.; & Gerdes, H. (2013). Social support: Main
and moderating effects on the relation between financial stress and adjustment
among college students with disabilities. Social Psychology of Education,
16, 277–295.
Nejāti, V. (1393/2014). Tarāhi-e mo'amā hā-ye ejtemā'i-šenāxti barāye sanješ-e
arzeš hā-ye farhangi va barresi-e ravāyi-e ān. Tahqiqāt-e farhangi-e Irān, 7 (25),
31-59.
Ng, C. G.; Siddiq, A. N. A.; Aida, S. A.; Zainal, N. Z.; & Koh, O. H. (2010).
Validation of the malay version of the multidimensional scale of perceived social
support (MSPSS-M) among a group of medical students in faculty of medicine,
University Malaya. Asian Journal of Psychiatry, 3, 3–6.
Oyserman, D.; Coon, H.; & Kemmelmeier, M. (2002). Rethinking individualism and
collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses.
Psychological Bulletin, 128, 3–72.
Pedersen, S. S.; Spinder, H.; Erdman, R. A. M.; & Denollet, J. (2009). Poor (ICD)
patients and their partners: Cross-validation of the multidimensional scale of
perceived social support. Psychosomatics, 50, 461– 467.
Pines, A. M.; & Zaidman, N. (2003). Gender, culture, and social support: A male–
female, Israeli Jewish-Arab comparison. Sex Roles, 49, 571-586.
Raju, N. S.; Lafitte, L. J.; & Byrne, B. M. (2002). Measurement equivalence: A
comparison of methods based on confirmatory factor analysis and item response
theory. Journal of Applied Psychology, 87, 517-529.
Ramaswamy, V.; Aroian, K. J.; & Templin, T. N. (2009). Adaptation and
psychometric evaluation of the multidimensional scale of perceived social
support for arab american adolescents. American Journal of Community
Psychology, 43, 49–56.
Reeve, K. L.; Shumaker, C. J.; Yearwood, E. L.; Crowell, N. A.; & Riley, J. B.
(2013). Perceived stress and social support in undergraduate nursing students'
educational experiences. Nurse Education Today, 33, 419–424.
Rigotti, T.; Schyns, B.; & Mohr, G. (2008). A short version of the occupational
self-efficacy scale: Structural and construct validity across five countries.
Journal of Career Assessment, 16 (2), 238–255.
Rizwan, M.; & Aftab, F. (2009). Psychometric evaluation of the multidimensional
scale of perceived social support in pakistani young adults. Pakistan Journal of
Psychology, 40 (1), 51-65.
Sasaki, J.; & Kim, H. S. (2008). Cultural differences in daily effects of religious
coping. Poster presented at the annual meeting of the society for personality and
social psychology, Albuquerque, NM.
Somerfield, M. R.; & McCrae, R. R. (2000). Stress and coping research:

IJCR

17
Abstract

Methodological challenges, theoretical advances, and clinical applications.
American Psychologist, 55 (6), 620-625.
Stanley, M. A.; Beck, J. G.; & Zebb, B. J. (1998). Psychometric properties of the
MSPSS in older adults. Aging and Mental Health, 2, 186–193.
Suh, E. M.; & Oishi, S. (2004). Culture and subjective well-being: Introduction to
the special issue. Journal of Happiness Studies, 5, 219–222.
Swickert, R. J.; Rosentreter, C. J.; Hittner, J. B.; & Mushrush, J. E. (2007).
Extraversion, social support processes, and stress. Personality and Individual
Differences, 32, 877–891.
Taylor, S. E.; Sherman, D. K.; Kim, H. S.; Jarcho, J.; Takagi, K.; & Dunagan, M. S.
(2004). Culture and social support: Who seeks it and why? Journal of
Personality and Social Psychology, 87, 354–362.
Taylor, S. E.; Welch, W.; Kim, H. S.; & Sherman, D. K. (2007). Cultural differences
in the impact of social support on psychological and biological stress responses.
Psychological Science, 18, 831–837.
Thoits, P. A. (1995). Stress, coping, and social support processes: Where are we?
What next? Journal of Health and Social Behavior, 35, 53-79.
IJCR

18
Vol. 9
No. 2
Summer 2016

Tonsing, K.; Zimet, G. D.; & Tse, S. (2012). Assessing Social Support among South
Asians: The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Asian Journal
of Psychiatry, 5, 164–168.
Triandis, H. C. (1995). Individualism and Collectivism. Boulder, CO: Westview
Press.
Triandis, H.; C.; & Suh, E.M. (2002). Culture influences on personality. Annual
Review of Psychology, 53, 133-160.
Tweed, R. G.; White, K.; Lehman, D. R. (2004). Culture, stress, and coping:
internally -and externally- targeted control strategies of European Canadians,
East Asian Canadians, and Japanese. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35,
652-668.
Vaingankara, J. A.; Abdina, E.; & Chongb, S. A. (2012). Exploratory and
confirmatory factor analyses of the multidimensional scale of perceived social
support in patients with schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 53, 286–291.
Wheaton, B. (1985). Models for the stress-buffering functions of coping resources.
Journal of Health and Social Behavior, 26 (4), 352-364.
Wongpakaran, T.; Wongpakaran, N.; & Ruktrakul, R. (2011). Reliability and
validity of the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS): Thai
version. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 7, 161-166.
Zimet, G. D.; Dahlem, N. W.; Zimet, S. G.; & Farley, G. K. (1988). The
multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality
Assessment, 52 (1), 30-41.

