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Introduction: Reward deficiency syndrome is the root of many mental disorders and 
behavioral problems. Long–term experience of failed paths to positive reinforcement act as 
unconditional stimuli for humans and other organisms. These experiences evoke emotional 
components such as depression and anxiety. The purpose of this research was to investigate 
the psychometric properties and confirmatory factor structure of reward probability index 
among students of senior high school in Tehran.  
Method: The method of this research is a type of psychometric validation studies. The 
statistical population included all senior high school students of public schools in Tehran. 
364 students were selected as the sample using multi-stage cluster sampling method. 
Students were asked to complete Reward Probability Index (RPI), the Yale–Brown 
obsessive-compulsive scale modified for body dysmorphic disorder (BDD-YBOCS) and 
multidimensional scale of perceived social support (Zimet et al). 
Results: The results of confirmatory factor analysis showed that the two-factor model of 
reward probability index (reward probability and environmental suppressors) has a good 
fit. The total reliability coefficient of the questionnaire and the reward probability and 
environmental suppressor’s subscales were obtained by Cronbach’s alpha method of 0.90, 
0.88 and 0.83, respectively. This indicates the appropriate reliability of the tool. This scale 
showed a significant correlation with the multidimensional scale of perceived social 
support by Zimet et al and the Yale–Brown obsessive-compulsive scale modified for body 
dysmorphic disorder. This correlation confirmed the convergent validity of the 
questionnaire. 
Discussion and conclusion: The results indicate that the reward probability index scale has 
appropriate validity and reliability among students in Iranian society and could be used in 
psychological studies. 
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و مشکالت رفتاری هست. تجارب طوالنی مسیرهای  روانریشه بسیاری از اختالالت  سندرم کمبود پاداش مقدمه:
ند و کی برای انسان و دیگر موجودات عمل میرشرطیغهای محرک عنوانبهبه کسب تقویت مثبت،  خوردهشکست

سنجی و های روان. هدف این مطالعه بررسی ویژگیخواندیفرامعاطفی از قبیل افسردگی و اضطراب را  یهامؤلفه
 ییدی شاخص احتمال پاداش در میان دانش آموزان مدارس دولتی شهر تهران بود.ساختار عامل تأ

ی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان سنجروانی و ابیاعتبار مطالعه حاضر از نوع مطالعات  روش:
ی اچندمرحلهای ی خوشهریگنمونهنفر به روش  364ها شهر تهران بود که از بین آن مدارس دولتی مقطع متوسطه دوم

رای ب براونعملی ییل  –وسواس فکری  شدهاصالح، مقیاس پاداششاخص احتمال  انتخاب و از آنان خواسته شد 
 را تکمیل کنند.ی سمیت و همکاران  چندبعدی شدهادراکنامه حمایت اجتماعی پرسشو  اختالل بدشکلی بدن

ی شاخص احتمال پاداش، شامل احتمال پاداش و دوعاملی نشان داد الگوی دییتأنتایج تحلیل عامل  نتایج:
مال کل پرسشنامه و خرده مقیاس احت ی محیطی دارای برازندگی مناسبی است. ضریب اعتبارسرکوبگرها

به  83/0و  88/0، 90/0به ترتیب  کرون باخپاداش و خرده مقیاس سرکوبگرهای محیطی به روش آلفای 
ای حمایت همقیاس همبستگی معناداری را با مقیاس نیا مناسب ابزار است.ی اعتبار دهندهآمد که نشان دست

ان نشبراون عملی ییل  –وسواس فکری  شدهاصالحو  ی سمیت و همکارانچندبعدی شدهادراک اجتماعی
 کرد. دیتائروایی همگرا پرسشنامه را  داد که

ی و اعتبار ، در جامعه ایرانی از روایپاداشنتایج حاکی از این است که مقیاس شاخص احتمال  :گیریبحث و نتیجه
 .ردیقرار گ مورداستفادهی شناسرواندر مطالعات  تواندیمو  مناسب در میان دانش آموزان برخوردار است
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 مقدمه 

ی حاکی شناختستیزمطالعات در حوزه علوم اجتماعی و 
ی از ارتباط قوی بین عواطف و تجارب پاداش در گستره

این اساس نوع خاصی از ارتباط بین  بر [.1زندگی افراد است]
ساز ابتال به اختالالت روانی تواند زمینهرفتار و محیط می

[ مطرح کرد اختالالت 3] 1[. اسکینر2ویژه افسردگی گردد]به
روانی، رفتارهای ناسازگاری هستند که مانند اغلب رفتارها از 

شوند. ازنظر آموخته می 4و تنبیه 3، پاداش2طریق تقویت
بود ای از کمبود و نهرویکرد رفتاری، افسردگی به دنبال زنجیر

پاداش و ناتوانی در کسب پاداش در تعامالت بین فردی شکل 
گیرد و افراد افسرده به دلیل نبود مشوق برای فعال بودن، می

کنند؛ بنابراین افسردگی معلول گیری میاز زندگی کناره
 های محیطی است و تا زمانی کهکنندهدست نیافتن به تقویت

ادامه یابد افسردگی ادامه خواهد ی معیوب این زنجیره
 [.2]داشت

با دو مدل مشهور افسردگی در نظریه یادگیری،  مطابق
پیامد شکست در فرایند تقویت  عنوانبههای افسردگی نشانه

-)هم تقویت مثبت و هم تقویت منفی( در نظر گرفته می

است که بر  5[. یک مدل، مدل افسردگی لوینسون4شود]
 تأکید کرده و آن را 6ته به پاسخنقش تقویت مثبت وابس

زمان رفتار در نظر افزایش فراوانی و مدت عنوان یک عاملبه
از این منظر زمانی که تقویت مثبت وابسته به  گرفته است و

