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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ترجیح انصاف سااوولی و بادیان و
نیز بررسی رابطه بین ترجیح انصاف و رفتار جامعهپسند پنر بود .روش پژوهش توصیفی بود که با اساتفاده
از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،تأییدی و آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی بر روی  033کارمند مشغول
به کار در سازمان آموزش و پرورش شاهر تهاران در ساال  1031انجاام شاد .شارکتکننادگان از طریا
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .در این مطالعه پرسشنامه ترجیح انصاف ساوولی و بدیان مشتمل بار 11
گویه و پرسشنامه رفتار جامعهپسند پنر مشتمل بر  03گویه اساتفاده شاد .نتاای نشاان داد کاه پرسشانامه
ترجیح انصاف با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریمااک بارای پرسشانامه تارجیح
انصاف بیانگر سه عامل کشفشده برای ترجیح انصاف بود .تحلیل عااملی تأییادی باا روش مؤلفاههاای
اصلی و چرخش واریماک برای پرسشنامه ترجیح انصاف سه عامل را تأیید کرد .در مورد بررسی پایاایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ نتای بهدست آمده در مورد همسانی کل مقیااس و عوامال ساهگاناه
حاکی از پایایی باالی مقیاس بود .با توجه به میزان قابال قباول روایای و پایاایی هار دو پرسشانامه رفتاار
جامعهپسند پنر و ترجیح انصاف ساوولی و بدیان ،این دو ابزار برای پژوهش در ارتباط با رفتار جامعهپسند
و ترجیح انصاف توصیه میشود.

کلید واژگان :ترجیح انصاف ،رفتار جامعهپسند ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تأییدی
 دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور واحد تهران (نویسنده مسئول) m.saffarinia@yahoo.com
 دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه پیام نور واحد تهران
 کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه پیام نور واحد تهران
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مقدمه
در این پژوهش ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ترجیح انصاف ساوولی و بدیان)2333( 1
مورد بررسی قرار گرفت .قبل از اشااره باه ایان پرسشانامه باه وکار دو نموناه از ن ریاههاای
روانسنجی پرداخته میشود .ن ریهپردازان روانسنجی در راستای بررسی این نکته کاه چگوناه
میتوان از اندازهها و فراوانیهای عینی ،2اندازههای انتزاعی 0بهدسات آورد رویکردهاای مادل
کالسیک و مدل سؤال-پاسخ را اراوه دادهاند (وودلی .)2312 ،1با آنکه تهیه و تفسایر تساتهاا
برپایه ن ریههای جدید و پیشرفته از فعالیتهای عمده و مهم روانشناسان و متخصصان تعلایم
و تربیت بهشمار میآیاد ،اصاول آنهاا هناوز باه درساتی بارای کااربران و حتای بسایاری از
متخصصان اندازهگیری در کشور ما شناختهشده نیست (هاومن .)1032 ،باا توجاه باه ایانکاه
آزمونهای روانی و تربیتی در زندگی امروز انسان نقش مهمی ایفا میکنند ،درک این مطلب که
نمره آنها چگونه بهدست میآید و دربردارنده چه اطالعاتی است ،اهمیت فراوانی دارد .بارای
پاسخ به این گونه پرسشها ،دانش تهیه و توسعه آزمون و ابازار انادازهگیاری کاه روانسانجی
نامیده میشود توسعه زیادی یافته و ن ریهها و مدلهای جدید در این حوزه ،اصول اندازهگیری
سازههاای زیربناایی آزماونهاا را دگرگاون سااختهاناد (رایا

و هنساون .)2330 ،2بسایاری از

اندازهگیریهایی که در این حوزهها انجام میشود شامل یک گروه نمونه معارف اسات کاه باه
یک مجموعه سؤال (آزمون) پاسخ میدهند .اغلب ایان آزماونهاا نیاز باه انادازههاایی منجار
میشوند که از طری جمع نمرههای مواد آزمون بهدست میآیند .این نمرههاا بیشاتر باه گوناه
دوارزشی 1یا در مقیاسی با طبقههای مرتابشاده 0بیاان مایشاود (بشایری ،علیازاده و کرمای،
برای نمونه ،اغلب تستهای تشخیصی ،بالینی و تربیتی به گوناه درسات -نادرسات ،موافا -
مخالف ،بلی-نه ،یا در سطح مقیاسهای چندارزشی( 3مانند کامالً مخالف ،مخالف ،بیتفااوت،
مواف و کامالً مواف ) نمرهگذاری و نمره کل آنها محاسبه میشود .نمره کل در واقع پاسخ باه
Sauley & Bedeian
concrete
abstract
Woodley
Reise & Henson
dichotomous
ordered categories
polytomous
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همه سؤالها را خالصه میکند .خالصه کردن نمره همه سؤالها برای بهدست آوردن نمره کال،
که مبنای اصلی ن ریه کالسیک تست 1را تشکیل میدهد ،بدین معناست که همه ساؤالهاا بارای
اندازهگیری یک متغیر واحد به یک اندازه نقش دارند .از معایب ن ریه کالسیک این اسات کاه باا
تغییر آزمودنیها و انتخاب نمونه دیگری از جامعه ،مشخصههای آماری سؤال تغییر میکنند .یاک
سؤال واحد برای گروه نمونه قویتر ،سادهتر اسات و بارای گاروه نموناه ضاعیفتار ،دشاوارتر
خواهد بود (آلن و یان .)2332 ،2در مدل کالسیک ،شاخص دشواری سؤال عالوه بر خود ساؤال،
گروه آزمودنی را نیز توصیف میکند .شاخص قدرت تشخیص سؤال نیز از گاروههاای مختلاف
نمونه تأثیرات متفاوتی میپذیرد (شکری و همکاران .)1030 ،شاخص قدرت تشخیص سؤال نیاز
از گروههای مختلف نمونه ،تأثیرات متفاوتی میپذیرد .بدین معنا که نمونههای همگونتر ضارایب
تشخیص پایینتری برای سؤال بهدست میدهد (زیرا ضارایب دورشاتهای و دورشاتهای نقطاهای
نوعی ضریب همبستگی است و همبستگی نیز باا افازایش نااهمگونی گاروه افازایش ماییاباد).
همچنین مفهوم اعتبار در ن ریه کالسیک در واقع ویژگی ثابت آزمون به حسااب نمایآیاد ،بلکاه
ویژگی نمرههای آن در ارتباط با یک جامعه معین است .زیرا نمرههای آزمون در هر جامعه اعتباار
یکسانی ندارند و اعتبار ،مانند هر نوع ضریب همبستگی دیگر ،باا محادود شادن دامناه نمارههاا
کاهش پیدا میکند (هومن .)1032 ،از طرف دیگر انصااف باه میازان ادارک کارکناان از وجاود
رویههای منصافانه و غیرساوگیرانه در ساازمان انصااف اشااره دارد .از باین مؤلفاههاای جاو
روانشناختی فقط دو مؤلفة انصاف و استقالل در تبیین خشنودی شغلی نقش معنیداری برعهده
دارند .انصاف ادراک شده در بین اعضای گروهها متفاوت است ،زیرا هر ک

