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Abstract 
The purpose of the present study was to validate and 
evaluate the psychometric properties of the General 
Belongingness Scale in students. This applied study 
adopted a psychometric design and its statistical 
population consisted of the students of the Birjand 
University for the 2017-18 academic year. In two 
studies, 164 (108 females and 56 males) and 236 (156 
females and 80 males) students of the Birjand 
University were selected through multi-stage random 
sampling. The data were collected using the General 
Belongingness Scale (GBS), the Social and 
Emotional Loneliness Scale for Adults (Ditommaso, 
& et al, 2004), the Depression, Anxiety, Stress  Scales 
(Lovibond & Lovibond, 1995), and the Life 
satisfaction Test (Diener & et al, 1985). The internal 
consistency, as well as the exploratory and 
confirmatory factor analyses, and the criterion, 
predictive, and constructive validity were evaluated 
using the SPSS.16 and AMOS.24 software. The 
results showed that this scale had a two-factor 
structure with an explained variance of 56.61%. In 
addition, the second-order confirmatory factor 
analysis was confirmed. The convergent and 
divergent validity for social loneliness and its 
predictive validity for depression and life satisfaction 
were all confirmed. There was no significant 
difference in terms of age and gender. It seems that 
the General Belongingness Scale (GBS) has good 
reliability and validity with students. 
Keywords: General Belongingness, Reliability, 
Psychometrics, Birjand University 

 دهیچک
مقیاس  سنجیهای روانویژگی بررسی ،از پژوهش حاضر هدف
یک  این مطالعه کاربردی،پذیری عمومی در دانشجویان بود. تعلق

سنجی بود و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه طرح روان
طی دو  .دادندتشکیل می 1396-97بیرجند در سال تحصیلی 

 156) نفر 236و پسر(  56و  دختر 108نفر ) 164ترتیب مطالعه به
 گیریدانشگاه بیرجند به شیوه نمونه از دانشجویان پسر( 80دختر و 
ها با . گردآوری دادهای انتخاب شدندچندمرحله تصادفی
احساس تنهایی ، (GBS) پذیری عمومیتعلقهای مقیاس

افسردگی، ، (SELSA-S) ساالنو عاطفی بزرگ اجتماعی
( LOT) رضایت از زندگیو  (-21DASS) اضطراب و استرس

همسانی درونی، روایی عاملی اکتشافی، تأییدی، مالکی،  بود.
 و SPSS-16 افزارهایبین و سازه با نرمپیش

24-AMOS  ،موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس
درصد دارد.  61/56ن شده عاملی با واریانس تبیی ساختاری دو

. روایی همگرا و تأیید شد ،وم نیزییدی مرتبه دأتحلیل عاملی ت
و روایی  واگرای مقیاس در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی

یید أبین آن در ارتباط با افسردگی و رضایت از زندگی به تپیش
دست نیامد. تفاوت معناداری به ،رسید. برحسب سن و جنسیت نیز

( در GBS) پذیری عمومیرسد، مقیاس تعلقنظر میبه
 ان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.دانشجوی
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 مقدمه

مثبت و مهم برخوردار بوده و سعی  فردیو حفظ حداقل روابط بین ق فراگیر برای تشکیلها از یک سائانسان
چرا که  ؛فردی مثبت گام بردارند. این سائق تضمین شده خواهد بودکنند در جهت ایجاد و حفظ روابط بینمی

یاز بینی تداوم روابط خود در آینده نافراد غالباً به تعامل هیجانی خوشایند با یک یا چند فرد دیگر و نیز پیش
پذیری کنند. چنین ادراکی برای تحقق حس تعلقو پیوستگی را درک می فردیداشته و توجه عاطفی، پیوند بین

گرا و سلسله مراتب شناسی انسانریشه در روانکه  1پذیری. تعلق(1995)باومیستر و لیری، ضروری است 
(. 2012، کیتچن، ویلیامز و چاون) آیدمار میشبه انسان نیکی از نیازهای بنیادی، دارد (1943) انگیزشی مازلو

شخصی مشارکت در یک سیستم  پذیری را تجربهتعلق ،(1992) هاگرتی، لینچ سور، پاتوسکی، بووسما و کلیر
احساس تعلق را احساس مرتبط  ،نیز (2008رایان و دسی )دانند. ناپذیری از آن میجدایی یا محیط و احساس

عنوان (، بهRMT) 2نظریه انگیزش روابطداشتن تعلق به مجموعه خود تعریف کرده و در خرده بودن با دیگران و
اند. برآورده به آن پرداخته (2017؛ رایان و دسی، 1985دسی و رایان، ) 3گرینظریه خودتعیینیکی از شش خرده

کند و در صورت بینی میششدن نیاز به احساس تعلق، احساس رضایت در روابط یا بهزیستی در روابط را پی
دسی و رایان، )شود تر منتهی فردی مطلوبتواند به روابط میانمی ،ارضای نیاز به خودمختاری و شایستگی

2014.) 
یندهای شناختی، الگوهای هیجانی، سازگاری و سالمت آپذیری، تأثیرات مهمی بر فررسد تعلقنظر میبه

پذیری با احساس تنهایی، رضایت از زندگی، نشان دادند که تعلق (2012ثمان )مالون، پیلو و عروان داشته باشد. 
به این نتیجه رسیدند که پذیرفته  (1990باومیستر و تایس ) .پیوند اجتماعی و امنیت اجتماعی در ارتباط است

ایتی، گناه و کفهای اجتماعی، تأثیرگذارترین عاملی است که منجر به ایجاد احساس بینشدن افراد در گروه
باعث افزایش  ،ساالننیز نشان داد که باال بودن کیفیت روابط با هم (2003چن )شود. اضطراب می تجربه
دهد. سایر ی را کاهش میساالن، احساس تنهایپذیری همپذیری نوجوانان به خانواده شده و تعلقتعلق

 (،2016سایار،  -دوران و ییلماز -)اُگلوزندگی پذیری با اهداف درونی در زید آن بود که تعلقؤم هاپژوهش
؛ ساتیسی و تکین، 2016؛ الندری و همکاران، 2008، ملور، ستوکس، فیرث، هایاش و کامینزرضایت از زندگی )