ریه گ پاسخ کاهش یابد نشانگان افسردگی از قبیل غمگینی،
[. ازنظر لوینسون عدم توانایی 5کند]کردن و انفعال بروز می

های زیر باشد )الف( تواند به علتتقویت مثبت میدر کسب 
بالقوه برای یک فرد  طوربهرویدادهایی که  کاهش

 یهاکنندهتیتقودسترسی به  کاهش )ب( است کنندهتیتقو
ج( ناتوانی در کسب پاداش به دلیل ) طیمحبالقوه در 

ی اجتماعی هامهارترفتارهای ابزاری نامناسب از قبیل 
 طوربه[. 6ی مکرر با حوادث ناخوشایند]واجههناکارآمد و )د( م

-مثال افرادی که شغلشان یا یک رابطه مهم را از دست می

یی را در مسیر تقویت مثبت پیوسته هاشکستدهند احتماالً 
کنند. عالوه بر این تجارب طوالنی مسیرهای تجربه می

 هایمحرک عنوانبهبه کسب تقویت مثبت،  خوردهشکست
کند و انسان و دیگر موجودات عمل می ی برایرشرطیغ

                                                           
1 skinner 
2 Reinforcement 
3 Reward  
4 Punishment  
5 Lewinsohn 
6 Response contingent positive reinforcement(RCPR) 
7 Lewinsohn &Sullivan 
8 Response- contingent positive reinforcement)RCPR( 
9 Adjunctive behavior 
10 Dygdon & Dienes 

یفرامو اضطراب را  عاطفی از قبیل افسردگی اختالالت
 [.7]خواند
 

[ تأکید کردند افزایش 8] 7سالیوان لوینسون و
های پیشگیری و های محیطی باید در برنامهکنندهتقویت

مداخالت درمانی افسردگی موردتوجه قرار گیرد و رویکردهای 
ابله با نشانگان افسردگی باید از فنون درمانی برای مق

های خوشایند ریزی برای انجام فعالیتسازی و برنامهفعال
زیرا کسب پاداش و تکالیف پاداش محور باعث  استفاده کنند؛

گردد. مطالعات رضایت و باال رفتن خلق در افراد افسرده می
 8نشان دادند میزان پایین تقویت مثبت وابسته به پاسخ

ی افسردگی بالینی است که منجر به ی کنندهنیبشیپ
ری گیخاموشی رفتارهای انطباقی سالم گشته و باعث شکل

 لذت و دیگر انفعال، از دست دادن رفتارهای ناکارآمد از قبیل
 [.10--8شود]افسردگی می نشانگان
است.  شدهآموختهدوم افسردگی، مدل درماندگی  مدل

سب تقویت منفی تأکید این مدل بر نقش ناتوانی فرد در ک
کند. در این مدل پیامدهای رفتار مستقل از رفتار است و می

-این پدیده به احساس کنترل ناپذیر بودن رویدادها منجر می

ی وقایع منفی که [. درواقع تجربیات افراد درباره11شود]
تواند منجر به استیصال یا ها نیست میتحت کنترل آن

این احساس عدم  و د گرددشده در فردرماندگی آموخته
ت میلی به تغییر وضعیکنترل منجر به کاهش انگیزش و بی

 [.12کنونی فرد گردد]
ی طوالنی از کمبود یا نبود هادرواقع زمانی که افراد دوره

ردد گهای افسردگی پدیدار میکنند، نشانهتقویت را تجربه می
ه و یابند در رفتارهای روزمرو در این شرایط افراد درمی

آورند. روی می 9اند و به رفتارهای کمکیتکراری درگیر شده
 گیرند بجایوقتی افراد در این شرایط قرار می گریدیعبارتبه

درگیر شدن یا فرار از موقعیت اغلب درگیر رفتارهای 
شوند. از طرفی کسب پاداش فوری می منظوربه رمعمولیغ

اطی ارهای افردیگر رفتارهای کمکی برای تبیین برخی از رفت
در مبتالیان افسردگی و اضطراب مانند نگرانی و پرخوری در 

[ 12]10[. مطالعه دیگدون و داینس4شوند]نظر گرفته می
ز برخی ا توانندنشان داد فقدان پاداش و رفتارهای کمکی می

شده در اضطراب و افسردگی مانند رفتارهای افراطی شناسایی
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 و همکاران .............                                                                   کوثر عظیمی یانچشمهی، روایی و اعتبار شاخص احتمال پاداش در دانش آموزاندییتأ عاملیبررسی ساختار 

 حسین کنجکاو و محمدرضا شعیری

  

[ نشان داد 13]1وودلعه نگرانی و پرخوری تبیین کنند. مطا
انند منامناسب )مبتالیان به پراشتهایی عصبی در رفتارهای 

برای جبران عواطف منفی  ها(مسهلپرخوری و استفاده از 
 به لحاظشوند و افرادی که محیط خود را خود درگیر می

ی پایین ارزشیابی کردند، اشتغال ذهنی بیشتری کنندگتیتقو
مقدار  برو ترس از دست دادن کنترل وزن اضافه، برخوردن

 داشتند. خوردن
ی نشان دادند شناختستیزاز سویی دیگر مطالعات 

ی و حفظ افسردگی شناسسبببا  2سندرم کمبود پاداش
ی پایه[. این مطالعات برای پاداش، یک16-14مرتبط است]

را  4و جایگاه سیستم پاداش مغز در نظر گرفته 3شناسیعصب
 ی سینگولیت پیشین و نواحیهاغدهیشانی، درون قشر پیش پ
دریافتند این سیستم در  اند وی کردهابیمکانلوپ گیجگاهی 

مبتالیان به افسردگی اساسی، دچار بدکارکردی شده 
های حسی افراد افسرده به دلیل محرومیت [.16-15است]

سازوکارهای سیستم پاداش توانایی اندکی برای لذت بردان از 
ی لذتیعی دارند و این امر به چرخه معیوب بیهای طبفعالیت