از ماالک خاود

استفاده میکند (براتی ،عریضی سامانی و نوری .)1033 ،مالکهای انصاف و برابری دو هنجار
مهم عدالت در توزیع منابع در یک گروه هساتند .بار طبا ماالک انصااف ،افاراد درونداد و
برونداد خود را که از گروه بهدست میآورند ،با اعضای دیگر گروه و نیز اعضای گاروههاای
دیگر مقایسه میکنند .مالک دیگر رویکرد برابری است؛ بر طب این رویکرد ،منابع باید بهطور
مساوی بین اعضای گروه تقسیم شود و به درونداد افراد گروه و مزیاتهاایی از قبیال میازان
مشارکت در فعالیتها توجه نشود (صنوبر و همکاران ،1031 ،به نقل از سپهوند ،رحیمی اقادم
و عارفنژاد.)1030 ،
)1- Classic Test Theory (CTT
2- Allen & Yen
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انصاف نوعی پاسخ عاطفی فرد به واکنشهاای عااطفی دیگاران اسات (علای ،آموریماو و
چامورو-پریموزیک .)2333 ،1انصاف درک ضمنی تعاادل اسات (فیتان  ،2331 ،2باه نقال از
همایونی میمندی ،رفاهی ،حسنزاده و بخشانی .)1030 ،ادراک انصااف 0از متغیرهاای مهام در
ن ریه انصاف است .در ن ریه انصاف گفته میشود زمانیکه بیانصافی وجود دارد بخشهای از
رابطه اجتماعی دچار تنش و پریشانی میشود (سالیوان ،پاش ،جانساون و برادباوری.)2313 ،1
این ن ریه سعی دارد رضایت افراد از یک رابطه را بار حساب ارزیاابی ادراک آنهاا از توزیاع
منصفانه یا غیرمنصفانه منابع در طول روابط بین فردی بررسی کند (به نقل از فرامرز قراملکای،
نهالپروری و داجخوش .)1032 ،اگرچه بهترین تعریف برای انصاف این است که آن را حالتی
از یک موازنه بدانیم که زمانی بهدست میآید که برای شرکتکنندگان در یک تعامل یا ساازمان
مشترک نتایجی مناسب با دروندادهایشان اختصاص یابد (فرامارزی .)1033 ،اماا بررسایهاای
پژوهشی در مورد انصاف به دلیل تازگی مفهوم و دشواریهای مربط به تهیه ابزارهای سانجش
معتبر و پایا محدود بوده است (کاوامور و براون .)2313 ،2بر ایان اسااس ،روانشناساان ساعی
کردهاند پرسشنامه هایی بسازند تا بتوانند ادراک انصاف را در کارمندان مورد ارزیابی و سانجش
قرار دهند .البته یافتن و ساختن پرسشنامههای دقی نیازمند پژوهشهای مختلاف اسات .دلیال
دیگر برای ساخته شدن پرسشنامه ترجیح انصاف ،ارزیابی رفتارهای اجتماعی کارمنادان و نیروهاای
شغلی سازمانی بوده است.
در رابطه با انصاف نیز پرسشنامههای مختلفی در گروههای گوناگون تدوین شاده اسات .از
مهمترین و شناختهشدهترین پرسشنامههای سنجش انصاف در محیط شغلی پرسشنامه رجحاان
انصاف 1است که توسط ساوولی و بدیان ( )2333طراحی شده است .این پرسشانامه  11ساؤال
پن درجه لیکرت دارد که از طری پاسخ به گزینهای درجهبندی شده از  1برای کاامالً مخاالف
تا  2برای کامالً مواف  ،سطح انصاف را میسنجد .هشت سؤال اول بهصاورت مثبات و هشات
سؤال دوم بهصورت منفی (معکوس) نمرهگذاری میشود .نمرهگذاری پرسشنامه از طری جمع
Ali, Amorim, & Chamorro-Premuzic
Fitness
perceived fairness
Sullivan, Pasch, Johnson, & Bradbury
Brown & Kawamura
)Equity Preference Questionnaire (EPQ
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مجموع پاسخ آزمودنی به همه سؤاالت انجام میپذیرد .مجموع نمرات بین  11تا  33در نوسان
است .در پژوهشهای پیشین پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاای کرونبااخ در دامناه  3/33تاا