، باسکین، وامپولد، کنتانا و انرایت؛ 2010فرنچ،  -کاکس و یولریچساالن )پذیرش باال از سوی هم (،2016
؛ باومیستر و لیری، 2016الندری و همکاران، سالمت روان ) (،2016)ساتیسی و تکین، ذهنی  سرزندگی (،2010
بینی خوش (،2013، یندورفرسچرلیری، کلی، کترل و )بخش فردی ایمن و رضایتتشکیل روابط بین (،1995

ابطه مثبتی دارد. همچنین ر (1996، رابرت، کارول و تیموتی)( و خودکارآمدی تحصیلی 2010اُروک و کوپر، )
؛ هاگرتی و 2008ملور و همکاران، پذیری رابطه مثبتی با انزوای اجتماعی، بیگانگی و تنهایی )عدم تعلق
اضطراب  (،2010کاکشو و شوچت،  ؛2005، چنارم، ویلیامز و هاگرتی) (، افسردگی2017؛ یلدیز، 1992همکاران، 

                                                           

1. belongingness 

2. Relationships Motivation Theory (RMT) 

3. self-determination theory 
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 دارد. (1995)باومیستر و لیری، رفتاری و بیماری جسمی مشکالت  (،1990 باومیستر و تایس،)
هاگرتی و پاتوسکی های مرتبط با آن، ابزارهایی طراحی شده است. پذیری و سازهبا هدف سنجش سازه تعلق

 2پیشایندها -( و ابزار حس تعلق داشتنP-SOBI) 1شناختیتجارب روان -داشتن ابزار حس تعلق (1995)
(SOBI-Aرا طراح ) .دررو، پیوندجویی پذیری را در ارتباط با مصاحبت رونیز تعلق (1995لی و رابینز )ی کردند

و اطمینان  3های پیوستگی اجتماعیتر تعریف کرده و مقیاسهای کوچک و پیوند با بافت اجتماعی بزرگبا گروه
 یاز به تعلق را برای سنجشمقیاس ن (2006) یندورفرسچرلیری، کلی، کترل و اجتماعی را تدوین کردند. 

 (2012مالون، پیلو و عثمان )پذیرش واقع شدن از سوی دیگران و اجتناب از طرد شدن ارائه دادند. انگیزش مورد
لحاظ مفهومی با نیاز به تعلق تفاوت به یافتهتحققپذیری تعلق در مروری بر ابزارهای پیشین نشان دادند که

پذیری ، ابزار تعلق(1992( و هاگرتی و همکاران )1995باومیستر و لیری )یکرد رو بر پایه ،اساساینبردارد. 
های و فقدان آن طراحی کرده و برخالف مقیاس یافتهتحقق( را جهت سنجش حس تعلق GBSعمومی )

( مشتمل GBSپذیری عمومی )نظر قرار دادند. مقیاس تعلقمثبت و منفی را مد هایپیشین، تعادل میان عبارت
شود. نتایج بررسی روایی عاملی اکتشافی های مثبت و منفی تقسیم میعبارت است که به دو نیمه عبارت 12 بر

است. روایی همگرا  5و طرد/ ممانعت 4دربرگیری و تأییدی مقیاس، بیانگر ساختار دو عاملی مشتمل بر پذیرش/
داشتن، تجارب در روابط نزدیک و  در ارتباط با پیوند اجتماعی، شخصیت، حس تعلق ،و واگرای مقیاس نیز

پذیری کننده تعلقبینینقش پیش ،بین نیزتأیید قرار گرفته است. در بررسی روایی پیشمورداحساس تنهایی 
همسانی درونی مقیاس با  ،یید شده و در نهایتأعمومی در ارتباط با رضایت از زندگی، شادمانی و افسردگی ت

سایر . این مقیاس در (2012، مالون، پیلو و عثمانمطلوب گزارش شده است ) بررسی آلفای کرونباخ و بازآزمایی
. کار رفته و اعتبار و روایی مناسبی برای آن گزارش شده استبه مطالعات که در ادامه به آن اشاره شده است،

دند. در مطالعه مطالعه قرار دااعتبار و روایی مقیاس را موردمطالعه مستقل  چهاردر  (2016ساتیسی و تکین )
تحلیل عاملی  ،بررسی قرار دادند. در مطالعه دومرا موردمقیاس اصلی را ترجمه و مطابقت آن با زبان اصلی  ،اول

 ،آنبرممانعت را تأیید کردند. عالوه دربرگیری و طرد/ تأییدی مقیاس را بررسی کرده و ساختار دو عاملی پذیرش/
پذیری عمومی با وابستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی، سرزندگی ذهنی، در مطالعه دوم رابطه مثبت میان تعلق

کننده پنج بینینقش پیش ،رضایت از زندگی و رابطه منفی آن با احساس تنهایی را نشان دادند. در مطالعه سوم
ای فپایایی مقیاس را به روش آل ،یید کرده و در مطالعه چهارمأپذیری عمومی را تعامل بزرگ شخصیت در تعلق

ممانعت و کل مقیاس مطلوب گزارش  دربرگیری، طرد/ های پذیرش/لفهؤیک از مکرونباخ و بازآزمایی برای هر
(، روایی سازه و روایی GBS) پذیری عمومییابی و رواسازی مقیاس تعلقجهت انطباق (2017یلدیز )کردند. 

رار دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سال موردبررسی ق 18تا  14همگرای مقیاس را در گروهی از نوجوانان 

                                                           

1. Sense of Belonging Instrument-Psychological Experiences 

2. Sense of Belonging Instrument-Antecedents 

3. Social Connectedness Scale 

4. Acceptance/Inclusion 

5. Rejection/Exclusion 
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پذیری با کرد. نتایج بررسی روایی همگرا و واگرا نشان داد، تعلقو تأییدی از ساختار دو عاملی حمایت می
ساالن رابطه مثبت و با احساس تنهایی رابطه منفی دارد. پایایی رضایت از زندگی، تعلق به والدین و تعلق به هم

ترتیب برابر با به دربرگیری، طرد/ ممانعت و کل مقیاس کرونباخ برای ابعاد پذیرش/ مقیاس به روش آلفای
آموزان نفری از دانش 97اس بر روی نمونه گزارش شد. پایایی آزمون نیز از طریق اجرا مقی 81/0و  85/0و  76/0

آموزان را بر روی گروهی از دانش در مطالعه خود مقیاس ،نیز (2017) دمیرتاس، یلدیز و بایتمیرد. ش 80/0برابر با 
شناختی پایه و پذیری عمومی، نیازهای روانرابطه مثبت بین تعلق ،کار بردند. در این مطالعهمقطع دبیرستان به