 [. مطالعات نوروسایکولوژی17کند]و افسردگی کمک می
های نروترانستیمتری متعددی در ایجاد نشان دادند سیستم

توان رفتارهای پاداشی نقش دارند که از آن جمله می
های دوپامنرژیک، سرتونرژیک، آدرنرژیک را نام سیستم

 [.18برد]

تن به مفهوم پاداش الزم است اصطالح احتمالی در پرداخ
ار با ارتباط یک رفت ویژه طوربهرا عملیاتی کنیم. این اصطالح 

کند چگونه رفتارها و و بیان می کندیمپیامد آن را توصیف 
با پیامدهای هیجانی افسردگی و  تجارب محیطی خاص

 ریهی اجتماعی، گنینشعقبمانند انفعال، آن )تجلیات رفتاری 
 گریدعبارتبه. شودیمو مشکالت در خوردن و خواب( مرتبط 

، افتهیشیافزاادعای اصلی این است که پاداش محیطی 
های و نشانه را افزایش (افتهیشیافزارفتار ) تیتقواحتمال 

ی هاتیحما[. با توجه به 19]دهدیمافسردگی را کاهش 
های زیستی و رفتاری در رابطه با پاداش محیطی و دیدگاه

سنجش  منظوربهی ابزارهایی اعتبار سازافسردگی، ایجاد و 
اهمیت  دهندهپاداشبا حوادث محیطی  میزان مواجه افراد

ی ابزار خود گزارش دهی که اعتبار سازایجاد و  ژهیوبهدارد؛ 
اصلی تقویت مثبت  مؤلفهمستقیم و دقیق، چهار  طوربه
 نیبد[. 19در نظریه لوینسون را بسنجد] ابسته به پاسخو

ی لوینسون برای سنجش بر مبنای نظریه 5کاروالو منظور

                                                           
1 Wood 
2 Reward deficiency syndrome 
3 neurobiological 
4 Brain reward system)BRS( 
5 Carvalho 
6 Reward Probability Index 

و سنجش  دهندهپاداشبا حوادث محیطی  میزان مواجه افراد
اصلی تقویت مثبت وابسته به پاسخ، شاخص  مؤلفهچهار 

این مقیاسی یک مقیاس خود  را ساختند. 6احتمال پاداش
ی است و برای سنجش میزانی که افراد سؤال 20دهی گزارش 
یمی خود را به لحاظ تقویت مثبت غنی ادراک زندگمحیط 

ی است و از خرده دوعاملاست. این مقیاس  شدهیطراح، کنند
ی احتمال پاداش و سرکوبگرهای محیطی هااسیمق

ی ادرجه 4در یک مقیاس لیکرت  هاپاسخ است. شدهلیتشک
 شود.می دهی( سنج4موافقم ) کامالً( تا 1مخالفم ) کامالًاز 

 معکوس صورتبهنمرات خرده مقیاس سرکوبگرهای محیطی 
 [.13]شودیمی گذارنمره
زار ی این ابریکارگبهتحقیقات مختلفی با  2011از سال  
روانشناسان به نقش  عالوهبه[. 4،10،13،16است] شدهانجام

ناسی اختالالت شمهم کاهش پاداش و سرکوبی در سبب
افسردگی، اختالالت اضطرابی، اختالالت  ازجملهمهمی 

که به  تحقیقی تاکنوناند. کرده دیتأکخوردن و بدشکلی بدن 
هنجاریابی شاخص احتمال پاداش در جامعه و فرهنگ ایرانی 
پرداخته باشد، یافت نشده است. با توجه به نقشی که پاداش 

دارد، هدف این  ی و حفظ اختالالت روانیشناسسببدر 
سنجی و ساختار عاملی های روانپژوهش، بررسی ویژگی

 آموزان تأییدی نسخه فارسی شاخص احتمال پاداش در دانش
ی حاضر در پی پاسخ به این ایرانی است. همچنین مطالعه

سؤال است که آیا شاخص احتمال پاداش دارای روایی و اعتبار 
 در جامعه دانش آموزان ایران است؟

 روش
 نوع پژوهش

روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است 
های توصیفی ضرایب اعتبار، روایی و تحلیل و در آن از شاخص

سنجی شاخص های روانی برای برآورد ویژگیدییتأعاملی 
 است. شدهاستفادهاحتمال پاداش 

 آزمودنی 

آماری پژوهش را تمامی  جامعه الف( جامعه آماری:
دانش آموزان مدارس متوسطه نظری دولتی )دوره دوم( شهر 

تشکیل داد که جمعیت  1398-99تهران در سال تحصیلی 
 نفر بود. 178236این جامعه در سال مذکور 

برای محاسبه حجم نمونه به ادبیات  ب( نمونه پژوهش:
تحلیل عاملی مراجعه شد. این پژوهشی مرتبط با روش 
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قانون تقریبی برای حجم نمونه در مقیاس سازی را العات مط

[. 20ذکر کردند]( پاسخگو 10)به ازای هرگویه  10:1با نسبت 
تا  300کم های مقیاس سازی مطرح کردند دستپژوهش

پاسخگو الزم است تا بتوان الگوهای مقایسه پذیری را  500
ار نتیجه را باید تکر 300های زیر فراهم آورد و در نمونه

توجه به حجم جامعه، حداقل حجم نمونه  با [.20کرد]
 گیری کوکران برای اینفرمول نمونه موردبررسی با استفاده از

 400بدین منظور تعداد  دست آمد. نفر به 383مطالعه 
ای ی تصادفی خوشهریگنمونهآموز با روش دانش

گانه  22که از مناطق  صورتنیبدای انتخاب شد. چندمرحله
تصادفی انتخاب شدند و در  طوربه 19و  17دو منطقه  تهران

 صورتبههر ناحیه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه 
 صورتبهتصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه سه کالس آن 

در پژوهش  کنندگانمشارکتگروه  عنوانبهتصادفی 
پرسشنامه کامالً  366این تعداد،  از قرار گرفتند. موردمطالعه
های پرت چند متغیری به بررسی داده و با توجه تکمیل شد

برای متغیرها و حذف دو  1از طریق فاصله ماهاالنوبیس
-پاسخ تیدرنها های پرت چند متغیریآزمودنی دارای داده

 لیوتحلهیتجزپسر( مورد  153و  دختر 211) نفر 364های 
 قرار گرفت.