 3/31گزارش شده است (میلر .)2333 ،1ساوولی و بدیان ( )2333در شاش مطالعاه متاوالی باه
بررسی ارتقاء روایی و پایایی پرسشنامه رجحان انصاف پرداختناد .نتاای ویارایش نهاایی کاه
متشکل از  3سؤال برای خیراندیش بودن و  3سؤال برای سانجش حا باه جاناب باودن باود
بیانگر روایی سازه باال و پایایی بیشتر نسبت باه نموناه قبلای باود (شاور و اساتراس.)2333 ،2
برازش کامل در هر دو نمونه نشان داد که ساختار دو عاملی پرسشانامه در مقایساه باا سااختار
تک عاملی قابل تشخیص و تمیز است .عالوه بر ایان در نموناه دوم همادلی ،عاطفاه مثبات و
نقش جنسیت زن رابطه متمایز عاملها را از ح دادن و سخاوتمندی مشخص کرد.
پرسشنامه انصاف کیم و لیونگ )2330( 0رعایت کلی انصااف و عادالت را در ماورد فارد
پاسخگو در محیط کار مورد سنجش قرار میدهد .این پرسشنامه توسط کیم و لیوناگ ()2330
معرفیشده و قابلیت متمایزسازی 1و همگرایی 2آن همراه با سه بُعد عدالت سازمانی (تاوزیعی،
رویهای و تعاملی) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی چنادگروهی 1باه خاوبی مساتند اسات.
مقیاس پاسخگویی این پرسشنامه هفت درجهای است (کامالً مخالفم= 1تاا کاامالً ماوافقم=.)0
کیم و لیونگ ( )2330در چهار نمونه کرهای ،ژاپنی ،چینای و امریکاایی ،آلفاای کرونبااخ آن را
بهترتیب  3/32 ،3/30 ،3/30و  3/32گزارش نمودهاند .در پژوهش گلپرور و نادی ( )1032نیز
آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با  3/32بهدست آمد .یک نمونه سؤال این پرسشنامه به ایان
شرح است :روی همرفته در این سازمان با من با انصاف و عدل رفتار میشود.
"پرسشاانامه انصاااف تطبیقاای در پرداخاات" توسااط لاای-پینااگ تانااگ ،لونااا-آروکاااس و
وایتساید )2330( 0تدوین شده است .این پرسشنامه چهار ساؤال پان درجاهای لیکارت از 1
برای کامالً مخالفم تا  2برای کامالًموافقم دارد که پاسخگویان بر مبنای مقایسه حقوق و مزایای
خود با همکاران در محیط کار پاسخ میدهند .آلفای کرونباخ ایان پرسشانامه را  3/31گازارش
Miller
Shore & Strauss
Kim & Leung
discriminant
convergent
multigroup confirmatory factor analysis
Li-Ping Tang, Luna-Arocas, & Whiteside
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نمودهاند .بررسی ویژگیهای روانسنجی آن در پژوهش گلپرور و نادی ( )1032با اساتفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی نشانگر وجود یک عامل با آلفای کرونباخ  3/01بود.
مقیاس ادراک انصاف )MEP( 1توسط پری ( )2331تهیه شده است (باه نقال از هماایونی
میمندی و همکاران )1030 ،این پرسشنامه بهعنوان شاخصی برای سجش ادراک انصاف در ن ر
گرفته شده است و دارای چهار سؤال است که ادراک انصاف را در چهار حیطه انجاام کارهاای
خانه ،کارکردن برای کسب درآمد ،خرج کردن پول و مراقبت از فرزندان مایسانجد .ساؤاالت
این مقیاس بهصورت طیف لیکرت از ( 1خیلی غیرمنصفانه برای من) تا ( 2خیلای غیرمنصافانه
برای همسرم) نمارهگاذاری مایشاود .پایاایی و روایای آن در پاژوهش فرامارزی ( )1033در
نمونهای از کارکنان متأهل ادارات دولتی شهر اهواز مورد بررسی قارار گرفات و پایاایی آن باه
روش آلفای کرونباخ  3/33و به روش تنصیف  3/32گزارش همچنین پایاایی ایان مقیااس باا
استفاده از روش بازآزمایی پ