نفس شناختی پایه در افزایش عزتهای روانپذیری عمومی و نیازکننده تعلقبینینفس و نقش پیشعزت
پذیری عمومی را بر روی گروهی از مقیاس تعلق ،نیز (2020سی هوس و پش ) مولر، یید رسید.أنوجوانان به ت

پذیری عمومی را در رابطه بین هوش هیجانی و سالمت گرانه تعلقکار بردند و نقش میانجیدانشجویان به
ترتیب عت بهدربرگیری و طرد/ ممان یک از ابعاد پذیرش/هر آلفای کرونباخ را برای ،آنبرروان نشان دادند. عالوه

 گزارش کردند. 89/0و  92/0برابر با 
های توسعه داده شده بررسی تحقیقات در خارج از ایران، حاکی از آن بود که از بین مقیاس ،در مجموع

که  طوریبه ؛تری برخوردار بودهاز جامعیت بیش (2012مالون، پیلو و عثمان )پذیری، مقیاس برای سنجش تعلق
سنجی مطلوبی نیز های روانگیری کرده و از ویژگیو فقدان آن را اندازه یافتهققتحهم زمان حس تعلق 

 برخوردار است.
یابی (، انطباقGBS) پذیری عمومیبررسی پیشنه پژوهشی در داخل کشور نیز نشان داد که مقیاس تعلق

اساس، اینبر است. پذیری عمومی تدوین یا اعتباریابی نشدهنشده و ابزارهای دیگری نیز جهت سنجش تعلق
 یافتهتحقق( در بررسی حس تعلق GBS) پذیری عمومیسو با توجه به کوتاه بودن و جامعیت مقیاس تعلقیکاز

، (2009ریلی و فیتزپاتریک، پذیری )شناختی تعلقواسطه پیامدهای مثبت روانبه ،دیگرسوینیافته و ازو تحقق
رسد. نظر می( ضروری بهGBS) پذیری عمومیجی مقیاس تعلقسنهای روانیابی و بررسی ویژگیانطباق

. کردمت در دانشجویان را فراهم خواهد فردی و سالسازی چنین ابزاری، زمینه بررسی روابط بینآماده
( در GBSپذیری عمومی )اساس، هدف از پژوهش حاضر اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس تعلقاینبر

 االت اصلی زیر پاسخ داده شود: ؤتالش شده است تا به س ،ر راستای هدف پژوهشدانشجویان بود. د
 پذیری عمومی در گروه دانشجویان چگونه است؟ساختار عاملی تعلق -1

 سنجی مطلوبی برخوردار است؟های روانپذیری عمومی در گروه دانشجویان از ویژگیآیا مقیاس تعلق -2

 روش
 جرای پژوهشجامعه آماری، نمونه و روش ا

سنجی است و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال روان طرحیک  ،این مطالعه کاربردی
جا که بررسی روایی عاملی اکتشافی و تأییدی در یک نمونه آماری از آن دادند.تشکیل می 1396-97تحصیلی 

ریزی دو مطالعه طرح ،اساساینبر (؛2015فیدل،  شود )تاباکنیک ومی ها و نتایجباعث ایجاد سوگیری در داده
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 ،ها و روایی عاملی اکتشافی پرداخته شد. در مطالعه دومبه بررسی همسانی درونی عبارت ،شد. در مطالعه اول
بررسی قرار گرفت. متناسب با اهداف پژوهش، مورد بینروایی عاملی تأییدی، روایی مالکی واگرا و روایی پیش

حداقل حجم  (1999) ، ویدامن، ژانگ و هونگکالوممکبه پیشنهاد بنادو وهله صورت گرفت.  گیری درنمونه
نیز برای هر عبارت مقیاس  (1987بنتلر و چو )نفر باشد.  200تا  100نمونه در مطالعات اکتشافی باید بین 

جم نمونه حجم نمونه در مطالعه با وجود احتمال ریزش نفرات ح ،اساساینبرکنند. نفر را پیشنهاد می 10حداقل 
که بررسی روایی عاملی  در مطالعاتی (1992کامری و لی )به پیشنهاد نفر در نظر گرفته شد. بنا 170به اول 

به  ،نیز (1995) هیر، اندسن، تیتم و بالکنفر خوب است.  300نفر نسبتاً خوب و  200نظر است، تأییدی مد
 290با احتمال ریزش نفرات حجم نمونه در مطالعه دوم  ،اساساینکنند. برمی نفر را پیشنهاد 20ازای هر متغیر 

 ششترتیب که در ابتدا ای صورت گرفت. بدیننفر در نظر گرفته شد. انتخاب نمونه با روش تصادفی چندمرحله
ه شدند و دامپزشکی و هنر(، در نظر گرفت ،)علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و فنی، کشاورزی گروه تحصیلی

صورت به های درس برگزار شده در روز مراجعه، دو کالسها، از میان کالسسپس با مراجعه به تمامی دانشکده
طور که ذکر شد این ها توزیع شد. همانها در میان دانشجویان حاضر در کالسانتخاب و پرسشنامه تصادفی

ها در دو مطالعه مشترک نبودند. رت گرفت و کالسصوای و با فاصله زمانی دو هفتهدر دو وهله مجزا  ،یندآفر
نفر که  236های مربوط به داده ،نفر و در مطالعه دوم 164های مربوط به داده ،در مطالعه اول ،در نهایت
 تحلیل قرار گرفت.وطور کامل تکمیل کرده بودند، مورد تجزیهها را بهپرسشنامه

شناسی کنندگان، ابزار توسط یک متخصص روانبی از تدوینسازی ابزار، پس از کسب اجازه کتجهت آماده
ت علمی آموزش زبان انگلیسی ئمسلط به زبان انگلیسی، به فارسی برگردانده شد. سپس توسط یک نفر عضو هی

و  شناسی تطبیق دادهروان ت علمیئهر دو فرم توسط سه نفر از اعضای هی ،د. در نهایتشترجمه معکوس 
کننده در این بخش دارای سوابق علمی و ت علمی شرکتئتمامی اعضای هیاده شد. برای اجرای نهایی آم

 پژوهشی در زمینه موضوعات مشابه پژوهش حاضر بودند. 
گران پرسشانجام شد.  و توسط پرسشگران آموزش دیده صورت گروهیها بهگردآوری داده ،مطالعه در هر دو