 ژوهشابزارهای پ
این مقیاس یک مقیاس : 2شاخص احتمال پاداش( 1

ی است و برای سنجش میزانی که سؤال 20خود گزارش دهی 
ی خود را به لحاظ تقویت مثبت غنی ادراک زندگافراد محیط 

ی است و از دوعاملاست. این مقیاس  شدهیطراح، کنندیم
ی احتمال پاداش و سرکوبگرهای محیطی هااسیمقخرده 

ی ادرجه 4در یک مقیاس لیکرت  هاپاسخ است. شدهلیتشک
 شود.می دهی( سنج4موافقم ) کامالً( تا 1مخالفم ) کامالًاز 

 معکوس صورتبهنمرات خرده مقیاس سرکوبگرهای محیطی 
هست. نمرات  80تا  20ی نمرات از . دامنهشودیمی گذارنمره

بیشتر و تجارب  دهندهپاداشتجارب  دهندهنشانباالتر 
است. مطالعات مربوط به اعتبار و روایی  ترنییپاوبی سرک

این ابزار برای سنجش تجارب پاداش مناسب  دهندیمنشان 
است. سازگاری درونی برای کل مقیاس، خرده مقیاس احتمال 

، 88/0پاداش و خرده مقیاس سرکوبگرهای محیطی به ترتیب 
آمد. همچنین از طریق آزمون مجدد  به دست 87/0، 80/0

های احتمال از دو هفته برای کل مقیاس، خرده مقیاسپس 
به ترتیب  69/0و  68/0، 69/0پاداش و سرکوبگرهای محیطی 

آمد. این ابزار نشان داد اعتبار متمایز و همگرا آن با  به دست
                                                           
1 Mahalanobis distance 
2 Reward Probability Index)RPI( 
3 Yale- Brown obsessive compulsive scale modified for body dysmorphic disorder )BDD- YBOCS( 
4 multidimensional perceived social support scale (MSPSS) 

های فعالیت، اجتناب، افسردگی، اضطراب، دیگر مقیاس
پاداش محیطی و حمایت اجتماعی در جهت مورد انتظار 

پرسشنامه شاخص احتمال پاداش توسط دو مترجم  [.19]دبو
جداگانه از انگلیسی به فارسی برگردانده شد. سپس  صورتبه

بررسی وضعیت ترجمه در اختیار سه نفر  منظوربهپرسشنامه 
به  الزم از اساتید روانشناسی دانشگاه الزهرا قرار داده شد.

 19و  7،9،12،13،14،16،17، 3 سؤاالتتوضیح است که 
 شود.ی میگذارنمرهمعکوس  صورتبه

عملی ییل  –وسواس فکری  شدهاصالحمقیاس ( 2
این مقیاس یک ابزار : 3براون برای اختالل بدشکلی بدن

اختالل بدشکلی  عالئمی است که شدت سؤال 12ی خود سنج
ی و دو دوعاملای و دارای یک ساختار مرتبه سنجدیمبدن را 

عوامل شامل وسواس فکری، وسواس  نیا اضافی است. سؤال
اضافی در مورد بینش و اجتناب است.  سؤالعملی و دو 

ها در از ماده هرکداممیزان توافق خود را با  دهندگانپاسخ
مقیاس لیکرت که از دامنه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم 

یمگسترده است. مطالعات مربوط به اعتبار و روایی نشان 
بدشکلی بدن مناسب است.  عالئمبرای سنجش این ابزار  دهند

ر روی ب اعتبار و روایی نسخه فارسی این مقیاس توسط ربیعی
دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفت. ضرایب اعتبار  100

ضریب  آمد؛ و به دست 93/0کرون باخ از نوع آلفای 
 به دست %58پادوا همبستگی این پرسشنامه با پرسشنامه 

 [.21]آمد
ی شدهادراکمقیاس حمایت اجتماعی ( 3

 12یک ابزار  این مقیاس: 4ی سمیت و همکارانچندبعد
ده شمنظور ارزیابی حمایت اجتماعی ادراکعبارتی است که به

منبع خانواده، دوستان و افراد مهم در زندگی توسط  3از 
صورت لیکرت گذاری بهی نمرهشده است. شیوهسمیت تهیه

است.  5و کامالً موافق =  1الً مخالف =پنج درجه است که کام
 آلفای ضریب این مقیاس باید بیان کرد که اعتباردر مورد 

های آن و ضریب آلفای زیر مقیاس 91/0با  برابر آزمون کل
 حمایت قرار دارد. مقیاس 95/0تا  90/0ای از در دامنه

زمان شده چندبعدی از اعتبار عاملی و هماجتماعی ادراک
های به بیماری ابتال و افسردگی با وردار است زیرامطلوبی برخ

 .دارد معکوس همبستگی Aنوع  تیپ کرنوی قلبی در
اند که اعتبار سازه مقیاس اظهار کرده این نویسندگان عالوه،به

 مطلوبیت مقیاس با زیرا است؛ مطلوب این آزمون نیز

 [.22همبستگی دارد] کرون مارلو اجتماعی
 



 

187 

 و همکاران .............                                                                   کوثر عظیمی یانچشمهی، روایی و اعتبار شاخص احتمال پاداش در دانش آموزاندییتأ عاملیبررسی ساختار 

