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Objectives This study aimed to investigate the factor structure and reliability of the Social Paradigm Belief 
Inventory (SPBI). 
Methods A total of 381 students of Hakim Sabzevari University were selected by stratified cluster random 
sampling method and responded to SPBI in 2016. This research is descriptive with a validation method. 
Exploratory and confirmatory factor analysis were used to investigate factor structure of the instrument, 
and Cronbach α and test-retest method were employed for examining the reliability. 
Results Results of principal component with varimax rotation showed that 4-actorial and 6-factorial 
solutions explained 30% and 38% of whole variance, respectively. The results of the confirmatory 
factor analysis showed that the 6-factorial solution was a better indication of the data than 4-facto-
rial solutions and it better fits the data in Iran society. The Cronbach α value of the instrument was 
0.7 and as for the subscales of the instrument, it varied from 0.54 to 0.71 and the correlation coef-
ficient of test-retest was 0.72 that showed acceptable reliability for the instrument. 
Conclusion Enjoying an acceptable reliability and fitting well with the data in Iran society make the 
6-factor SPBI a suitable measure for determining adults’ cognitive development for screening or 
clinical purposes.
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Extended Abstract

1. Introduction

ven the most daring pioneering research-
ers find it difficult to find out if recogni-
tion of their growth in adulthood continues 
through qualitative organizational distinct 
levels. Another Piaget needed to accurately 

observe the characteristics of the argument model in adults 

E
when solving problems of everyday life. The seeds of such 
an attempt have already been planted in a remarkable study; 
in this study Perry traced the growth of thinking among 
Harvard students. Perry (1968) quotes that the growth of 
an adult and dialectical way of thinking implies the recog-
nition of the relativism of all knowledge, which leads to a 
revolutionary change in intellectual and moral thinking.

Researchers have studied adolescents and adults such as 
Ericsson, Fisher, Harvey, Hunt and Screwdog, Kitchener 
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and King , Kelberg, Levinger and Perry; Researchers are 
particularly interested in writing models such as Rigel and 
Basschell that see dialectical thinking as an extension of the 
operation of ultrasound. Each of these models observes that 
humans grow in their thinking during their adult life, mean-
ing that intellectual growth is not complete in adolescence. 
In fact, intellectual growth is a process of life, although its 
manifestations are very different from the context and the 
social environment to the context and the social environ-
ment, and it depends very much on individual differences. 
Although there are differences in these models, they all 
have a common trajectory, which is to follow the path from 
simplicity and absolutism to complexity and relativism, 
from objectivity to abstraction, and from regulating exter-
nal behavior to internal behavioral regulation.

Since the mode of thinking in absolute, relativistic or 
dialectical way, as previously mentioned, is related to vari-
ous variables such as identity, role conflict and emotional 
regulation, etc., it plays an important role in the various 
aspects of the life of individuals in There are individual, 
communicative and emotional spheres. Considering that 
thinking about adult growth theory after formal thinking in 
adolescence is determined, the cause of people's failures in 
understanding different issues and their subsequent behav-
ior beyond adolescence can be at the level of their cognitive 
development In the adult search. 

Because maladaptation usually start from adolescence 
and youth, and do not change over time, causing a person's 
displeasure or interruptions in some of his functions. This 
involves addressing the stages and stages of cognitive de-
velopment. The study of the level of cognitive development 
in people is a tool to quantify and measure it. Such tools 

have already been developed to measure cognitive develop-
ment, but none have Persian version. One of these tools, as 
discussed earlier, is the Cramer and colleagues' social ideals 
questionnaire. The purpose of this study is to investigate the 
factor structure of the Persian version of the social science 
beliefs questionnaire and to examine the internal consisten-
cy of the scale in the Iranian society.

2. Method

The present study investigated the factor structure and 
reliability of SPBI. A total of 381 students of Hakim Sabze-
vari University filled out the instrument. Exploratory and 
confirmatory factor analyses were used to investigate the 
factor structure of the instrument, and Cronbach’s alpha and 
test-retest method were employed for examining the reli-
ability (Table 1). 