کنندگان ارائه و رضایت داف طرح توضیحاتی به شرکتپیش از اجرا، در خصوص اهدیده بودند که آموزش
 . کننداخذ  را شفاهی آنان

ها، سپس تحلیل عاملی ها در مطالعه اول همسانی درونی و قدرت تشخیص عبارتوتحلیل دادهجهت تجزیه
اجرا شد.  در ابتدا تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم ،های اصلی اجرا شد. در مطالعه دوملفهؤاکتشافی با الگوی م

روایی مالکی واگرا و همگرای مقیاس در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی با محاسبه ضریب  ،در ادامه
بین مقیاس در ارتباط با افسردگی و رضایت از زندگی همبستگی پیرسون موردبررسی قرار گرفت. روایی پیش

سب سن و جنسیت با ضریب همبستگی روایی سازه مقیاس برح ،با رگرسیون چندگانه بررسی شد و در نهایت
 اجرا شد.  AMOS-24و  SPSS-16افزار ها با نرمبررسی قرار گرفت. تحلیلمستقل مورد t پیرسون و آزمون
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 سنجش ابزار
ابداع شد. مقیاس  (2012مالون، پیلو و عثمان )این مقیاس توسط  (:GBS) 1پذیری عمومیمقیاس تعلق

 ( تا کامالً موافقم1) ای لیکرت از کامالً مخالفمارت بوده و در طیف هفت درجهعب 12دارای  پذیری عمومیتعلق
 6) ممانعت عبارت( و طرد/ 6) دربرگیری مقیاس پذیرش/شود. این مقیاس از دو خردهگذاری می( نمره7)

ست. در معنای سطح باالتر آن ویژگی در فرد امقیاس بهعبارت( تشکیل شده است. نمرات باالتر در هر خرده
در  (2012مالون، پیلو و عثمان )ممانعت معکوس شوند.  مقیاس طرد/های خردهباید عبارت ،محاسبه نمره کل

بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده کرده و ساختار دو عاملی )پذیرش/ دربرگیری 
محرومیت و نمره  دربرگیری و طرد/ کرونباخ پذیرش/تأیید قرار دادند. آنان ضریب آلفای موردو طرد/ ممانعت( 

دست آمد. روایی عاملی و به 80/0گزارش کردند. ضریب بازآزمایی نیز  81/0و  85/0و  76/0ترتیب کل را به
 . شدنیز تأیید  (2017( و یلدیز )2015ساتیسی و تکین ) در مطالعات ،پذیری عمومیتعلقپایایی مقیاس 

جهت بررسی روایی  :(S-SELSA) 2ساالنو عاطفی بزرگ اجتماعی احساس تنهاییمقیاس 
مقیاس احساس تنهایی اجتماعی در فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی واگرا، از زیر

مقیاس و دارای سه زیر تدوین شده (2004) توماسو، برانن و بستدیاستفاده شد. این مقیاس توسط  ساالنبزرگ
ای لیکرت گذاری این مقیاس در طیف پنج درجهاست. نمره 5و اجتماعی 4، خانوادگی3کیی رمانتیاحساس تنها

 پنجمقیاس احساس تنهایی اجتماعی دارای گیرد. زیر( صورت می5) ( تا کامالً موافقم1) و از کامالً مخالفم
معنای احساس تنهایی تر بهکوس محاسبه شود. نمرات باالصورت معباید به ،هاعبارت است. نمره تمامی عبارت

 6UCLA اجتماعی بیشتر است. روایی همگرای مقیاس در مطالعه اصلی در ارتباط با مقیاس احساس تنهایی
روایی عاملی مقیاس  ،(1390) جوکار و سلیمیگزارش شده است.  87/0و آلفای کرونباخ برابر با  r=73/0برابر با 

میان  ،آنبردست آوردند. عالوهبه 84/0خ احساس تنهایی اجتماعی را را مطلوب گزارش کردند و آلفای کرونبا
ماعی روابط منفی و ( با احساس تنهایی اجتr=-23/0) ( و رضایت از زندگیr=-68/0) ادراک حمایت اجتماعی

 دست آمد.به 86/0یید کردند. آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر أمعناداری را ت

در سال باند باند و لویلویاین مقیاس توسط  :(DASS-21) 7رسمقیاس افسردگی، اضطراب و است
 . این مقیاسجهت بررسی روایی واگرا، از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس استفاده شدشد.  تدوین 1995
گذاری مقیاس در طیف یابد. نمرهمقیاس اختصاص میعبارت آن به یک زیر هفتاست که هر  عبارت 21دارای 

معنای شیوع بیشتر خواهد گیرد و نمرات باالتر به( صورت می3) )صفر( تا همیشه ی از هیچ وقتاچهار درجه
بود. در مطالعه اصلی روایی عاملی اکتشافی و نیز روایی همگرا در ارتباط با سیاهه افسردگی بک مطلوب گزارش 

                                                           

1. General Belongingness Scale (GBS) 

2. The Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) 

3. Romantic Loneliness 

4. family 

5. social 

6. University of California, Los Angeles, Loneliness Scale 

7. Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS)  
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، صاحبیدست آمده است. هب 91/0مقیاس افسردگی در مطالعه اصلی (. آلفای کرونباخ زیرr=73/0) شده است
( و همچنین اعتبار r=/70) روایی عاملی و همگرا در ارتباط با سیاهه افسردگی بک (1384) اصغری و ساالری

دست به 73/0اند. ضریب آلفای کرونباخ افسردگی در مطالعه حاضر مناسبی را در نمونه ایرانی گزارش کرده
 آمد.

 1985 در سال داینر، امونس، الرسن و گریفین ن مقیاس توسطای :)SWLS( 1مقیاس رضایت از زندگی
عبارت  پنجاین مقیاس دارای استفاده شد. بین، از مقیاس رضایت از زندگی جهت بررسی روایی پیش ابداع شد.