 حسین کنجکاو و محمدرضا شعیری

  

 شیوه انجام پژوهش
دو مترجم ابتدا پرسشنامه شاخص احتمال پاداش توسط 

جداگانه از انگلیسی به فارسی برگردانده شد. سپس  صورتبه
بررسی وضعیت ترجمه در  منظوربه شدهترجمههای نسخه

اختیار سه نفر از اساتید روانشناسی دانشگاه الزهرا قرار داده 
شد. متن نهایی شده توسط یک مترجم مسلط به هر دو زبان 

سط از ترجمه شد و توانگلیسی و فارسی، به زبان انگلیسی ب
نویسنده اول با نسخه فارسی مقایسه شد تا مطابقت این دو 
نسخه محرز گردید. پس از اخذ مجوز الزم از دانشکده 

به مدارس  19و  17منطقه  وپرورشآموزشروانشناسی و اداره 
ها، نخست محل پژوهش مراجعه شد و پس از انتخاب کالس

و هدف تحقیق را بیان محقق خود را به دانش آموزان معرفی 
به همراه مقیاس حمایت اجتماعی  کرد. سپس این مقیاس را

ی سمیت و همکاران و مقیاس چندبعدی شدهادراک
 برای اختالل عملی ییل براون –وسواس فکری  شدهاصالح

چنین با توجه ها قرار داده شد. همبدشکلی بدن در اختیار آن
پژوهش برای تمامی  پژوهشی، شرکت در این اخالق به موازین

دانش آموزان داوطلبانه بود و به آنان در مورد نوع پژوهش و 
دادند توضیح داده شد. عالوه بر این فعالیتی که باید انجام می

تکمیل و سایر اطالعات مربوط  نامیب صورتبهها پرسشنامه
صورت محرمانه نگهداری شد و نیز به کنندگانشرکتبه 

است که شناسایی  شدهارائهی اونهگبهگزارش پژوهش نیز 
 ممکن نباشد کنندگانشرکت

 شیوه تحلیل داده ها
 1یدییتأمدل تحلیل عامل  از برای بررسی روایی سازه

استفاده شد. برای بررسی روایی همگرا، همبستگی مقیاس با 
ی سمیت و چندبعدی شدهادراکحمایت اجتماعی مقیاس 
عملی برای  –وسواس فکری  شدهاصالحو مقیاس  همکاران

اختالل بدشکلی بدن ییل براون و همچنین میانگین واریانس 
ز ا محاسبه شد. اعتبار مقیاس نیز با استفاده 2شدهاستخراج

( و اعتبار 3آلفای کرون باخ) یدرونروش اعتبار همسانی 
ها با استفاده از مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل 4مرکب

 21و اموس نسخه  21اس. اس. نسخه  افزارهای اس. پی.نرم
 انجام شد.

 نتایج
مدارس متوسطه  آموزدانش 364نمونه پژوهش شامل 

-ها در دامنهنفر آن 135که  دولتی دوره دوم شهر تهران بودند

ها در دامنه نفر آن 229( و %1/37سال ) 16-15ی سنی 
وضعیت  ازلحاظ ؛ و( قرار داشتند%9/62سال ) 18-17سنی 

 208در وضعیت اقتصادی خوب،  (%7/24نفر ) 90اقتصادی 
( %1/18نفر ) 66( در وضعیت اقتصادی متوسط و %1/57نفر )

 در وضعیت اقتصادی ضعیف قرار داشتند.
در این پژوهش برای بررسی روایی سازه از تحلیل عامل 

ی روشی است که دییتأتحلیل عامل  ی استفاده شد.دییتأ
های سنجش یک سازه دهد چه میزان گویهنشان می

این  این روش به پژوهشگران. [23]اندشدهانتخابی درستبه
دهد که مدل نظری خود را تائید یا رد کنند و امکان را می

خوانی ساختار نظری آزمون با ترین روش بررسی هممهم
این روش زمانی مورداستفاده  [.20ساخت تجربی آن است]

 هدهندلیتشک سؤاالتد گیرد که محقق در مورد تعداقرار می
. برای ارزیابی [24عوامل پنهان پرسشنامه از قبل آگاه است]

ی چندین مشخصه برازندگی وجود دییتأمدل تحلیل عامل 
 یدییتأدارد. در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عامل 

، شاخص 5یبرازندگ، شاخص نرم شده 2از شاخص خی 
 و 7 ی مقتصد، شاخص برازش تطبیق 6یقیتطببرازندگی 

 8بیتقرشاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای 
ی نیکویی برازش مدل هاشاخصاست.  شدهاستفاده

نشان  2و 1ها در جداول برای هریک از عامل آمدهدستبه
 است. شدهداده

 ی مدل احتمال پاداشدییتأی نیکویی برازش برای تحلیل عامل هاشاخص. 1جدول 
 2X df /df2 X NFI CFI PCFI RMSEA P هاشاخص

 001/0 07/0 52/0 94/0 85/0 64/4 44 25/29 احتمال پاداش

 
 
 

                                                           
1 confirmatory factor analysis(CFA) 
2 Average Variance Extracted(AVE) 
3 cronbach’s alpha 
4 Composite Reliability 
5 Normed Fit Index(NFI) 
6 Comparative Fit Index(CFI) 
7 Parsimony Comparative Fit Index(PCFI) 
8 Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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 ی مدل سرکوبگرهای محیطیدییتأی نیکویی برازش برای تحلیل عامل هاشاخص. 2جدول 

 2X Df /df2 X NFI CFI PCFI RMSEA P هاشاخص

 001/0 06/0 58/0 94/0 90/0 06/3 27 61/36 سرکوبی محیط

-شود شاخصمشاهده می 2و  1که در جداول  گونههمان

های برازش برای مدل مفروض در سطح خوبی قرار دارند. 
حجم نمونه خیلی وابسته  به یآزادبه درجه  2نسبت خی 

