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 چکیده
روانساجیی قیااا     هاا   ویژگیهدف پژوهش حاضر بررسی 

ها  تبادل اجتماعی در جمعات ایرانی بوده است. جاقعه  سبک
باود.   کلااه ننااو و قارداو شاهر تهاراو      شااق  آقار  پژوهش 

  این جاقعاه بودناد کاه    اننفر  470 کججدگاو در پژوهش شرکت
قیااا    ا  انتخاب شدند و باه  چجدقرحله تصادفیبه روش که 
پاسخ دادند. بارا   لاپمن و همکاراو، ها  تبادل اجتماعی  سبک

قیاا  ان ضریب آلفاا  کرونبااو و جهات     این بررسی پایایی
ها  تحلا  عاقلی  ان روایی قحتوایی و روشآو بررسی روایی 

ضریب آلفا  کرونباو به دست  اکتشافی و تأیاد  استفاده شد.
هاا    قیاا  و نتایج تحلاا  ( حاکی ان پایایی باال  83/0آقده )

انصاااف، وجااود پااجج عاقاا   دهجااده  عاااقلی اکتشااافی نشاااو
باا   گااار  افراطای   طلبی، فردگرایی، پاگار  و سارقایه  قجفعت

، 11، 6، 5هاا    و حاف گویاه  اصلی ها  تغاار در برخی گویه
باااود. همنجاااان،  53و  51، 44، 40، 36، 32، 30، 27، 26، 12

برانش نسبتاً خوب قدل دهجده  شاوننتایج تحلا  عاقلی تأیاد  
هاا  قرباوب باه هجیارساان       یافتاه ، عالوه بها  بود.  گویه 41

طلبای، فردگرایای،    قاانه نمارا  انصااف، قجفعات   نشاو داد که 
گاار  افراطی در ک  نمونه ایرانی به ترتااب   پاگار  و سرقایه

 باشد. قی 13و  27، 21، 32، 14برابر با 
 

 انصااف، روانساجیی، تباادل اجتمااعی،     ها  ویژگی: کلیدواژگان

 گاار  افراطی طلبی، فردگرایی، پاگار ، سرقایه قجفعت

 
 

 

Abstract 
 

The aim of this research was to investigate  
psychometric characteristics of Social Exchange 
Styles Scale in Iranian population. Statistical 
population of this research included all women 
and men in Tehran. The participants were 470 of 
this population who were selected by multi-stage 
random sampling method. They responded to 
Social Exchange Styles Scale (Leybman et al.). 
For investigating the scale`s reliability, Cronbach`s 
alpha coefficient, and for valilidity, content 
validity and exploratory and confirmatory factor 
analysis were used. Cronbach`s alpha coefficient 
(0.83) showed that this scale has high reliability, 
and results of exploratory factor analysis showed 
five factors including fairness, benefit-seeking, 
individualism, tracking and overinvestment with 
changing in some main items and removing items 
5, 6, 11, 12, 26, 27, 30, 32, 36, 40, 44, 51, and 53. 
Also, results of confirmatory factor analysis 
showed that 41-items model had relatively good 
fitness. In addition, results of normalization 
showed that median scores of fairness, benefit-
seeking, individualism, tracking and overinvestment 
in whole of Iranian sample respectively were 14, 
32, 21, 27, and 13.  

 
Keywords: psychometric characteristics, social 
exchange, fairness, benefit-seeking, individualism, 

tracking, overinvestment 
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 مقدمه
 یدر رفتااار سااانقان یقفهااوق  ن الگوهااایان اثرگاااارتر یکاای 1یه تبااادل اجتماااعیاانظر

(Cropanzano & Mitchell, 2005)  یدر حونه رفتار اجتماع ها ریهنظ ترین قدیمیان  یکیو 
(Homans, 1958) در گاشته افراد و گردد بانقیش اقرو پ یکخاستگاه آو به حدود  است و .

بعادها  کججاد.   قای عما   و  اندیشاجد  قای  یها قجطی ه انساوک کردند قیتصور   ارادانشمجداو بس
  هاا  ه ارنشکا چرا ، جدکج نمیر و عم  کف یقجطی یلکشه به شاها هم ه انساوکنشاو داد  ها یافته

 2قحاور  ارنشر کتف ز بر اسا  عجاصر گوناگوواها ن وجود دارند و انساو یا عرفی، قعمول یعاطف

هوقاانز، بالواو و   چوو  شجاسانی انساوو  شجاساو جاقعه. این نظریه حاص  کارها  کججد قیعم  
د قطالعه توسا   قهم قوراست. برخی ان قوضوعا   تابو  و کلی نظار شجاسانی رواواقرسوو و 

تبادل، انصااف وعادالت    ها  شبکهساختار  قدر  در  ها  کججده تعاانتبادل شاق   پرداناو نظریه

تعهاد قاااو طارفان تباادل، انسایام، همبساتگی و اعتمااد اسات          گار  شک در پااقدها  تبادل، 
(Cook & Gerbasi, 2012  به عجاواو قااال .) (1920) Weber   هاا  جشکا  3شجاسای  ساجخ باه  

ن یان دانشمجداو به بس  ا  ارابس 1950-1960  ها (. در سالScott, 2000ها پرداخت ) اوانس

، شجاسای  انسااو گوناگوو ان جمله  ها  حونهه در ین نظریها ان ا ان آو  پرداختجد و تعداد نظریه
 ,Nammirردناد ) کاساتفاده   یاجتماع شجاسی رواوو  شجاسی جاقعهرفتار، اقتصاد،  شجاسی رواو

Marane, & Ali, 2012 .) 