شوند. مجموع گذاری می( نمره7) ( تا کاماًل موافقم1) ای لیکرت از کامالً مخالفماست که در طیف هفت درجه
معنای رضایت بیشتر از زندگی است. در مطالعه اصلی روایی عاملی و ات فرد محاسبه شده و نمره باالتر بهنمر
(، مطلوب گزارش r=-37/0( و عواطف منفی )r=50/0روابط همگرای مقیاس در ارتباط با عواطف مثبت ) ،نیز

 مقیاس را در ارتباط با اضطراب روایی همگرای (2016) ، قاهری، سامانی و عزآبادیزادهمعروفیشده است. 
(41/0-=rو افسردگی ) (43/0-=r مطلوب گزارش کردند ) دست آوردند. به 89/0و ضریب آلفای کرونباخ را

 بود. 85/0آلفای کرونباخ در مطالعه حاضر 

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

 آورده شده است. 1در جدول  های پژوهشیتوصیف جمعیت شناختی نمونه

  های پژوهشیتوصیف جمعیت شناختی نمونه -1 دولج

 *شاخص

 مطالعه اول
(164=n) 

 مطالعه دوم 
(236=n) 

 انحراف معیار میانگین  انحراف معیار میانگین سن
63/21 67/3  47/21 73/2 

 درصد فراوانی  درصد فراوانی  
 1/66 156  9/65 108 زن جنسیت

 9/33 80  1/34 56 مرد 
 4/75 175  0/78 128 جردم وضعیت تأهل

 6/24 61  0/22 36 متأهل 
 5/52 124  0/50 82 همراه با خانواده وضعیت محل زندگی

 5/47 112  0/50 82 خوابگاه دانشجویی 
 8/92 218  9/90 149 کارشناسی دوره تحصیلی

 2/7 17  1/9 15 کارشناسی ارشد 
 5/41 98  9/43 72 علوم انسانی رشته تحصیلی

 3/12 29  3/15 25 م پایهعلو 
 6/24 58  6/25 42 فنی و مهندسی 
 6/21 51  2/15 25 کشاورزی، دامپزشکی و هنر 

                                                           

1. Satisfaction With Life Scale (SWLS) 
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بود. در  47/21و  63/21ترتیب به و دوم در مطالعه اول ی شرکت کنندگانسننشان داد که میانگین ، 1جدول 
دادند. نسبت افراد متأهل در مطالعه می درصد را زنان تشکیل 1/66درصد و در مطالعه دوم  9/65مطالعه اول 

درصد  5/52درصد و در مطالعه دوم  50درصد بود. در مطالعه اول  6/24درصد و در مطالعه دوم  22اول 
درصد  8/92درصد و در مطالعه دوم  9/90کردند. در مطالعه اول دانشجویان به همراه خانواده زندگی می

درصد  2/15درصد و  6/25درصد،  2/15درصد،  9/43ترتیب العه اول بهدانشجوی دوره کارشناسی بودند. در مط
های گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، دامپزشکی و هنر دانشجویان در رشته

 6/21درصد و  6/24درصد،  3/12درصد،  5/41ترتیب ها در مطالعه دوم بهتحصیل بودند. این نسبتبهمشغول
 درصد بود.

 های مطالعه اولیافتهب( 
ترتیب که ها پرداخته شد. بدیننفر( به بررسی همسانی درونی و قدرت تشخیص عبارت 164) در مطالعه اول

ها و نیز با نمره کل مقیاس بررسی شد. حداقل ضریب همبستگی همبستگی نمره هر عبارت با سایر عبارت
اثر متوسط و خط برش در نظر گرفته شد. نتایج اولیه گویای عنوان اندازه به (1992کوهن )به پیشنهاد  30/0

ها از ها دارای همسانی درونی و قدرت تشخیص مناسبی هستند. چرا که همبستگی میان عبارتبود که عبارت
در تغییر  2برای عبارت  61/0تا  6برای عبارت  31/0با نمره کل نیز از  هاو همبستگی عبارت 74/0تا  30/0

دست آمد. با حذف به 89/0و ضریب دو نیمه کردن 82/0کرونباخ برای کل مقیاس نیز برابر با  بود. آلفای
ها حذف یک از عبارتدر این مرحله هیچ ،اساساینیافت. برفای کرونباخ افزایش نمیها، آلیک از عبارتهیچ

 آورده شده است.، 2های توصیفی و ضرایب همسانی درونی در جدول نشدند. شاخص

  



 

 پذیری عمومیتحلیل عاملی مقیاس تعلق های توصیفی و نتایج بررسی همسانی درونی وشاخص -2 جدول
 های توصیفیشاخص هاعبارت

همبستگی 

 با نمره کل

آلفای 

 کرونباخ

 بارهای عاملی

 میانگین

انحراف 

 کشیدگی کجی معیار

 طرد/

  ممانعت

 پذیرش/

 دربرگیری
   83/0 79/0 60/0 -55/0 -80/0 88/1 24/5 ام.کنم یک غریبهحس می -3
   80/0 79/0 60/0 -92/0 -51/0 91/1 95/4 ام.کنم از دنیا جدا افتادهحس می -7

   79/0 80/0 49/0 -53/0 -74/0 76/1 21/5 دهند.کنم دیگران به من اهمیتی نمیحس می -4

   71/0 81/0 48/0 -18/0 -92/0 79/1 35/4 د.دهننمی شرکت هایشانمرا در برنامهام خانوادهو دوستان  -12

   69/0 82/0 31/0 -80/0 -18/0 70/1 55/4 دورم. دیگران از تعلق حس نداشتن خاطرهتعطیالت، ب درحتی  کنممیحس  -6

   65/0 80/0 52/0 -79/0 -57/0 88/1 80/4 کنم.در حضور دیگران، احساس غریبی می -9

 82/0   81/0 37/0 -63/0 -46/0 74/1 73/4 کنم.احساس بودن می ،هستموقتی با دیگران  -1

 77/0   82/0 28/0 -99/0 -06/0 80/1 27/4 کنم.به دیگران احساس تعلق می -8

 76/0   80/0 61/0 -01/0 -79/0 62/1 21/5 پیوندهای نزدیکی با خانواده و دوستانم دارم. -2

 71/0   81/0 47/0 -99/0 -35/0 85/1 70/4 نشینم.میهنگام غذا خوردن، کنار دیگران  -10

 64/0   81/0 41/0 03/0 -72/0 59/1 65/4 ام.کنم از طرف دیگران پذیرفته شدهاحساس می -.5

 62/0   80/0 52/0 30/0 -92/0 56/1 34/5 با دیگران در ارتباطم. -11

 66/2  14/4 ارزش ویژه    

 13/22  48/34 واریانس تبیین شده    
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الکین  -میر -های اصلی، ابتدا به محاسبه شاخص کیزردر بررسی روایی عاملی اکتشافی با الگوی مؤلفه
(KMOبرای بررسی کفایت نمونه )پرداخته شد. نتایج نشان داد که با مقدار  1برداری و آزمون کرویت بارتلت