بتوان آن را  ازآنچهرا بیش  2است و نمونه بزرگ، کمیت خی 
است  له آدیادهد. بودن مدل نسبت داد، افزایش می غلطبه

یا کمتر از  3و  2درجه آزادی بین  برمیتقس 2که مقدار خی 
  بیتقر. شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای باشد 5
از برازش  حالنیبااو کمتر است،  05/0های خوب ی مدلبرا

 قبولقابلبرازش  10/0تا  08/0نیز متوسط و از  08/0تا  05/0
[. به اعتقاد گفن، استراب و 23]شودولی ضعیفی محسوب می

برای شاخص نرم شده  8/0[ مقادیر باالی 22]1بورین
برای شاخص برازندگی تطبیقی حاکی  9/0برازندگی و باالی 

در مقایسه با سایر  شدهیطراحازش بسیار مناسب از بر
برای بررسی اینکه مدل  تیدرنهای موجود است. هامدل

-ترکیب می باهمیی را جوصرفهچگونه برازندگی و  موردنظر

  بیتقرکند، از شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای 
توان گفت نتایج تحلیل عامل ی میطورکلبه[. 25استفاده شد]

ی دوعاملحاکی از برازش بسیار خوب مدل ی دییتأ
 (.2 و 1شکل است ) آمدهدستبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احتمال پاداش مؤلفهی برای ارزیابی دییتأالگوی تحلیل عامل . 1شکل 

 های رگرسیونی و سطوح معناداری متغیرهاوزن. 3جدول 

 سطح معناداری نقاط بحرانی استانداردشده ریمقاد وضعیت شاخص

 0001/0 47/19 80/0 1بار عاملی گویه 

 0001/0 39/14 71/0 2بار عاملی گویه 

 06/0 84/1 10/0 3بار عاملی گویه 

 0001/0 91/13 69/0 4بار عاملی گویه 

 0001/0 83/14 73/0 5بار عاملی گویه 

 0001/0 42/15 75/0 6بار عاملی گویه 

                                                           
1 Gefen, Strub& Bourrean 
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 0001/0 84/10 56/0 7بار عاملی گویه 

 0001/0 61/15 76/0 8بار عاملی گویه 

 0001/0 86/12 65/0 9بار عاملی گویه 

 0001/0 64/13 68/0 10بار عاملی گویه 

 0001/0 80/11 60/0 11بار عاملی گویه 

بارهای عاملی مؤلفه احتمال پاداش نشان  3در جدول 
جز گویه مقیاس به های این خردهتمام گویهشده است و داده

تر و برابر با بزرگ 05/0سوم که مقدار سطح معناداری آن از 
تر از و کوچک 0001/0است، دارای سطوح معناداری  06/0
 ها وتوان استنباط نمود که کلیه عاملهست، پس می 05/0

ها که در رابطه با مؤلفه احتمال پاداش در بارهای عاملی آن
شده است، دارای همبستگی مناسب کار گرفتهسشنامه به پر

هست، پس اعتبار این مؤلفه  05/0تر از و سطح خطای کوچک
 گردد.تأیید می

 

 
 سرکوبگرهای محیطی مؤلفهی برای ارزیابی دییتأالگوی تحلیل عامل  .2شکل 

 های رگرسیونی و سطوح معناداری متغیرهاوزن .4جدول 

 سطح معناداری نقاط بحرانی استانداردشده ریمقاد وضعیت شاخص

 0001/0 55/8 55/0 1بار عاملی گویه 

 0001/0 85/9 72/0 2بار عاملی گویه 

 0001/0 005/10 74/0 3بار عاملی گویه 

 0001/0 58/8 58/0 4بار عاملی گویه 

 0001/0 68/9 70/0 5بار عاملی گویه 

 0001/0 86/9 72/0 6بار عاملی گویه 

 0001/0 35/10 79/0 7بار عاملی گویه 

 0001/0 64/8 58/0 8بار عاملی گویه 

 0001/0 11/8 53/0 9بار عاملی گویه 
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سرکوبگرهای محیطی بارهای عاملی مؤلفه  4در جدول

مقیاس دارای  های این خردهگویه تمام شده است.نشان داده
هست، پس  05/0تر از و کوچک 0001/0سطوح معناداری 

ها ها و بارهای عاملی آنتوان استنباط نمود که کلیه عاملمی
که در رابطه با مؤلفه سرکوبگرهای محیطی در پرسشنامه به 

مبستگی مناسب و سطح خطای شده است، دارای هکار گرفته
 دد.گرهست، پس اعتبار این مؤلفه تأیید می 05/0تر از کوچک

های سنجشی این نسخه در ادامه به بررسی دیگر ویژگی
و   1شاخص اعتبار مرکب 5شود. جدول شماره پرداخته می

شاخص احتمال پاداش را  2شدهمیانگین واریانس استخراج
 دهد.نشان می

 شدهو میانگین واریانس استخراج تبار مرکبشاخص اع .5جدول 
 نقاط بحرانی مقادیر استانداردشده متغیرها

 56/0 84/0 احتمال پاداش
 52/0 81/0 سرکوبگرهای محیطی

شده برای هریک از عوامل میانگین واریانس استخراج
آن، مقادیر  قبولقابل زانیم به دست آمد. 50/0تر از بزرگ
است که نشان از وجود روایی همگرای مقیاس  5/0تر از بزرگ

دهد که هر یک از گویه ها فقط عامل خود یماست و نشان 
[. همچنین کلیه مقادیر شاخص 20کند]یری میگاندازهرا 

نظر هیر  بر اساسو  شدهگزارش تربزرگ 80/0از  اعتبار مرکب
اشند. عالوه بقبول میقابل 7/0از  [ مقادیر باالتر26و همکاران]