از چهار هفته نشانگر ضریب همبستگی  3/01در نمونه مردان و

 3/31در نمونه زنان در سطح  3/331معنادار باوده اسات .روایای ساازه آن را  3/11در ساطح
معنادار  3/3331گزارش کرده است (به نقل از همایونی میمندی و همکاران.)1030 ،
با توجه به پراکندگی نتای مربوط به تحلیل عاملی تأییدی و مقادیر روانسانجی فارمهاای
بلند و کوتاه پرسشنامه ترجیح انصاف و نیز گزارش مقادیر مختلف روایی و پایایی در نمرههای
مختلف ،هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی این پرسشنامه در بین کارمنادان
ایرانی بود .همچنین بررسای ویژگایهاای روانسانجی پرسشانامه تارجیح انصااف در نموناه
کارمندان و بررسی همبستگی بین دو پرسشنامه هدف پژوهش حاضر بود.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
در این پژوهش پایایی پرسشنامهها با روش آلفاای کرونبااخ و روایای پرسشانامههاا باا دو
روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی بررسی شده است .در تحلیل اکتشافی پرسشنامههاا ابتادا
شاخصهای کفایت نمونه برداری و ضاریب بارتلات بارای اطمیناان از تواناایی انجاام تحلیال
)1- Measure Of Equity Percived (MEP
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اکتشافی دادهها محاسبه شد .قابل وکر است که تحلیل عامل اکتشافی با شیوه تحلیل مؤلفههاای
اصلی و با استفاده از روش چرخش واریماک

انجام شد .تحلیل عامل تأییدی نیز با استفاده از

نرمافزار آماری  AMOS-16و بر اساس شاخصهای برازندگی مدل صورت گرفت.
آزمودنیهای این پژوهش شامل  033کارمند مرد و زن بود که  100نفر ( 23درصاد) زن و
بقیه مرد بودند .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر از نوع تصادفی من م بود .بادین صاورت
که ابتدا لیست کارمندان آموزش و پرورش شهر تهران تهیه و سپ

بهطور تصادفی از بین پان

نفر اول لیست ،نفر چهارم انتخاب شده و نفر بعدی با رعایات نسابت یاک پانجم نفار نهام و
بعدی چهاردهم تا آخر بود .میانگین نمره افراد بارای کال مقیااس برابار باا  11/00و انحاراف
استاندارد نیز برابر با  11/13می باشد .همچنین ضریب همسانی درونی از طری آلفای کرونبااخ
نیز برای کل مقیاس برابر با  3/32میباشد .جدول  1میزان همسانی درونای هار ساؤال باا کال
مقیاس رجحان انصاف را نشان میدهد.
جدول  .4شاخصهای میانگین ،انحراف استاندارد و میزان همساني دروني (کرونباخ) برای پرسشنامه
ترجیح انصاف
سؤال

میانگین

 EPQ1مان حاداقل کااار ممکان را در محاال کاارم تاارجیح
میدهم در حالیکه گرفتن بیشترین امتیازات ممکان از
کارفرمایم را انت ار دارم.
 EPQ2من در محل کارم بیشترین رضایت را زمانی دارم که
جزء کوچکی از یک گروه برای انجام کارها باشم.
 EPQ3هنگامی که سرکارم هستم ،به راههایی بارای تارک

0/10

انحراف

ضریب

آلفای

معیار

همبستگي

کرونباخ

1/233

3/110

3/322

2/10

1/111

3/112

3/313

2/33

1/113

3/110

3/321

محل کارم فکر میکنم.
 EPQ4اگر بتوانم راهی برای ترک محل کارم پیدا میکنم،
و تالش خواهم کرد خیلی کمتر از حاد انت اارات
روی کار کنم.
 EPQ5وقتی میتوانم چیزهایی برای نکتهبارداری در سار
کار داشته باشم ،کارم واقعاً رضایتبخش است.
 EPQ6کارمند هوشمند کسی است کاه بیشاترین مزایاای
ممکن را که در توانش است کسب میکند.

2/01

1/310

3/101

3/311

2/10

1/223

3/122

3/313

2/10

1/231

3/103

3/303
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ادامه جدول  .4شاخص های میانگین ،انحراف استاندارد و میزان همساني درونیي (کرونبیاخ) بیرای
پرسشنامه ترجیح انصاف
میانگین

انحراف
معیار

ضریب
همبستگي

آلفای
کرونباخ

 EPQ7کارمندان عاقل کسانی هستند که بر آنچه که مایتوانناد
از کارفرمای خود بگیرند بیشتر از آنچه که به کارفرماای
خود میدهند تمرکز دارند.

2/10

1/030

3/212

3/321

 EPQ8وقتی که من تکاالیف (وااایف) روزم را تکمیال
می نمایم ،به کارمندان دیگری کاه هناوز تکالیفشاان را
تکمیل نکردهاند کمک میکنم.

0/31

1/230

3/123

3/303

 EPQ9من حتی اگار حقاوق و مزایاای کمتاری دریافات
نمایم ،باز هم برای انجام بهتر کارهایم درمحل کار تالش
میکنم.

2/31

1/333

3/020

3/320

 EPQ10اگر مجبور باشم تمام ایام در محل کارم به سختی
کار کنم ،احتماالً آن را ترک خواهم کرد.

0/13

1/132

3/201

3/311

 EPQ11من احساس میکنم مجبور هستم بیش از آنچه که
در محل کار به من پرداخت میشود کار کنم.

0/11

1/033

3/211

3/311

 EPQ12در سر کار بیشترین توجه مان باه ایان اسات کاه آیاا
بهترین شاغلی کاه مایتوانساتم انجاام دهام را انجاام
میدهم؟

2/11

1/233

3/222

3/321

 EPQ13شغلی که از من میخواهد در کل طاول روز مشاغول
باشم بهتر از شغلی است که به من اجازه میدهد وقات
زیادی را تلف کنم.

2/20

1/121

3/000

3/322

 EPQ14در سر کارم وقتیکه کارانادکی بارای انجاام دادن بارای
من وجود دارد احساس ناراحتی میکنم.