نظریه تبادل اجتماعی قبتجی بر این قفروضه است که افراد با دیدگاهی اقتصاد  باه روابا    

هاا  حاصا  ان آو قیایساه     آو را برآورد کرده و باا قجاافو و پااداش    ها  هزیجه، نگرند قیخود 

وارد  افاراد  کاه  هجگاقینظریه تبادل اجتماعی قعتید است  (.West & Turner, 2007) کججد قی
و قشارکت خود در رواب  با  گاار  سرقایه ها  هزیجهبر  شوند قییک رابطه یا عضو یک گروه 

پول برا  رفو ناان، اطالعاا  بارا     توانجد قیشده  . قجابو تبادلکججد قی ها تمرکز قازاو عاید  ان آو

عی افاراد  (. بر اساا  نظریاه تباادل اجتماا    Spellman, 2013ح  قسئله و حمایت اخالقی باشجد )

، یعجای ارنیاابی قساتیام    4سطح قیایساه  -1: دهجد قیبرا  تعاان ارنش یک رابطه دو قحاسبه انیام 

، یعجای  5هاا  سطح قیایسه برا  جاایگزین  -2در قیاب  قجافو حاص  ان آو و  تالش و قجابو ها  هزیجه

                                              
1-  social exchange  
2-  value-oriented thinking 
3-  typology  
4-  comparison level 
5-  comparison level for alternatives 
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ها  دیگار    سود جایگزین -سود رابطه در قیاب  نسبت هزیجه -نسبت هزیجه تر پانادهارنیابی 

نتایج حاص   .(Knox, Zusman, White, & Haskins, 2009) که دردستر  فرد قرار دارند

 یا خار.   قاند قیکه فرد در یک رابطه یا گروه باقی  کجد قیان این قحاسبا  تعاان 

: طباعت انسااو  کججد قیخود را بر دو اسا  استوار  ها  قفروضهتبادل اجتماعی  ها  نظریه

قربوب به طباعت انساو قعتیدند که قوجاودا  انساانی درصادد     ها  قفروضهب . و قاهات روا

ها برا  تعاان ارنش  و قعاار قورد استفاده آو اند قجطییکسب پاداش و اجتجاب ان تجباه هستجد، 

قرباوب باه    هاا   قفروضاه . کجد قیها  گوناگوو تغاار  یک رابطه با گاشت نقاو و در قوقعات

یاک فرآیجاد    قبجی بر رواب  که رواب  دارا  وابستگی قتیابلجد و نندگیقاهات رواب  قعتیدند 

 (.Spellman, 2013است )

(1958،1961 ) Homans وهااست. او قبدع شا  یه تبادل اجتماعینظر یاصل گااراو پایهان  یکی 

را  یتباادل اجتمااع   Homans (1961)بود.   اقتصاد  ها تاافراد در فعال یرفتار اجتماع کدر

« او حاداق  دو فارد  اا ق بار  هزیجاه ا یا  آور پااداش ش امابکا ناقلمو  و یت قلمو  افعال تبادل»

ا قجاابو(  یا )پاول    قاد  االهاکاو افراد صرفاً به اه تبادال  قکقعتید بود  و  رو این اندانست. 

د کاا تأو  ر احترام و اعتبار باشاد.  ان نظینماد  ها شاق  ارنش تواند قیه ک، بلشود نمیقحدود 

و  یفرهجگا   ها  اشود و ارتباب قح کدر شجاختی رواوتجها در سطح  تواند قیه رفتار ک کجد قی

 گاارد  قیقرار  یانتظارا  نیش تأثار تحت، رفتار فرد  . بر اسا  نظر وکجد قیار کرا ان یاجتماع

 (.Cropanzano & Mitchell, 2005هستجد ) یفرهجگ -یاجتماع  ها ه حاص  نظامک

 ،Blau (1964) ان جملاه  پارداناو  نظریاه ان   ارابسا  Homans( 1985ه )یا پس ان انتشار نظر

(1959)Thibaut and Kelley  (1976) و Emerson ه انیاام یا ن نظریا دربااره ا   ادین  ها پژوهش 

 ؛Monge & Matei, 2004؛ Cropanzano & Mitchell, 2005؛ Cook & Rice, 2003دادنااد )

Nammir et al., 2012.) (1959) Thibaut and Kelley شجاسای  رواوه را در حاونه  یا ن نظریا ا 

ار بردناد  کا ها را به  نیگزیسه جایسه و سطح قیایم سطح قیااها قفاه ار بردند. آوکبه  یاجتماع

ت ان رابطاه  ین تعهد و سطح رضاااتع  برا یرابطه تبادل یکن اه چگونه طرفکح دهجد اتا توض