KMO  81/0برابر با ( 0001/0و رد فرض صفر در آزمون کرویت بارتلت=P ،66=DF 2=63/787 وχ شرایط )
عاملی در نظر گرفتن بار 2ابلیمین مستقیمهای اصلی با چرخش برای تحلیل عاملی وجود دارد. تحلیل مؤلفه

از  ،داد. نمودار اسکری نیزدست میرا به 1اجرا شد. تحلیل اولیه دو عامل با ارزش ویژه باالتر از  40/0بیشتر از 
درصد بود. ارزش ویژه، واریانس تبیین شده  61/56واریانس تبیین شده این ساختار  کرد.این ساختار حمایت می

ها دارای دهد تمامی عبارتمیآورده شده است. نتایج نشان ، 1و بارهای عاملی مربوط به هر عبارت در جدول 
تغییر در ساختار دست آمده با نسخه اصلی نشان از عدم هستند. مقایسه ساختار به 60/0تر از عاملی بزرگبار

 عاملی داشت. 
أییدی مرتبه دوم با تدست آمده، تحلیل عاملی منظور تأیید ساختار عاملی بهنفر(، به 236) در مطالعه دوم

های متعددی و روش بیشینه درست نمایی اجرا شد. جهت بررسی برازش مدل شاخص AMOS-24افزار نرم
جم نمونه تأثیر حهای برازش مدل است که از ( یکی از شاخص2) دوغیرمعنادار بودن آماره خیوجود دارد. 

تر می بارهای عاملی بزرگنتایج تحلیل اولیه نشان داد که تماپذیرد و باید با درجات آزادی مدل اصالح شود. می
 سبی برخوردار نبودهای برازش منااما مدل از شاخص ؛معنادارند =01/0تر از بوده و در سطح کوچک 45/0از 
(57/176=2 ،53=DF ،0001/0=P ،33/3=DF/2 ،89/0=GFI ،84/0=AGFI ،89/0=CFI ،

85/0=NFI 10/0 و=RMSEAود وج وکارهای متعددیهای تحلیل عاملی تأییدی سازمدل (. برای اصالح
میرز، گامست و ) معنادار( و نیز حذف مسیرهای غیر30/0) قبولعاملی قابلدارد. در نظر گرفتن حداقل بار

تاباکنیک و فیدل، ) اطندعد نظری با یکدیگر در ارتبو برقراری روابط میان خطاهایی که از بُ (2016، رینوگووا
بوده و تمامی  45/0ها عاملی عبارتهای عاملی نشان داد که حداقل باراند. بررسی باراز این جمله (2015

افزار به برقراری کوواریانس های اصالح نرمخصاساس و مبتنی بر شااین(. برP<05/0) بارهای عاملی معنادارند
 باعث افزایش های ذیل یک عامل واحد،ها پرداخته شد. برقراری کوواریانس خطا میان عبارتخطای عبارت

، 2 ،47=DF ،01/0=P ،03/2=DF/2 ،94/0=GFI ،90/0=AGFI=57/95) دشبرازش مدل تأییدی 
96/0=CFI ،92/0=NFI 06/0 و=RMSEA تمامی  وبوده  43/0عاملی در ساختار اصالح شده بار(. حداقل

 ارائه شده است.، 1بارهای عاملی در شکل (. P<05/0) ضرایب معنادار بودند
 
 
 
 
 

                                                           

1. Bartlett Sphericity Test 

2. Direct Oblimin Rotation 
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 پذیری عمومیبارهای عاملی تأییدی مقیاس تعلق -1 شکل

( با GBS) پذیری عمومیتعلقدر بررسی روایی مالکی واگرا و همگرا، همبستگی ابعاد و نمره کل مقیاس 
  آورده شده است. 3. نتایج در جدول بررسی قرار گرفتاحساس تنهایی اجتماعی مورد

 های توصیفی و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهشیشاخص -3 جدول
 7 6 5 4 3 2 1  متغیرها

       -  دربرگیری پذیرش/ -1
      - -28/0**  ممانعت طرد/ -2
     - 69/0** 50/0**  مومیپذیری عتعلق -3
    - -12/0* 27/0** -47/0**  احساس تنهایی اجتماعی -4
   - 22/0** -13/0* 39/0** -28/0**  افسردگی -5
  - -45/0** -41/0** 24/0** -26/0** 40/0**  رضایت از زندگی -6
 - 06/0 -41/0* 01/0 -04/0 -03/0 -01/0  سن -7

 47/21 83/21 06/6 36/12 78/46 62/17 16/29  میانگین
 84/2 99/6 66/4 85/4 54/9 64/8 17/7  انحراف معیار

78/0  

72/0  

60/0  

80/0  

65/0  

67/0  

74/0  

58/0  

43/0  

59/0  

91/0  

61/0  

22/0  

17/0  

71/0  

24/0  

89/0  

پذیری تعلق

 عمومی

طرد/ 

 ممانعت

 پذیرش/

 دربرگیری

 9عبارت 

 12عبارت 

 3عبارت 

 4عبارت 

 6عبارت 

 7عبارت 

 1عبارت 

 2عبارت 

 5عبارت 

 8عبارت 

 10عبارت 

 11عبارت 

57/0-  

30/0  

35/0  
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( و r=-47/0 و P<01/0) دربرگیری نشان داد که همبستگی منفی و معناداری میان پذیرش/ 3جدول نتایج 
 /ابطه طردر( با احساس تنهایی اجتماعی وجود دارد. r=-12/0 و P<05/0) پذیری عمومینمره کل تعلق

 (. r=27/0 و P<01/0) ممانعت با احساس تنهایی اجتماعی مثبت و معنادار بود
رحسب ابعاد ب ،انه افسردگی و رضایت از زندگیبین از طریق محاسبه رگرسیون چندگبررسی روایی پیش

 ه میان پذیرش/( نشان داد ک3)جدول  بررسی ضرایب همبستگی ،پذیری عمومی صورت گرفت. در گام اولتعلق
ت وجود دارد. رابطه ( رابطه مثبr=40/0( و با رضایت از زندگی )r=-27/0برگیری با افسردگی رابطه منفی )در

( منفی و معنادار بود. r=-26/0) ( نیز مثبت و معنادار و با رضایت از زندگیr=40/0) ممانعت با افسردگی طرد/
 معنادار بودند. 01/0تر از تمامی ضرایب در سطح کوچک