2/03

1/322

3/011

3/322

 EPQ15اگر سر کارم تکلیف اندکی داشته باشام یاا کااری بارای
انجام دادن نداشته باشم با شغلم خیلی ناراضی خواهم شد.

1/33

1/111

3/003

3/321

 EPQ16اگر همه چیز برابر باشد ،تارجیح مایدهام شاغلی باا
واایف و مسئولیت زیاد داشته باشم تا اینکه شاغلی باا
واایف و مسئولیتهای اندک.

2/01

3/332

3/032

3/321

سؤال

ابزار پژوهش
پرسشنامه رجحان انصاف .پرسشنامه رجحاان انصااف توساط سااوولی و بادیان ()2333
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طراحی شده است .این پرسشنامه  11سؤال پان درجاه لیکارت دارد کاه از طریا پاساخ باه
گزینهای درجهبندی شده از  1برای کامالً مخالفم تا  2بارای کاامالً ماوافقم ،ساطح انصااف را
میسنجد .هشت سؤال اول بهصورت مثبت و هشت ساؤال دوم باهصاورت منفای (معکاوس)
نمرهگذاری میشود .نمرهگذاری پرسشنامه از طریا جماع مجماوع پاساخ آزماودنی باه هماه
سؤاالت انجام میپذیرد .مجموع نمرات بین  11تا  33در نوسان است .در پژوهشهای پیشاین
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ در دامنه  3/33تا  3/31گزارش شده اسات (میلار،
 .)2333ساوولی و بدیان ( )2333در شش مطالعه متاوالی باه بررسای ارتقااء روایای و پایاایی
پرسشنامه رجحان انصاف پرداختند .نتای ویرایش نهایی که متشکل از  3سؤال بارای خیرانادیش
بودن و  3سؤال برای سنجش ح به جانب بودن بود بیانگر روایی ساازه بااال و پایاایی بیشاتر
نسبت به نمونه قبلی بود (شور و استراس ،2333 ،به نقل از وودلی.)2312 ،1
پرسشنامه شخصیت جامعهپسند .این پرسشنامه از نوع خودگزارشدهی است ،مشاتمل بار
 03گویه و  0خرده مقیاس «مسئولیت اجتماعی»« ،ارتباط همدالنه» « ،نگااه از من ار دیگاران»،
«پریشانی فردی»« ،استدالل اخالقی دوجانبه» ،استدالل اخالقی جهاتگیاریشاده -دیگاران» و
«نوع دوستی خودگزارشی» میباشد که دو عامل همحسی جهتگیریشده -دیگران و کماکرساانی
را میسنجد .گویههای  1 ،2 ،1 ،0 ،2 ،1و  0خرده مقیاس «مسئولیت اجتماعی» ،گویاههاای ،3
 10 ،11و  12خرده مقیاس «ارتباط همدالناه» گویاههاای  11 ،12 ،13 ،3و  13خارده مقیااس
«نگاه از من ر دیگران» گویههای  10 ،11و  13خرده مقیاس «پریشانی فاردی» ،گویاههاای ،21
 22و  21خرده مقیاس «استدالل اخالقای دوجانباه» ،گویاههاای  20 ،23و  22خارده مقیااس
«استدالل اخالقی جهتگیریشده -دیگران» و گویههای  23 ،23 ،20 ،21و  03خارده مقیااس
«نوع دوستی خودگزارشی» را میسنجند .نمره عامل ( 1همحسی جهتگیاریشاده -دیگاران)
حاصل مجموع نمرات مسئولیت اجتماعی ،ارتباط همدالناه ،نگااه از من ار دیگاران ،اساتدالل
اخالقی دوجانبه و استدالل اخالقی جهتگیری شده -دیگران ونماره عامال ( 2کماکرساانی)
حاصل مجموع نمرات پریشانی فردی و نوع دوستی خودگزارشی است .نمرهگذاری گویههاای
 1تا  22بر اساس مقیاس لیکرت پن درجهای بهصورت «کامالً مواف = « ،»2مواف = « ،»1ن ری
ندارم= « ،»0مخالف=  2و « کامالً مخالف=  »1و نمرهگذاری گویههاای  21تاا  03باهصاورت
1- Woodley
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«هرگز= « ،»1یک بار= « ،»2بیش از یک بار=  «،»0اغلب=  »1و بیشتر اوقات=  »2انجام میشود.
بنابراین ،حداقل و حداکثر نمره کسبشده از این پرسشنامه بهترتیب برابر با  03و  123خواهاد
بود .الزم به وکار اسات کاه گویاههاای  10 ،12 ،11 ،3 ،0 ،1 ،2 ،1 ،0 ،2 ،1و  11باهصاورت
معکوس نمرهگذاری میشوند (صفارینیا ،تدری