 یه افراد سرگرم تبادل اجتمااع کباور بودند  نیها بر ا . آوپردانند قیجه آو یسود و هز یبه بررس

 (.Holthausen, 2013تا به اهداف خود برسجد ) شوند قی

(1964 )Blau فارد   قاااو و روابا    یه تعاقال  اجتمااع ینظر» عجواو  تحترا  یتبادل اجتماع» 

 یاعسه تبادال  اجتمیداشت. او به قیا شجاسی جاقعهشه در یه رین نظریا  رد و ان نظر وکف یتعر
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 (. Nammir et al., 2012؛ Cropanzano & Mitchell, 2005پرداخاات )  و اقتصاااد

ه تباادل  کا ن اسات  یا ا  و اقتصااد  یاو تباادل اجتمااع  اا ق  اداا ه تفاو  بجکاظهار داشت  و 

برخاوردار   گاار   انادانه  قابا  است و قجافو در آو ان ارنش  یررسماشاق  تعهدا  غ یاجتماع

 شاوند  قای خلا    یدار توسا  تباادال  اجتمااع   یا پا یاجتماع  وهاه الگک ین قعجیستجد، به اان

(Lambe, Wittmann, & Spekman, 2001.) 

و  شجاساای جاقعااهدر  یه تبااادل اجتماااعیااخاسااتگاه نظر Emerson (1976) باار اسااا  نظاار

دار عادم تاوانو   یا روابا  ناپا  یاصال  کججده تعاانه عاق  کاست. او قعتید است  یاجتماع شجاسی رواو

وجاود و تاداوم روابا  تباادل      ین رابطاه عاقا  اصال   ااو طارف اقتیاب  ق  ها ی. وابستگقدر  است

باود   یه چهارچوب ارجااع که صِرف نبود، بلینظر یکاو   برا یه تبادل اجتماعیاست. نظر یاجتماع

 (.  Holthausen, 2013) داد قیسه قرار یرا قورد قیا ها نظریهر یه ان قجظر آو ساک

ها  فرد  در حونه تبادل اجتمااعی وجاود دارد،    تفاو  گار  اندانه  ها  گوناگونی برا قیاا 

 ,Perugini, Gallucci, Presaghi, & Ercolani) 1ان جملاه پرسشاجاقه هجیارهاا  شخصای تیابا      

2003). (2011 )Leybman, Zuroff and Fournier 2پرسشااجاقه ساابک تبااادل اجتماااعی 

(SESSرا به ) ها   ونه تبادل اجتماعی قطرح کردند که سبکعجواو سجیه تفاوتها  فرد  در ح

تار    و طاف وساو شوند قیتکاقلی تعریف  شجاسی رواوتبادل اجتماعی در آو بر اسا  اصول 

 . دهجد قیها  قبلی پوشش  ان این حونه را در قیایسه با قیاا 

(2011 )Leybman et al. هاا  فارد  در    ها  خود به دو بُعاد کلای تفااو     در پژوهش

، طلبای  قجفعات )تمایا  باه    3  تباادل اجتمااعی دسات یافتجاد: برقارار  پاوناد برابار       ها سبک

در برقرار  و حفظ رواب  تبادل اجتماعی( و قادیریت   گاار  سرقایهو تمای  به  خواهی برابر 

و قجافو در روابا  تباادلی، راساخ و جاد  باودو در       ها هزیجه 5)تمای  به پایش 4آگاهانه پاوند

ان صفا  شخصاتی نئو  ،ادل و تمای  به خاتمه رواب  تبادلی(. این دو ویژگیتعاق  با طرفان تب

و  گرا برووبا این قتغارها دارند، قاالً افراد  دار  قعجیها  دلبستگی قتمایزند، اقا رواب   و سبک

 و دارا  سابک دلبساتگی    پاایر   تواف و افراد فاقد  (EAB) برقرار  پاوند برابردر  پایر تواف 
 

                                              
1-  Personal Norms of Reciprocity Questionnaire (PNRQ) 

2-  Social Exchange Styles Scale (SESS) 

3-  Equitable Alliance Building (EAB) 

4-  Vigilant Alliance Management (VAM) 

5-  monitoring 



 ... های تبادل اجتماعی روانسنجی مقیاس سبک های ویژگیبررسی 

 

5 

 (.Leybman, 2012) کججد قینمرا  باالتر  کسب ( VAM) قدیریت آگاهانه پاوند در اجتجابی

(2011) Leybman et al.   دانشایو  انگلاسای نبااو دانشاگاه      226با انیام پژوهشی بر رو

به اعتباریابی قیاا  تبادل اجتماعی پرداختجد. نتایج تحلا  عاقلی اکتشافی حااکی ان وجاود    گا  قک

 3(، فردگرایای خواهی برابر ) 2)پایش قکرر و دقا  هزیجه و سود(، انصاف 1پاگار  قیاا  خردهپجج 

 االقکااو  حتای )تمایا  باه افازایش     4طلبی قجفعتاندک(،  گاار  سرقایه)رجحاو برا  خوداتکایی و 

برابار ان جاناب    گاار  سرقایهبدوو الزام یا انتظارا   گاار  سرقایه) 5افراطی گاار  سرقایهسود( و 