ای وجود ندارد؛ مقادیر مفروضات تحلیل رگرسیون، نمودار باکس نشان داد که پرت تک متغیرهبررسی در 
، میرز، گامست و گووارینو) 2اساس درجات آزادی با اصالح بر 1آماره فواصل ماهاالنوبیس 001/0تر از بزرگ

 2با در نظر گرفتن کجی متغیره بررسی نرمال بودن تکای وجود ندارد؛ نشان داد که پرت چندمتغیره (2016

متغیره دهنده نرمال بودن تکنشان (1995 ،وست، فینچ و کارن) 7و کشیدگی  (2012 شوماخر و لوماکس،)
و  (Z=04/0 و P ،236=df≥05/0)برای مدل پیش بینی افسردگی  اسمیرنوف -بود؛ ضرایب آماره کالموگروف

غیرمعنادار بوده و نرمال بودن توزیع  (Z=03/0 و P ،236=df≥05/0)بینی رضایت از زندگی مدل پیش
ترتیب برابر با ضرایب آماره دوربین واتسون برای مدل افسردگی و رضایت از زندگی به ها محقق شد؛باقیمانده

های بین با آمارهخطی میان متغیرهای پیشیید قرار داد. عدم همأتبوده و استقالل خطاها را مورد 85/1و  92/1
تحلیل  ،داد. در نهایت خطی را نشان میبوده و عدم هم 09/1و  92/0ترتیب برابر با به VIFتولرانس و 

 آورده شده است. 4در جدول  رگرسیون

 بیننتایج تحلیل رگرسیون جهت بررسی روایی پیش -4 جدول
متغیرهای 

 مالک

R 2R adjusted بینمتغیرهای پیش
2R 

*F b S.E Beta *t 

 -06/3 -19/0 04/0 -12/0 75/25 17/0 18/0 43/0 ریدربرگی پذیرش/ افسردگی
 37/5 33/0 03/0 18/0 ممانعت طرد/

رضایت از 
 زندگی

 66/5 35/0 06/0 34/0 53/25 17/0 18/0 43/0 دربرگیری پذیرش/
 -59/2 -16/0 05/0 -13/0 ممانعت طرد/

 دارند. معنا 01/0تر از در سطح کوچک tو  F* تمامی ضرایب 

بوده و مدل معنادار  2R=18/0بینی افسردگی برابر با که واریانس تبیین شده مدل پیشنشان داد ، 4جدول  نتایج
کننده مثبت بینیممانعت پیش کننده منفی و طرد/بینیپیش دربرگیری (. در این مدل پذیرش/P≤01/0است )

در برابر  33/0) دربرگیری بود پذیرش/بینی افسردگی بیشتر از ممانعت در پیش افسردگی بودند. سهم طرد/

                                                           

1. Mahalanobis 
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بوده  2R=18/0(. سایر نتایج نشان داد که در مدل رضایت از زندگی، واریانس تبیین شده مدل برابر با -19/0
 ممانعت کننده مثبت و طرد/بینیپیش دربرگیری پذیرش/ ،(. در این مدلP≤01/0و مدل معنادار است )

بینی رضایت از زندگی بیشتر از دربرگیری در پیش ی بودند. سهم پذیرش/کننده منفی رضایت از زندگبینیپیش
 (.-16/0در برابر  35/0ممانعت بود ) طرد/

بررسی کنندگان موردپذیری عمومی با سن شرکتدر بررسی روایی سازه، همبستگی ابعاد و نمره کل تعلق
پذیری عمومی ناداری میان سن و تعلقنشان داد که رابطه مع (3)جدول  قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون

صورت گرفت. نتایج نشان داد که توزیع  مستقل tهای جنسیتی با آزمون (. بررسی تفاوتP>05/0وجود ندارد )
ممانعت  و طرد/ (Z=03/0 و P، 236=df≥05/0) دربرگیری ها برای پذیرش/متغیرها به تفکیک گروه

(05/0≤P، 236=df 04/0 و=Z)  پذیری عمومی کل تعلقو همچنین نمره(05/0≤P، 236=df 03/0 و=Z) 
در  مستقل tآزمون نتایج (. P>05/0ها نیز در هر سه متغیر محقق شده است )نرمال بوده و همگنی واریانس

 آورده شده است. 5جدول 

 های جنسیتیمستقل جهت بررسی تفاوت tنتایج آزمون  -5 جدول
 معناداری سطح درجات آزادی tآماره  رانحراف معیا میانگین گروه متغیرهای مالک

 41/0 234 82/0 41/7 43/29 دختر دربرگیری پذیرش/
 69/6 63/28 پسر

 55/0 234 60/0 96/7 86/17 دختر ممانعت طرد/
 87/9 15/17 پسر

 25/0 234 16/1 07/9 29/47 دختر پذیری عمومیتعلق
 39/10 78/45 پسر

پذیری عمومی وجود تفاوت معناداری میان دو جنس در ابعاد و نمره کل تعلق دهد کهنشان می 5نتایج جدول 
 (. P>05/0) ندارد

 طرد/ و دربرگیری بررسی پایایی مقیاس در مطالعه اول با محاسبه آلفای کرونباخ برای پذیرش/ ،در نهایت
ه ضریب دو نیمه کردن و با محاسب 82/0و  85/0، 82/0پذیری عمومی، ضرایب ممانعت و نمره کل تعلق

 86/0، 82/0ترتیب ضرایب آلفای کرونباخ به ،را نشان داد. در مطالعه دوم 79/0و  86/0، 89/0ترتیب ضرایب به
 دست آمدند. به 88/0و  85/0، 78/0ترتیب و ضرایب دو نیمه کردن به 84/0و 

 گیریبحث و نتیجه
( در دانشجویان GBSپذیری عمومی )اس تعلقمقی سنجیهای روانبررسی ویژگی ،هدف از پژوهش حاضر

های مقیاس و نیز هر عبارت با نمره کل وجود ها نشان داد که همسانی درونی مناسبی میان عبارتیافتهبود. 
 ،مالون، پیلو و عثمان) های پیشیندارد. پایایی مقیاس نیز در سطح مطلوبی قرار داشت. این یافته با پژوهش