 شدهاصالحی این مقیاس با مقیاس هامؤلفهبر این همبستگی 
و حمایت اجتماعی براون عملی ییل  –وسواس فکری 

ی سمیت و همکاران به همراه ضریب چندبعدی شدهادراک
نشان  6باخ( در جدول شماره  آلفای کرون) یدرونهمسانی 

 . شده استداده
احتمال پاداش و  نتایج تحلیل نشان داد مقیاس شاخص

ی داریمعنهمبستگی  آن با نمره بدشکلی بدن یهامؤلفهزیر 
( دارد. همچنین مقیاس شاخص احتمال 001/0در سطح )

 آن با حمایت اجتماعی همبستگی یهامؤلفهپاداش و زیر 
 اعتبار منظور بررسیبه ( دارد.001/0ی در سطح )داریمعن

 این. است شدهاستفاده باخ کرون آلفای روش از پرسشنامه
 شنامهپرس سؤاالت سویی هم و پوشانیهم میزان بیانگر ضریب

 باخ کل مقیاس و خرده مقیاس آلفای کرون زانیم .است
 80/0احتمال پاداش و سرکوبگرهای محیطی همگی باالی 

 ی ابزار پژوهش ما از همبستگیهایهگودهد نشان می است که
ی مناسب اعتباردرونی باالیی برخوردارند و ابزار تحقیق ما از 

ایم، و آن چراکه درصدد سنجش آن بوده هستبرخوردار 
 سنجیده است.

 باخ و ضرایب همبستگی عوامل مقیاس شاخص احتمال پاداش . آلفای کرون6جدول 
  باخ آلفای کرون بستگی پیرسون با مقیاس بدشکلی بدنهم همبستگی پیرسون با مقیاس حمایت اجتماعی

 احتمال پاداش 88/0 **-68/0 **59/0

 سرکوبگرهای محیطی 83/0 **-63/0 **57/0

 کل(پاداش )شاخص احتمال  90/0 **-61/0 **50/0

P< 01/0  

 بحث و نتیجه گیری
های عمده مطالعات در حیطه بدون تردید یکی از هدف
یی است که هاهینظرو  هامدلروانشناسی، توسعه و تبیین 

 را درباره رفتار افزایش نظرانصاحببتواند دانش کارشناسان و 
را برای بهبود رفتار  دهد و امکان مداخالت درمانی و مشاوره

 رونیازاقرار دهد.  انیمتصدو مشکالت روانی در اختیار 
های ی و ویژگیدییتأتحلیل عامل  باهدفمطالعه حاضر 

پاداش روایی و اعتبار( مقیاس شاخص احتمال ) یسنجروان
 نفر انجام گرفت. 364ی به حجم انمونهدر 

ی در این پژوهش نشان داد دییتأنتایج تحلیل عامل  
ی تجربی برازش مطلوبی دارد و حاکی هادادهالگوی نظری با 

احتمال پاداش از روایی از این امر است که مقیاس شاخص 
است. همچنین نتایج تحلیل عامل  برخوردارسازه مطلوبی 

جز به (سؤال 20پرسشنامه ) سؤاالتی نشان داد تمامی دییتأ
سؤال چهارم پرسشنامه )گویه سوم خرده مقیاس احتمال 

                                                           
1 Composite Reliability(CR) 
2 Average Variance Extracted(AVE) 

پاداش( بار عاملی معناداری بر روی متغیر مربوط به خوددارند 
ی پرسشنامه دوعاملساختار  دیئتای دهندهنشانو این امر 

. نتایج هستشاخص احتمال پاداش و روایی مطلوب آن 
[ همسو 13،19تحقیق حاضر با نتایج مطالعه کاروالو و وود]

شاخص احتمال پاداش در این  یساختار دوعاملاست. بررسی 
ی ضمن معتبر بودن، موردبررسمطالعه نشان داد که ابزار 

 گار است.بومی ایرانی نیز ساز بافرهنگ
نشان داد این پرسشنامه دارای اعتبار  نتیجه دیگر پژوهش

قابل قبولی است. ضریب اعتبار برای کل مقیاس و خرده 
احتمال پاداش و سرکوبگرهای محیطی به ترتیب  مقیاس

این میزان بیانگر آن است  آمد. به دست 83/0و  88/0، 90/0
که مقیاس شاخص احتمال پاداش از ثبات و اعتبار مطلوبی 

شود. است و زیاد دستخوش تغییرات وضعی نمی برخوردار
در پژوهش کاروالو و  شدهگزارشهای همچنین ضریب

 [.19آمد] به دست 87/0، 80/0، 88/0به ترتیب همکاران 
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کل مقیاس و [ ضریب اعتبار برای 13در مطالعه وود ]
ی ضرایب طورکلبهدست آمد.  به 70/0ها بیش از خرده مقیاس

در این پژوهش مشابه همان ضرایبی است که  شدهگزارش
مقیاس در فرهنگ اصلی گزارش کرده بودند. این  مؤلفان

های مقیاس در نشانگر ساده و سلیس بودن گویه هاافتهی
لی نسخه اص کهنیا و نسخه اصلی و نسخه فارسی است

همچنین  مطلوب مطابقت دارد. صورتبهایرانی  بافرهنگ
های شده اعتبار مرکب برای خرده مقیاسمقدار محاسبه

و  84/0احتمال پاداش و سرکوبگرهای محیطی به ترتیب 
آمده توسط دستبه دست آمد که بااعتبار مرکب به 81/0

گزارش  8/0تر از [ که آن را بزرگ19کاروالو و همکاران]
 ، مشابه است.کردند

های آن با همبستگی معنادار کل مقیاس و خرده مقیاس
وسواس فکری  شدهاصالحمقیاس  و مقیاس حمایت اجتماعی