، یای ، انصااف، فردگرا  راا گاپ هاا   قیااا   خارده و( باود. همنجاان، آلفاا  کرونبااو بارا       دیگرا

باه دسات    68/0و  75/0، 81/0، 81/0، 84/0ترتاب برابار باا    به یافراط گاار  سرقایهو  طلبی قجفعت

و  GFI ،93/0=CFI=91/0دهجاده بارانش خاوب قادل باود )      آقد. نتایج تحلا  عاقلی تأیاد  نشاو

07/0=RMSEA.)  هجیارها  شخصی تیابا ، صافا     ها  پرسشجاقهبه عالوه، روایی همزقاو آو با

   (.Leybman et al. 2011شخصاتی نئو، عز  نفس و حمایت اجتماعی قورد تأیاد قرار گرفت )

سااخته و   یتبادل اجتماع  ها کتا کجوو در ایراو قیااسی علمی جهت تعاان سبان آنیا که 

قیااا   بررسای خصوصااا  روانساجیی    اصالی ایان پاژوهش    هجیاریابی نشده است، قسئله 

 .باشد قیدر جاقعه ایرانی  .Leybman et al( 2011) یتبادل اجتماع  ها کسب

 

 روش 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

شاهر   نو و قارد  500نمونه پژوهش عباار  باود ان   بود.  یابی نقاجهنوع  طرح پژوهش حاضر ان

تصاادفی  باه روش  کاه  نفار کااهش یافات(     470هاا باه    فت آنقودنی تعداد آو)البته به علت اُ تهراو

، 7، 5، 4، 3، 2، 1قجااط   گانه شهر تهاراو،   22ه ان قجاط  کب ان ترتیبد؛ انتخاب شدند ا  چجدقرحله

انتخااب  طور تصادفی  )بر پایه پجج بخش غرب، شرق، قرکز، ججوب و شمال( به 16 و 14، 12، 9، 8

 ده شادند. یساده برگز یطور تصادف نو و قرد به عجواو نمونه و به  ها تعداد ان آو دامکو ان هر  شدند

افاراد   و درصاد  7/57هاا را قارداو    همنجان، اکار آنقودنیبود.  سال 03/30ها  قاانگان سجی آنقودنی

                                              
1-  tracking 
2-  fairness 
3-  individualism 
4-  benefit-seeking 
5-  overinvestment 
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 نیاردیپلم  و  یارشجاسا ک کقادر   دارا  هاا  ی. به عالوه، آنقودندادند قیدرصد تشکا   9/50 قتأه 
 

 .دادند قینمونه را به خود اختصاص  درصد( 9/7) و حداق  درصد( 9/28)ار کحدارتاب ت به

 

 ابزار پژوهش

 .Leybman et al( 2011) ا  توس اقین یا .بمن و همکارانیل یتبادل اجتماع یها کاس سبیمق

 طلبی قجفعت، یی، انصاف، فردگرا راگاپ قیاا  خردهگویه و پجج  54قشتم  بر  شد که یطراح

اقالً کا تاا   1=  اقالً قخالفمک) ا  درجهر  پجج اکف لادر ط ها گویهاست.  یافراط گاار  رقایهسو 

 53، 50، 44، 37، 31،35، 21، 16، 14، 6، 2، 1 هاا   گویاه . شاوند  قای  گااار   نماره ( 5قوافیم= 

 قیااا   خارده  48، 46، 42 ،39، 34، 32، 29، 25، 18، 11، 7، 4 هاا   گویاه پاگار ،  قیاا  خرده

، 8 هاا   گویهفردگرایی،  قیاا  خرده 47 ،41، 28، 26، 24، 19، 13، 12، 10، 5 ها  گویهاف، انص

، 3 هاا   گویاه و  طلبی قجفعت قیاا  خرده 49، 45 ،43، 40، 38، 36، 30، 27، 23، 22، 17، 15، 9

و . بجاابراین، حاداق    گارناد  قای افراطی را اندانه  گاار  سرقایه قیاا  خرده 54، 52، 51، 33، 20

در پاژوهش خاود آلفاا      .Leybman et al( 2011) خواهد باود.  270و  54حداکار نمره برابر با 

 گااار   سارقایه و  طلبای  قجفعات ، یای ، انصااف، فردگرا  راگاپ ها  قیاا  خردهکرونباو را برا  

باه دسات آوردناد. همنجاان، روایای       68/0و  75/0، 81/0، 81/0، 84/0ترتاب برابر باا   به یافراط

س و هجیارها  شخصی تیابا ، صافا  شخصااتی نئاو، عاز  نفا       ها  پرسشجاقهآو با  همزقاو

 .حمایت اجتماعی تأیاد شده است

 

 ها  یافته

( اعتباریاابی و هجیارساان   )بررسی خصوصاا  روانسجیی این قسمت نتایج قربوب به در 

 .  شود قیاراوه  ها  تبادل اجتماعی سبکقیاا  

پاژوهش ان ضاریب آلفاا       هاا  یا  در آنقودناقی  کبه قجظور تشخاص پایایی قجاسب 

 یقجاساب  ییایا ا  تباادل اجتمااعی ان پا  اا کرونباو استفاده شد کاه نتاایج آو نشااو داد کاه قی    