. آنان نیز همسانی است سوهم( 2017، دمیرتاس، یلدیز و بایتمیر؛ 2017؛ یلدیز، 2015، ساتیسی و تکین؛ 2012
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مقیاس رسد نظر میبه ،اساساینه کل مقیاس گزارش کرده بودند. بردرونی و پایایی مناسبی را برای ابعاد و نمر
 ( در دانشجویان از پایایی مناسبی برخوردار است.GBSپذیری عمومی )تعلق

 مقیاس از ساختاری دو عاملی )پذیرش/ ،ساختار عاملی با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان دادبررسی 
ها ارتعاملی مناسب عبی تأییدی مرتبه دوم، نشان از بارممانعت( برخوردار است. تحلیل عامل دربرگیری و طرد/

این یافته با نتایج پژوهش  داشت. عاملی مناسب هر دو عامل بر روی سازه زیربناییها و نیز باربر روی عامل
روایی عاملی  ،اساساین. براست سوهم (2017؛ یلدیز، 2015ساتیسی و تکین، ؛ 2012، مالون، پیلو و عثمان)

 رسد.( در دانشجویان با ساختاری دو عاملی و داشتن نمره کل به تأیید میGBSپذیری عمومی )مقیاس تعلق
ممانعت  طرد/ هلفؤروابط مثبت و معناداری میان م ،مقیاس نشان داد نتایج بررسی روایی مالکی همگرای

مالون، پیلو و  ؛1995، باومیستر و لیری)با احساس تنهایی اجتماعی وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش 
 بر این باورند که فقدان (1995) باومیستر و لیری. است سوهم (2015، و ساتیسی و تکین 2012، عثمان
شود و افرادی پذیری به تأثیرات نامطلوبی همچون کاهش سطح سالمتی، شادمانی و سازگاری منجر میتعلق

وسیعی از  برند و مستعد دامنهتری رنج میپذیری هستند از نشانگان روانی و جسمی جدیکه فاقد حس تعلق
ه روابط منفی و معناداری میان مشکالت رفتاری هستند. بررسی روایی مالکی واگرای مقیاس نیز نشان داد ک

با  جتماعی وجود دارد. این یافتهپذیری عمومی با احساس تنهایی ادربرگیری و نمره کل تعلق لفه پذیرش/ؤم
( 2017یلدیز ) است. سوهم (2017و یلدیز،  2015، ساتیسی و تکین ؛2012، مالون، پیلو و عثمان)های پژوهش

در سایر  ،اینبرعالوهدست آورد. پذیری عمومی با احساس تنهایی بهرابطه منفی و معناداری میان تعلق
روابط منفی ، ( نیز1995؛ هاگرتی و پاتوسکی، 2010؛ کاکشو و شوچت، 2007گیلیوت و باومیستر، ) هاپژوهش

دست آمده پذیری و احساسات منفی همانند افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی بهو معناداری میان تعلق
( را مناسب GBSپذیری عمومی )توان روایی مالکی همگرا و واگرای مقیاس تعلقمی ،اساساین. براست

 ارزیابی کرد.
ممانعت،  کننده مثبت و طرد/بینیدربرگیری، پیش دهنده آن بود که پذیرش/بین نشانسی روایی پیشبرر

بینی رضایت از دربرگیری در پیش طوری که سهم پذیرش/کننده منفی رضایت از زندگی هستند؛ بهبینیپیش
ساتیسی ؛ 2012، مالون، پیلو و عثمان) هایممانعت است. این یافته نیز با نتایج پژوهش زندگی بیشتر از طرد/

پذیری به این نتیجه رسیدند که تعلق (2012مالون، پیلو و عثمان ). است سوهم (2017یلدیز،  ؛2015، و تکین
 (2015ساتیسی و تکین )از زندگی، پیوند اجتماعی و امنیت اجتماعی در ارتباط است.  عمومی با تنهایی، رضایت

پذیری عمومی با وابستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی، سرزندگی ذهنی و رضایت از نیز رابطه مثبتی میان تعلق
با ابعاد و نمره کل میان سن  ،بررسی روایی سازه در ارتباط با سن و جنسیت نشان داددست آوردند. زندگی به

عناداری در ابعاد و نمره کل حسب جنسیت نیز تفاوت می رابطه معناداری وجود ندارد. برپذیری عمومتعلق
. آنان است سوهم (2016) اسپیهار، فرست و استنسنگدست نیامد. این نتایج با مطالعه پذیری عمومی بهتعلق

 دست نیاوردند. پذیری بهو میزان تحصیالت با تعلق در مطالعه خود رابطه معناداری میان سن، جنسیت
ساختاری  و عبارت 12است که با  ( ابزاریGBS) پذیری عمومیمقیاس تعلق ،رسدنظر میدر مجموع به
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همگرا و واگرا و نیز  عاملی، رواییاین مقیاس از روایی عالوه بر آن، است. مطلوبی دو عاملی دارای پایایی 
اساس دهد. بردست نمیحسب سن و جنسیت نتایج متفاوتی بهی برخوردار بوده و بربین مناسبشروایی پی

 44تا  18های حاصل از پژوهش حاضر، استفاده از این مقیاس در میان زنان و مردانی که در دامنه سنی یافته
مقیاس باید با احتیاط  نرسد استفاده از اینظر میاما به ؛سال قرار دارند، از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است

هایی از قبیل اجرا در یک بافت ها، مطالعه حاضر نیز با محدودیتچرا که همانند سایر پژوهش .صورت گیرد
فرهنگی و اجتماعی خاص، تعداد کم نمونه پژوهش و عدم بررسی پایایی بازآزمایی همراه بوده است. این 

سازد. های اجتماعی و فرهنگی با محدودیت مواجه میافتها و بها تعمیم نتایج را به سایر گروهمحدودیت
بررسی  ،فردی و نیزپذیری و روابط بینهای مربوط به تعلقبررسی روایی همگرا در ارتباط با سایر مقیاس

 شود. سنجی در جمعیت عمومی به پژوهشگران آتی پیشنهاد میهای روانویژگی

 منابع

سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی های روانگی(. ویژ1390، ب.، و سلیمی، ع. )جوکار
 .311-317 (،4)5مجله علوم رفتاری. ساالن. بزرگ

( DASS-21(. اعتباریابی مقیاس افسردگی اضطراب و تنیدگی )1384صاحبی، ع.، اصغری، م. ج.، و ساالری، ر. س. )
 .36-54 (،4)1ایرانی. شناسان شناسی تحولی؛ روانروانبرای جمعیت ایرانی. 
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