تبریزی ،محتشمی و حسنزاده.)1030 ،

پایایی و روایی گزارششده برای شخصیت جامعهپسند در پژوهش صفارینیاا ،عباساپور و
دهستانی ( )1031به شرح زیر است .پایایی پرسشنامه با استفاده از روش باز آزمایی بارای کال
پرسشنامه برابر با  3/33و برای خرده مقیاسهای آن بهترتیب باین  3/12تاا  1و باا اساتفاده از
روش ضریب همسانی درونی برای کل پرسشنامه برابر با  3/03و برای خارده مقیااسهاای آن
بین  3/10تا  3/01بهدست آمد که میزان رضاایتبخشای اسات .همچناین ،نتاای پاژوهش باا
استفاده از روایی هم زمان پرسشنامه با پرسشنامه شخصیت پن عااملی  NEO-FFIحااکی از
وجود رابطه مثبت معنیدار بین پرسشنامه شخصیت جامعهپسند و پرسشنامه شخصیت پن عاملی
( )r= 3/11بود .بهعالوه نتای با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییادی و شااخصهاایی ن یار
 GFI= 3/31 ،RMSEA= 3/32و  AGFI= 3/32نشان داد که ساختار دو عااملی در جامعاه
ایرانی برازش خوبی دارد.
با توجه به نتای آلفای کرونباخ ،سؤاالت  1 ،3و  2بهترتیب بیشترین همبساتگی را باا کال
پرسشنامه داشته و سؤاالت  11 ،12و  10بهترتیب کمترین همبستگی را نشان دادهاند .با توجاه
به پایین بودن ضریب همبستگی سؤال  12بهتر است حذف شود.

یافتهها
برای آنکه یک مدل عاملی مفید و دارای معنا باشد الزم است متغیرها همبسته باشاند و در
غیر این صورت ،دلیلی برای تبیین مدل عاملی وجود ندارند .اگر این فرضیه که متغیرها باا هام
رابطه ندارد رد نشود ،کاربرد مدل عاملی زیر سؤال خواهد بود و بنابراین باید در آن تجدیدن ر
شود .اندازههای  KMOو نتای آزمون کرویت بارتلت برای ماتری

همبستگیهای حاصال از

اجرای پرسشنامه ترجیح انصاف در گروه نمونه ،در جدول  2نمایش داده شاده اسات .قبال از
اجرای تحلیل مؤلفههای اصلی )PC( 1تناسب دادهها برای انجام تحلیل عااملی ماورد ارزیاابی
1- Principal Component Analysis
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قرار گرفت .اندازه ( KMOمقیاس کفایت نمونهبرداری) منعک کنناده کفایات نموناهبارداری
است ( .)3/310سرنی و کیسر )1300( 1معتقدند وقتی مقادار  KMOبیشاتر از  3/0باشاد ،باه
راحتی میتوان تحلیل عاملی انجام داد و هرچه ایان مقادار بیشاتر باشاد ،مناسابت و تکاافوی
نمونهبرداری بیشتر خواهد بود .بهمن ور بررسی عدم صفر بودن ماتری

همبساتگی دادههاا در

جامعه ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده مایشاود .آزماون بارتلات ایان فرضایه کاه مااتری
همبستگیهای مشاهدهشده ،متعل به جامعهای با متغیرهای نابسته است را میآزماید.
جدول  .2اندازههای  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت
KMO

کرویت

معناداری

3/31

2102/11

3/3331

چنانکه در جدول  2دیده میشود ،مقادار  KMOبرابار باا  3/31و ساطح معناادار باودن
مشخصه آزمون کرویت بارتلت نیز کمتار از  3/3331اسات .بناابراین ،بار پایاه هار دو ماالک
همبساتگی حاصال در گاروه

می توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی براسااس مااتری
نمونه مورد مطالعه ،قابل توجیه خواهد بود.
جدول  0مقادیر ارزش ویژه ،درصد واریان

و درصد واریان

تراکمی عوامل سه مقیااس

رجحان انصاف را نشان میدهد.
جدول  .9مقادیر ارزش ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تراکمي عوامل سه مقیاس انصاف ترجیح انصاف
قبل از چرخش
عامل

بعد از چرخش واریماکس

ارزش

درصد

درصد

ارزش

درصد

درصد

ویژه

واریانس

تراکمي

ویژه

واریانس

تراکمي

4

2/22

02/32

02/320

0/331

21/111

21/111

2

0/20

22/00

22/220

2/320

13/210

12/103

9

1/110

0/113

12/031

1/332

12/103

22/110

1- Cerny & Kaiser
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میزان اشتراک مواد مجموعه  11گویهای پرسشنامه تارجیح انصااف کاه باا اجارای تحلیال
مؤلفههای اصلی بهدست آمده نشان میدهد که عامل اول با  3/02میزان اشتراک بیشترین تبیاین
و عامل سوم با  0درصد واریان

کمترین میزان اشتراک را دارا است.

عامل های استخراج شده و آیتم های مربوط به هر کدام از عوامل پرسشنامه ترجیح انصااف
در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1میزان اشتراک هر یک از آیتمها در عوامل استخراج شده پرسشنامه رجحان انصاف
سؤال

عاملها
عامل اول

EPQ1

3/312

EPQ10

3/321

EPQ11

3/013

EPQ3

3/030

EPQ8

3/133

EPQ6

3/111

EPQ2

3/132

عامل دوم

EPQ7

3/023

EPQ12

3/021

EPQ9

3/021

EPQ4

3/220

EPQ13

3/201

EPQ5

3/220

عامل سوم

EPQ15

3/323

EPQ14

3/231

EPQ16

3/111

تحلیل عاملي تأییدی پرسشنامه رجحان انصاف
پ
ج

از انجام تحلیل عامل اکتشافی و استخراج عوامال ،عامالهاای ایان مقیااس از طریا
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تحلیل عوامل تأییدی مورد بررسی برازش مدل قرار گرفات .نتاای مرباوط باه شااخصهاای
برازندگی مدل با دادههای مشاهدهشده از طری  1معیار ارزیابی شد .این معیارها عباارتاناد از
 )1مجذور کای )2 ،x2 1نسبت مجذورکای به درجه آزادی )0 ،شاخص خاوبی برازنادگی)1 2
شاخص خوبی برازندگی تعدیلیافته )2 ،0شاخص برازندگی تطبیقی 1و  )1ریشه دوم واریاان
خطای تقریب.2
جدول  2شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل هفتگانه مقیاس شخصایت
جامعهپسند را نشان میدهد.
جدول  .3شاخصهای برازندگي مدل تحلیل عاملي تأییدی عوامل هفتگانه مقیاس شخصیت جامعهپسند
شاخصها
مدل اولیه