 (.83/0برخوردار است )ضریب آلفا  کرونباو= 

هایی نظار قاانگان، واریانس و همبستگی هر گویه با ک  قیااا  و ضاریب آلفاا      شاخص

 آورده شده است. 1در جدول  ا  گویه 54ف هر گویه در قیموعه کرونباو در صور  حا
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میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل  مقیلاس و یلریل آلفلای کرونبلا  در       .1جدول 

 ای گویه 54صورت حذف هر گویه در مجموعه 

 ها گویه
میانگین مقیاس در 
 صورت حذف گویه

واریانس مقیاس در 
 صورت حذف گویه

یه همبستگی هر گو
 با ک  مقیاس

یریل آلفای کرونبا  
 در صورت حذف گویه

1q 5/143  46/401  39/0  83/0  

2q 84/142  03/408  25/0  83/0  

3q 96/142  79/409  21/0  83/0  

4q 23/143  69/403  34/0  83/0  

5q 76/142  23/410  21/0  83/0  

6q 55/142  8/413  13/0  83/0  

7q 9/142  37/404  33/0  83/0  

8q 71/142  56/410  2/0  83/0  

9q 47/142  69/400  39/0  83/0  

10q 22/142  71/411  16/0  83/0  

11q 99/142  64/403  26/0  83/0  

12q 14/143  64/410  19/0  83/0  

13q 04/143  6/409  24/0  83/0  

14q 78/142  99/404  32/0  83/0  

15q 38/142  02/410  19/0  83/0  

16q 59/142  406 28/0  83/0  

17q 6/142  99/401  36/0  83/0  

18q 23/143  23/402  39/0  83/0  

19q 69/142  28/406  29/0  83/0  

20q 35/142  47/406  28/0  83/0  

21q 69/142  81/409  22/0  83/0  

22q 5/142  31/399  39/0  83/0  

23q 59/142  57/404  32/0  83/0  

24q 91/141  33/413  12/0  83/0  

25q 95/142  23/403  35/0  83/0  

26q 88/142  88/407  26/0  83/0  

27q 7/142  62/412  16/0  83/0  



 (1، شماره 1396بهار و تابستاو  ،4  چهارم، سال  دوره) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان
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میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با ک  مقیاس و یریل آلفای کرونبلا  در   .1جدول ادامه 

 ای گویه 54صورت حذف هر گویه در مجموعه 

 ها گویه
میانگین مقیاس در 
 صورت حذف گویه

واریانس مقیاس در 
 صورت حذف گویه

همبستگی هر گویه 
 با ک  مقیاس

یریل آلفای کرونبا  
 در صورت حذف گویه

28q 09/143  3/411  2/0  83/0  

29q 96/142  18/402  38/0  83/0  

30q 96/142  52/406  31/0  83/0  

31q 92/142  5/408  25/0  83/0  

32q 13/143  23/408  19/0  83/0  

33q 68/142  09/406  29/0  83/0  

34q 32/142  8/413  14/0  83/0  

35q 04/143  13/410  23/0  83/0  

36q 92/142  67/411  2/0  83/0  

37q 31/142  81/407  25/0  83/0  

38q 83/142  8/401  36/0  83/0  

39q 38/143  68/407  27/0  83/0  

40q 43/142  42/403  35/0  83/0  

41q 95/142  1/403  34/0  83/0  

42q 84/142  93/401  39/0  83/0  

43q 5/142  76/412  16/0  83/0  

44q 12/142  73/408  26/0  83/0  

45q 59/142  4/403  35/0  83/0  

46q 96/142  09/403  37/0  83/0  

47q 19/142  85/411  17/0  83/0  

48q 22/142  14/415  09/0  83/0  

49q 63/142  58/407  26/0  83/0  

50q 94/142  25/403  37/0  83/0  

51q 6/142  22/412  17/0  83/0  

52q 11/143  99/408  28/0  83/0  

53q 49/142  58/409  24/0  83/0  

54q 42/142  01/412  17/0  83/0  
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، دو ستوو آخر ان اهمات باالیی برخوردارناد.  شود قیقشاهده  1که در جدول  طور هماو

، ستوو دوم قاانگان قیاا  در صور  حاف آو گویه و ستوو ساوم  ها گویهستوو اول نماد 

بساتگی هار گویاه باا کا       واریانس قیاا  در صور  حااف آو گویاه، ساتوو چهاارم هم    

 قیاا  و ساتوو پاجیم ضاریب آلفاا  کرونبااو در صاور  حااف آو گویاه را          ها  گویه

داشاته و در   هاا  گویههمبستگی قجفی و یا ضعاف با دیگر  ا  گویه. اگر چجاننه دهد قینشاو 

 صور  حاف آو آلفا  کرونباو افزایش یابد، باید ان قیاا  حاف شود. ان آنیاا کاه هاا    

ندارناد، ان قیااا  حااف     هاا  گویاه همبستگی قجفی و یا ضاعاف باا دیگار     ها گویهکدام ان 

 .شوند نمی

شاد.  به انگلاسی برگردانده قیدداً  یپرسشجاقه، پس ان ترجمه به فارس ییروا یجهت بررس