از روایی همگرا مقیاس شاخص احتمال  براونعملی ییل 
ر های پیشین مبنی بپاداش حمایت کرد. این یافته با پژوهش

 داش وهای شاخص احتمال پاهمبستگی معنادار بین مقیاس
[ و 4،12،19[، افسردگی و اضطراب]13،19حمایت اجتماعی]
[ همسو است. مقدار میانگین واریانس 13اختالالت خوردن]

های احتمال پاداش و شده برای خرده مقیاساستخراج
به دست آمد  52/0و  56/0سرکوبگرهای محیطی به ترتیب 

و  که با روایی همگرای به دست آمده توسط کاروالو
دست آوردند، مشابه  به 5/0از  تربزرگ[ که آن را 19]همکاران
دهد نسخه فارسی شاخص طورکلی نتایج نشان میاست. به

 احتمال پاداش دارای روایی و اعتبار مناسب است.
شناختی خاصی ی روشهاتیحاضر محدوددر پژوهش 

ها اشراف داشتند. در مطرح بودند که محققین نسبت به آن
تمال پاداش تنها در مورد گروه دانش این وارسی، شاخص اح

آموزان به کار گرفته شد. بر اساس این محدودیت پیشنهاد 
-ویژه گروههای دیگر بهمقیاس حاضر روی جمعیت شودیم

های بالینی با اختالل افسردگی و اضطراب اعتبار یابی گردد. 
پایه نظری این پرسشنامه بر اساس مطالعات بر روی  چراکه

است. از سویی  آمدهدستبهردگی و اضطراب مبتالیان افس
ی از روش باز آزمای ترقیدق بررسی ثبات درونیمنظور بهدیگر 

ازآنجاکه سنجش و بررسی  تیدرنهاپرسشنامه استفاده گردد. 
اعتبار یک مقیاس فرایندی مستمر بوده و تحقق اعتبار 

[ پیشنهاد 27شود]مطلوب با انجام چند پژوهش میسر می
های بیشتری در مورد اعتبار این پرسشنامه بررسیشود می

 صورت گیرد.
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 پیوست
 بسمه تعالی

 پرسشنامه
 «شاخص احتمال پاداش»

 رویدادهای که در چندماه گذشته رخ داده است فکر کنید و به سواالت زیر پاسخ دهید. به
 کامالً موافقم موافقم مخالفم کامالً مخالفم سواالت پرسشنامه ردیف

     برم.یملذت  هاآنهای زیادی دارم که از من سرگرمی 1
     کنم.یمیی که در اختیاردارم استفاده هافرصتمن از بیشتر  2
     رفتارهای من اغلب اوقات پیامدهای منفی دارند. 3
     شوم.ی با دیگران دوست میراحتبهمن  4
     بخش هستند.یترضامن  ازنظرهای بسیاری وجود دارند که یتفعال 5
     دانم.یمی زیاد هابا مهارتمن خودم را فردی  6
     نم.کفایتی کاست که باعث شدند من احساس درماندگی یا بی دادهرخام اتفاقاتی یزندگدر  7
     کنم.یمکامل احساس  طوربهموفقیت را  8
     است که لذت بردن از زندگی را برایم دشوار ساخته است. دادهرخدر زندگی من اتفاقاتی  9
     ی مناسبی برای گذراندن وقتم پیدا کنم.هاراهتوانم یمی راحتبهمن  10
     ام لذت ببرم.یزندگکه از  رادارممن این توانایی  11
     منابع مالی اندکم، تواناییم را برای انجام کارها محدود کرده است. 12
     ام.ی ناخوشایند زیادی داشتههاتجربهمن  13
     دهد.رسد اتفاقات بد همیشه برای من رخ میبه نظر می 14
     اجتماعی خوبی دارم.های من مهارت 15
     بینم.یممن اغلب توسط دیگران صدمه  16
     مردم نسبت به من بدجنس یا پرخاشگر هستند. 17
     من در مشاغلی که داشتم بسیار توانا بودم. 18
     بدهد. امیزندگتوانستم جایی برای زندگی پیدا کنم که رضایت بیشتری به یمکاش یا 19
     .دارممردمی زیادی برای معاشرت با هافرصتمن  20

ی خود را به زندگی است و برای سنجش میزانی که افراد محیط سؤال 20شاخص احتمال پاداش یک مقیاس خود گزارش دهی 
ی احتمال پاداش و هااسیمقی است و از خرده دوعاملاست. این مقیاس  شدهیطراح، کنندیمادراک  لحاظ تقویت مثبت غنی

 دهی( سنج4موافقم ) کامالً( تا 1مخالفم ) کامالًی از ادرجه 4در یک مقیاس لیکرت  هاپاسخ است. شدهلیتشکسرکوبگرهای محیطی 
 های بالقوه و توانایی فرد برایکنندهشده است که ترکیبی از تعداد تقویتگویه تشکیل 11خرده مقیاس احتمال پاداش از  شود.می
های شده است که محرکگویه تشکیل 9ها از طریق رفتارهای ابزاری است. خرده مقیاس سرکوبگرهای محیطی از ست آوردن آنبه د

خرده مقیاس احتمال  20و  18، 15، 11، 10، 8، 6، 5، 4، 2، 1سنجد. سؤاالت ی محیط و تجارب شکست فرد را میآزاردهنده
سنجند. نمرات خرده مقیاس خرده مقیاس سرکوبگرهای محیطی را می 19و  17 ،16، 14، 13، 12، 9، 7، 3پاداش و سؤاالت 

هست. نمرات باالتر  80تا  20ی نمرات کل پرسشنامه از . دامنهشودیمی گذارنمرهمعکوس  صورتبهسرکوبگرهای محیطی 
 است. ترنییپابیشتر و تجارب سرکوبی  دهندهپاداشتجارب  دهندهنشان
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