x2

df

x2/df

131 3/333 1121/3

مدل اصالح شده 022/0

33

P

RMSEA CFI AGFI GFI IFI NFI

3/13 3/11 3/10 10/31

3/02

3/11

3/233

3/30 3/02 3/11 3/331 0/23

3/33

3/01

3/33

شاخصهای مدل اولیه برازش مطلوبی نداشت که ماورد اصاالح قارار گرفتاه و نتاای آن
شکل  1آمده است .مسیرها و ضرایب استاندارد شده برای سؤاالت مربوط به کل پرسشانامه در
شکل  2قابل مشاهده است.
با توجه به منفی بودن همبستگی سؤاالت  12و  ،11پیشنهاد بر این است که ایان ساؤاالت
حذف شود یا اینکه اثر همپوش آنها کنترل شود که در ادامه بحث مدل کنتارلشاده گازارش
شده است.
جدول  1شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل سهگانه پرسشنامه رجحاان
انصاف را نشان میدهد .تحلیل سه عاملی مدل رجحان انصاف در شکل  0نشان داده شده است.
Chi- Square
)Goodness of fit Index (GFI
)Adjusted Goodness of fit Index ( AGFI
)Comparative of fit Index ( CFI
)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

12345-
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شکل  .2ضرایب استاندارد شده مسیر ساختار عاملي مقیاس رجحان انصاف
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جدول  .2شاخصهای برازندگي مدل تحلیل عاملي تأییدی عوامل سهگانه پرسشنامه رجحان انصاف
شاخصها
مدل اولیه

x2

df

131 131/3

مدل اصالح شده 31 032/00

x2/df
1/0

P

RMSEA CFI AGFI GFI IFI NFI

3/30 3/31 3/03 3/333

3/00

3/31

3/110

3/33 3/33 3/31 3/331 0/22

3/31

3/33

3/330

شکل  .9مدل سه عاملي رجحان انصاف

با توجه به جدول  1که شاخصهای برازندگی مدل پیشنهادی اولیه را برای تحلیال عااملی
تأییدی پرسشنامه ترجیح انصاف نشان میدهد ،می توان نتیجه گرفت کاه اکثار شااخصهاا در
سطح مطلوبی نبوده و مدل پیشنهادی اولیه از برازندگی قابال قباولی برخاوردار نیسات و الزم
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است اصالح شود .لذا این اصالح با توجه به تغییرات و کنترل خطاها و همپوشی بین ساؤاالت
که توسط نرمافزار پیشنهاد شده بود ،انجام شد و نتای نهایی آن در شکل  1گزارش شده است.

شکل  .1مدل اصالحي رجحان انصاف

با توجه به نتای شکل  1میتوان گفت به دلیل همبستگی باال با عامال اول و ساؤاالت  1و
 ،2بهتر است این سؤاالت نیز در عامل اول یا تمایل به ترک شغل قرار گیرد.
جدول  1همبستگی بین پرسشانامههاای رجحاان انصااف و شخصایت جامعاهپساند را نشاان
میدهد.
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جدول  .2همبستگي بین پرسشنامههای رجحان انصاف و شخصیت جامعهپسند
آزمون