قورد بررسی قرار گرفت و باه   شجاسی رواوپس ان آو، قاب  فهم و رسا بودو قتن توس  اساتاد 

  اا تحل  هاا  ا  ان روشاا ساانه قی  یای روا یجهت بررس ب نسخه فارسی آقاده شد.این ترتا

ن قسامت  یا اساتفاده شاد. در ا    SPSS،AMOS با اساتفاده ان روش   دیاو تأ یتشافکا یعاقل

 اراوه شده است. یتشافکقربوب به تحلا  عاقلی ا ها  یافته

تأیاد تواناایی عااقلی    توس  عواق  و ها دادهجهت آنقوو قازاو تباان شدو واریانس دروو 

و آنقاوو کرویات بارتلات     گاار   نمونهها  پژوهش ان اندانه کفایت  در آنقودنی ها دادهبودو 

به دسات آقاد کاه انادانه      89/0تیریباً برابر با  KMO گار  نمونهکه اندانه کفایت  استفاده شد

. همنجاان،  ودشا  قای توس  عواق  تباان  ها دادهکه واریانس دروو  دهد قیو نشاو خوبی است 

کاه قییاد تواناایی     باه دسات آقاد    5/0در آنقوو کرویت بارتلت کوچکتر ان  دار  قعجیسطح 

   .هاست دادهعاقلی بودو 

ح  تحلا  عاقلی نشاو داد که پاس ان انیاام چارخش     شده به وساله راه ک  واریانس تباان

 2تایج آو در جدول هستجد که خالصه ن 5/1پجج عاق  دارا  قیدار ویژه بزرگتر ان  1واریماکس

   اراوه شده است.

که کدام عواق  باید استخراج شوند، ان نمودار سجگریزه نااز   گار  در قورد این برا  تصمام

 اراوه شده است. 1تواو استفاده کرد که در شک   قی

                                              
1-  varimax rotation 



 (1، شماره 1396بهار و تابستاو  ،4  چهارم، سال  دوره) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان
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 (=470Nهای پژوهش ) ک  واریانس تبیین شده به وسیله راه ح  تحلی  عاملی در آزمودنی .2جدول 

 ها یآزمودن
  مقدار ویژه

 عام  اول

 مقدار ویژه

 عام  دوم

 مقدار ویژه 

 عام  سوم

 مقدار ویژه 

 عام  چهارم

 مقدار ویژه 

 عام  پنجم

 67/1 99/1 09/2 32/4 02/6 ک 

 

ها  اول، دوم، سوم، چهاارم و   ، قیدار ویژه عاق شود قیقشاهده  2در جدول  که طور هماو

 .باشد قی 67/1و  99/1، 09/2، 32/4، 02/6ب برابر با ترتا ها  پژوهش به پجیم در آنقودنی

 

 
 نمودار سنگریزه .1شک  

 

رو  عواق  پس ان چرخش  ها گویهقربوب به هر عاق ، بارگاار   ها  گویهجهت بررسی 

   اراوه شده است. 3واریماکس در جدول 
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 (=470Nهای پژوهش ) بار عاملی پس از چرخش در آزمودنی .3جدول 

 ها گویه
   عوام

 ها گویه
 عوام 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
1 584/0       28 461/0      

2     538/0   29     516/0  

3 372/0     374/0   30      

4 462/0       31 52/0      

5       32      

6       33  41/0     

7 54/0       34   499/0    

8    492/0    35 424/0      

9  385/0      36      

10    5/0    37    463/0   

11       38 472/0      

12       39 546/0      

13 427/0       40      

14  479/0      41 415/0      

15   462/0     42 472/0      

16  423/0    391/0   43    399/0   

17  487/0      44      

18    374/0    45  423/0     

19  507/0      46 509/0      

20     408/0   47   486/0    

21   414/0     48   572/0    

22  414/0    415/0   49  474/0     

23  562/0      50  462/0     

24   379/0     51      

25 437/0       52 377/0      

26       53      

27       54   446/0    



 (1، شماره 1396بهار و تابستاو  ،4  چهارم، سال  دوره) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان
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، 46، 42، 41، 39، 38، 35، 31، 28، 25، 13، 7، 4، 1 هاا   گویاه  3بر اسا  نتایج جادول  

 هاا   گویه، 2رو  عاق   50، 49، 45، 33، 23، 19، 17، 16، 14، 9 ها  گویه ،1رو  عاق   52

و  4رو  عاقاا   43، 37، 18، 10، 8 هااا  گویااه، 3رو  عاقاا   54، 48، 47، 34، 24، 21، 15

ترتااب   کاه ایان عواقا  باه     ها را دارندبار ترین قو  5رو  عاق   29، 22، 20، 3، 2 ها  گویه

همنجان،  .شوند قیافراطی ناقگاار   گاار  سرقایه، فردگرایی، پاگار  و طلبی قجفعتانصاف، 

یااک ان عواقاا    رو  هااا  53، 51، 44، 40، 36، 32، 30، 27، 26، 12، 11، 6، 5 هااا  گویااه

  .شوند قی، لاا حاف اند نشدهبارگاار  

دار   ا  به دسات آقاده و آنقاودو قادر  و قعجای      گویه 41اقلی به قجظور تأیاد ساختار ع

ها  پژوهش، تحلاا  عواقا     گار  تبادل اجتماعی در آنقودنی سهم هر یک ان عواق  در اندانه

 آقده است. 4انیام شد که نتایج آو در جدول  Amosتأیاد  با استفاده ان برناقه 

 

 (=470Nهای پژوهش ) در آزمودنی ریگی اندازه یبرازش الگو یوییکن یها شاخص .4جدول 

 عدد به دست آمده برازش یوییکن یها شاخص

 16/2547 یقیاور خ

 735  درجه آناد

)  / درجه آنادیقیاور خ
2
/df) 46/3 

 001/0 دار  قعجیسطح 

 07/0 (RMSEAب )ین قیاورا  تیراانگاق  شه خطایر

 89/0 (GFI)برانش  ییواکشاخص ن

 86/0 (AGFIبرانش ) ییواکشده ن  یشاخص تعد

 86/0 (CFIشاخص برانش تطبایی )

 
   / درجاه آناد یهاا  قیااور خا    شااخص  ،شاود  قای قشااهده   4در جادول   کاه  طور هماو

(
2
/df =46/31(، شاخص ناکویی برانش (GFI  =89/0 ،)2شاده  شاخص ناکویی برانش اصالح  

                                              
1-  Goodness of Fit Index 

2-  Adjusted Goodness of Fit Index 



 ... های تبادل اجتماعی روانسنجی مقیاس سبک های ویژگیبررسی 

 

13 

( AGFI =86/0   شااخص بارانش تطبایای ،)1 (CFI  =86/0 و ریشاه دوم )     قااانگان قربعاا

 است. دهجده برانش نسبتاً خوب قدل نشاو( RMSEA =07/0 ) 2خطا  برآورد

 

 
 (شده )یرایل استاندارد برازش مدل از طریق تحلی  عاملی تأییدی .2شک  

                                              
1-  Comparative Fit Index 

2-  Root Mean Square Error of Approximation 

 شده( )یرایل استاندارد ی  عاملی تأییدیبرازش مدل از طریق تحل .2شک  



 (1، شماره 1396بهار و تابستاو  ،4  چهارم، سال  دوره) شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز مجله مطالعات روان
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جهت قحاسبه هجیارها  ایرانی ان قاانه، قااانگان و انحاراف اساتاندارد اساتفاده شاد کاه       

 اوه شده است.ار 5خالصه نتایج آو در جدول 

 

 (=470N)های پژوهش  های توصیفی نمرات عوام  در آزمودنی شاخص. 5جدول 

 میانه انحراف استاندارد میانگین ها عام  آزمودنی

 ک 

17/14  راگاپ  39/3  14 

25/33 انصاف  3/8  32 

54/20 ییفردگرا  27/4  21 

71/27 طلبی قجفعت  17/6  27 

54/13 افراطی گاار  سرقایه  56/3  13 

 

، قااناه نمارا  پاگاار ، انصااف، فردگرایای،      شاود  قای قشاهده  5که در جدول  طور هماو

، 21، 32، 14ترتااب برابار باا     ها  پژوهش به افراطی در آنقودنی گاار  سرقایهو  طلبی قجفعت

پاگار ، انصااف، فردگرایای،   همنجان، قاانگان و انحراف استاندارد نمرا  . باشد قی 13و  27

، 39/3و  17/14ترتاب برابر با  ها  پژوهش به در آنقودنی افراطی گاار  سرقایهو  یطلب قجفعت

 است.   56/3و  54/13، 17/6و  71/27، 27/4و  54/20، 3/8و  25/33

 

 گیری نتیجهبحث و 

تبادل   ها کخصوصاا  روانسجیی قیاا  سبتوجه به هدف پژوهش حاضر که بررسی با 

به دست آقاده   ییایب پاینتایج ضرا ،بود در جمعات ایرانی .Leybman et al( 2011) یاجتماع

ها  پژوهش نشاو داد که این قیااا  ان پایاایی    با استفاده ان روش آلفا  کرونباو در آنقودنی

   .(83/0)ضریب آلفا  کرونباو=  خوبی برخوردار است

واناایی  ها  پاژوهش قییاد ت   در آنقودنیهمنجان، نتایج تحلا  عاقلی اکتشافی پجج عاقلی 

، 7، 4، 1 هاا   گویاه  بود کاه  5/1و وجود پجج عاق  با قیدار ویژه بزرگتر ان  ها دادهعاقلی بودو 

، 16، 14، 9 هاا   گویه)انصاف(،  1رو  عاق   52، 46، 42، 41، 39، 38، 35، 31، 28، 25، 13
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، 47، 34، 24، 21، 15 هاا   گویاه (، طلبای  قجفعت) 2رو  عاق   50، 49، 45، 33، 23، 19، 17

)پاگاار ( و   4رو  عاقا    43، 37، 18، 10، 8 هاا   گویاه )فردگرایی(،  3رو  عاق   54، 48

بارهاا را داشاتجد.    تارین  قو افراطی(  گاار  سرقایه) 5رو  عاق   29، 22، 20، 3، 2 ها  گویه