نمره کل پرسشنامهها

رجحان انصاف

شخصیت جامعهپسند

1

**3/221

همبستگی پیرسون
رجحان انصاف

3/333

سطح معناداری
تعداد
همبستگی پیرسون

شخصیت جامعهپسند

033

033

**3/221

1

سطح معناداری
تعداد

3/333
033

033

با توجه به نتای حاصل از همبستگی پیرسون باین نماره کال پرسشانامههاا در جادول ،1
میتوان گفت که روایی همزمان بین دو پرسشنامه رجحاان انصااف و شخصایت جامعاهپساند
برابر با  3/22میباشد که در سطح  3/3331معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه ترجیح انصااف سااوولی و بادیان ()2333
در جامعه معلمان شهر تهران مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت .پایایی پرسشانامه باا اساتفاده از
محاسبه آلفای کرونباخ و روایی آن نیز از طریا تحلیال عااملی اکتشاافی و تحلیال عااملی تأییادی
بررسی شد .بهطورکلی نتای حاصل از بررسی ویژگیهای روانسانجی پرسشانامه تارجیح انصااف
ساوولی و بدیان ( )2333نشان داد که این پرسشانامه در نموناه معلماان تهرانای از پایاایی و روایای
باالیی برخوردار است .بدین شرح که نتای بهدست آمده از تحلیل آلفاای کرونبااخ در ماورد پایاایی
پرسشنامه بیانگر همبستگی درونی باال در حد  3/32برای کل پرسشنامه تارجیح انصااف باود .بادین
معنا که در ارزیابیهای بعدی از همین گروه 3/32 ،احتمال وجود دارد که پاسخهاای معلماان نموناه
همین نتای بدست آمده در پژوهش حاضر باشاند .بار طبا نتاای آلفاای کرونبااخ ،در جادول ،1
سؤاالت  1 ،3و  2بهترتیب بیشترین همبستگی را با کال پرسشانامه داشاته و ساؤاالت  11 ،12و 10
بهترتیب کمترین همبستگی را نشان داده اند بهطوریکه سؤال  12فقط  3/00همبستگی باا ساؤاالت
کل پرسشنامه نشان داده است در حالیکه در تحلیل عاملی سه عاملی پرسشنامه ساؤال  12بیشاترین
همبستگی  3/323را با عامل سوم یعنی مسئولیتپذیری زیاد نشان داده اسات .ایان نتیجاه باهدسات
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آمده از روایی بیانگر این است که سؤال  12معتبر و روا میباشاد ولای از پایاایی کمتاری در نموناه
معلمان تهرانی برخوردار است .در واقع این نتیجه به این مشکل در روانسنجی کالسیک اشااره دارد
که سؤال ممکن است معتبر باشد ولی پایا نباشد.
در مورد پرسشنامه رجحان انصاف ،روایی همزمان آن با پرسشنامه شخصایت جامعاهپساند
برابر با  3/22بهدست آمد .عالوه بر این تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه نشان داد که مادل ساه
عاملی استخراج شده در تحلیل اکتشافی با اندکی تغییرات و کنترل همپوشی باین ساؤاالت ،در
نمونه حاضر دارای برازش بوده و مورد تأیید است .در بررسی روایی پرسشانامه باا اساتفاده از
روش تحلیل عاملی تأییدی مشخص شد که ساؤاالت  1و 2کاه بارای عامال مشاغولیت زیااد
میباشند همبستگی باالیی با متغیر مکنون عامل تمایل به ترک شغلی نشان دادهاند .زیارا کنتارل
این همبستگی باعث افزایش برازندگی مدل سه عاملی پرسشنامه شاده اسات .بار ایان اسااس
احتمال میرود این سؤاالت در طبقه سؤاالت عامل تمایل به ترک شغل قرار گیرند.
همچنین روایی همزمان پرسشنامه رجحان انصاف سااوولی و بادیان ( )2333باا پرسشانامه
شخصیت جامعهپسند نشان داد که همبستگی کل بین دو پرسشنامه برابر باا  3/22و همبساتگی
بین عامل اول یا هم حسی جهتگیری شده با دیگاران پرسشانامه شخصایت جامعاهپساند باا
رجحان انصاف برابر  3/10و عامل دوم کمکرسانی برابر با  3/13بهدست آمد .بهطاورکلای در
جمعبندی مطالب فوق میتوان گفت نتای حاصل از همبستگی بین دو پرسشنامه نشان داد کاه
همبستگی معناداری بین رفتار جامعهپسند و انصااف در معلماان تهرانای وجاود دارد .بار ایان
اساس درنهایت میتوان گفت هر دو پرسشنامه در نمونه کارمندان معتبر و پایاست.
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پژوهشهای مشاوره.13-32 ،)21(1 ،
سپهوند ،رضا؛ رحیمی اقدم ،صمد ،عارفنژاد ،محسن ( .)1030نقش میانجیگری انصاف ادراک
شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان .مدیریت دولتی.101-123 ،)1(1 ،
شکری ،امید؛ فراهانی ،محمدنقی؛ فارزاد ،ولایالاه؛ صافایی ،پریاوش؛ سانگری ،علایاکبار؛ و
دانشااورپور زهااره ( .)1030روایاای عاااملی و پایااایی نسااخه فارساای فهرساات اسااترس دوران
دانشجویی .فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی.10-20 ،)1(2 ،
صفارینیا ،مجید؛ تدری

تبریزی ،معصومه؛ محتشمی ،طیبه؛ و حسنزاده ،پرستو ( .)1030تأثیر

مؤلفههای شخصیت جامعهپسند و خودشیفتگی .دانش و پژوهش در روانشناسی کااربردی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان).12-01 ،)20(12 ،
صفارینیا ،مجید ،عباسپور ،پرستو؛ و دهستانی ،مهادی ( .)1031مقایساهی هاوش اجتمااعی و

شخصیت جامعهپسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت .مجله اصول
بهداشت روانی.223-200 ،)2(10 ،

فرامرزی ،سحر ( .)1033نقش ادراک انصاف در کیفیت زناشویی در کارکنان متأهل شهر اهواز.
(پایاننامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی) .دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز.
قراملکی ،احدفرامرز؛ نهالپروری ،فرید؛ و داجخوش ،سید صادق ( .)1032بررسای نقاش ساه
عنصر بخشودن ،انصاف و وفای به عهد کارکنان در محیط کار بر اخالقی باودن ساازمان از
نگاه آنان (مطالعه موردی در صنعت نیرو) .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی .02-12 ،1
گلپرور ،محسن و نادی ،محمدعلی ( .)1032رابطه اخالق کاری اسالمی ،انصاف و عالقاه باه
پول با رضایت شغلی معلمان .فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.1-22 ،)20(0 ،
همایونی میمندی ،سمانه؛ رفاهی ،ژاله؛ حسانزاده ،زهاره؛ و بخشاانی ،نورمحماد ( .)1030اثار

هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میاانجیگری ادراک انصااف .فصالنامه
زن و جامعه.13-02 ،)0(2 ،
هومن ،حیدرعلی ( .)1032اندازهگیریهای روانیتربیتی (فن تهیه تست و پرسشنامه) .تهران :نشر پارسا.
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