یاک ان   رو  هاا   53، 51، 44، 40، 36، 32، 30، 27، 26، 12، 11، 6، 5 هاا   گویاه همنجان، 

 گاار  نشدند و لاا حاف گردیدند.عواق  بار

شاه  ی، قیدار شاخص ریبه دست آقده قیادیر قیاور خ ا  گویه 41 ید ساختار عاقلابرا  تأی

برانش و  ییکواشده ن  یشاخص تعد  برانش، ییکواب، شاخص نین قیاورا  تیراانگاق  خطا

 قدل بود.  برانش نسبتاً خوب دهجده  ها  پژوهش نشاو شاخص برانش تطبایی در آنقودنی

 یتباادل اجتمااع    هاا  کساب با توجه به نتایج به دست آقده در قورد اعتباریابی قیااا   

(Leybman et al., 2011) انگر پایاایی و روایای خاوب ایان قیااا  جهات تعااان        اه بک

گفت کاه نتاایج باه دسات      تواو قیدر قرداو و نناو تهرانی است،  یها  تبادل اجتماع سبک

 .Leybman et al( 2011)ها  قبلی ان جملاه   پژوهش ها  یافتهبرخی  آقده ان این پژوهش با

 . هماهجگ است

دانشیو  انگلاسی  226با انیام پژوهشی بر رو   .Leybman et al( 2011)به عجواو قاال 

به اعتباریابی قیااا  تباادل اجتمااعی پرداختجاد. نتاایج تحلاا  عااقلی         گا  قکنباو دانشگاه 

و  طلبای  قجفعات پاگاار ، انصااف، فردگرایای،     قیااا   خارده پاجج  اکتشافی حااکی ان وجاود   

، انصااف،   راا گاپ هاا   قیااا   خردهافراطی بود. همنجان، آلفا  کرونباو برا   گاار  سرقایه

و  75/0، 81/0، 81/0، 84/0ترتااب برابار باا     به یافراط گاار  سرقایهو  طلبی قجفعت، ییفردگرا

دهجااده بارانش خااوب قاادل بااود   تأیااد  نشاااو باه دساات آقااد. نتاایج تحلااا  عاااقلی    68/0

(91/0=GFI ،93/0=CFI  07/0و=RMSEA به عالوه، روایی همزقاو آو با .) هاا   پرسشاجاقه 

هجیارها  شخصی تیاب ، صفا  شخصاتی نئو، عز  نفس و حمایت اجتمااعی قاورد تأیااد    

 (. Leybman et al., 2011قرار گرفت )

قاانه نمرا  پاگار ، انصاف، فردگرایی، داد که  نشاوقحاسبه هجیارها  ایرانی همنجان، 

، 21، 32، 14ترتاب برابر با  ها  پژوهش به افراطی در آنقودنی گاار  سرقایهو  طلبی قجفعت

ه قیااا   کیه گرفت انت تواو قین پژوهش یج ایبا توجه به نتا یلک طور به. باشد قی 13و  27
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اکتشافی  یها  عاقل  ابا توجه به تحل (Leybman et al., 2011) یتبادل اجتماع  ها کسب

و جاقعه قاا قابا  اساتفاده     در فرهجگ تواند قی یرانیا  شده و اراوه هجیارها و تأیاد  انیام

 باشد.

ها  قهم این پژوهش جاقعه آقار  آو است که شااق  ننااو و قارداو     ن جمله قحدودیتا

 کجاد.  و قرداو در کشور قحدود قیو اقکاو تعمام این پژوهش را به سایر نناو  باشد قی تهرانی

ن یا ه در اکا اسات   یروانساجی   هاا  یژگا یبارآورد و   ها قربوب به روشقحدودیت دیگر آو 

هاا  عااقلی اکتشاافی و      اا و تحل ییایا قحاسابه پا   رونباو بارا کپژوهش تجها ان روش آلفا  

 د دارد.گر  نااز وجاو  ید یعلم  ها روش که حالی درقحاسبه روایی استفاده شد،   برا  دیاتأ

  کاه ایان قوضاوع را دربااره ننااو و قارداو شاهرها        شود قیبه پژوهشگراو آتی پاشجهاد لاا 

ا  ان اا قی یروانسجی ییها یژگیو یجهت بررس شود قیتوصاه  همنجان، کججد.قختلف تحیا  

بر اسا  فرهجاگ اساالقی و ایرانای اقادام باه       استفاده کججد و و روایی ییایگر پاید  ها روش

ن یا ج باه دسات آقاده ان ا   یبا توجاه باه نتاا   . نمایجدقیاا  تبادل اجتماعی  یابیتبارساخت و اع

و رابطاه آو باا ساایر     ین قازاو تبادل اجتمااع ااا  جهت تعان قییان ا شود قیپژوهش توصاه 

شاور اساتفاده   ک  ر شهرهایو نناو و قرداو سا یدر نناو و قرداو تهران شجاختی رواوقتغارها  

هاا  گونااگوو ان ایان قیااا  جهات انیاام        نهادها و سانقاو شود قی ادپاشجهشود. همنجان، 

 تحیایاتی خود بهره گارند. ها  پروژه
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