3. Results

Although the internal consistency and the test-retest 
method for the Likert spectrum have not been measured by 
Kramer et al., The results of this study are related to the 
overall reliability of the scale and the subscales of the Likert 
spectrum questionnaire with the results of Kramer and As-
sociates are consistent with the overall consistency of the 
scale and sub-scales of the questionnaire. However, con-
trary to these, there is little difference in the present study 
between the internal coherence of the elements of relativ-
ism and dialectical thinking with other factors. The results 
of the test-retest method are consistent with the reliability of 
the questionnaire with the results of Kramer et al. on the ex-
istence of a high degree of test-retest reliability on the scale.

Mehrad Sadr M, et al. Reliability and Factor Structure of Social Paradigm Belief Inventory. IJPCP. 2018; 24(3):340-355.

Table 1. Demographic characteristics of the study sample

Variable Frequency Percentage

Gender
Man 189 49.6

Woman 192 50.4

Marriage
Single 341 89.5

Married 40 10.5

Education

B.A. 284 74.5

M.A. 93 24.4

Ph.D. 4 1
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4. Discussion

Finally, it can be stated that this questionnaire has a rela-
tive reliability and factor analysis is the main factors of the 
questionnaire, and in general it can be used to recognize 
cognitive development in adults and to use screening and 
clinical. Limitations: It should be remembered that due to 
the limited sample of this study, as well as the use of the 
self-report tool and with regard to cultural differences, the 
generalization of results should be made with caution.

It is suggested that this study be conducted on other 
samples with a greater variety and size, in order to test the 
repeatability of the results. It is also suggested that future 
studies be interviewed to complete and compare the results 
of the questionnaire and also to compare the validity of the 
structure, the current questionnaire is compared with simi-
lar and different questionnaires.
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اهداف مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع اعتبارسنجی است. هدف این مطالعه بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسش نامه عقاید اصول 
اجتماعی بود که رشد شناختی بزرگ ساالن را می سنجد.

مواد و روش ها برای انجام این پژوهش 381 نفر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در سال 1395 با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به 
عنوان شرکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند و به پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی پاسخ دادند. ساختار عاملی پرسش نامه با استفاده از تحلیل 
عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS نسخه 22، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار Amos نسخه 24 و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و روش 

آزمون و بازآزمون در نرم افزار SPSS بررسی شد. 
یافته ها نتیجه تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که راه حل های چهارعاملی و شش عاملی به ترتیب 30 و 38 درصد از 
واریانس کل را تبیین کردند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی شاخص های برازش بهتر راه حل شش عاملی نسبت به راه حل چهارعاملی را 
نشان داد که نشان دهنده برازش بهتر راه حل شش عاملی با داده ها و در جامعه ایران بود. آلفای کرونباخ کل مقیاس 0/70 و برای 6 عامل از 0/54 
تا 0/71 به دست آمد و ضریب همبستگی در روش آزمون و بازآزمون 0/72 به دست آمد که به طور کلی نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار است. 
نتیجه گیری به طور کلی نتایج نشان دهنده برازش خوب ساختار شش عاملی در جامعه ایران و پایایی مناسب این پرسش نامه است که می توان از 

آن برای تعیین رشد شناختی بزرگ ساالن به منظور غربالگری یا اهداف بالینی استفاده کرد.

کلیدواژه ها: 
بزرگ سال، شناخت، 

تحلیل عاملی، زمینه یابی و 
پرسش نامه، دانشجویان

تاریخ دریافت: 25 فروردین 1397
تاریخ پذیرش: 6 خرداد 1397 

1- دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.
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پایایی و ساختار عاملی پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی

، سید سپهر هاشمیان1، حانیه خوش سیما2، *سحرناز اخباری3 محمد مهراد صدر1

مقدمه

حتی جسورترین محققان پیری شناسی نیز در یافتن جواب 
این سؤال که آیا شناخت به رشد خود در بزرگ سالی از طریق 
سطوح متمایز سازمانی به صورت کیفی ادامه می دهد یا خیر، 
موفق نبوده اند. پیاژه ای دیگر نیاز بود که بادقت خصوصیات الگوی 
استدالل در بزرگ ساالن را هنگام حل مسائل و مشکالت زندگی 
روزمره مشاهده کند. مقدمات بررسی موشکافانه نحوه استدالل 
بزرگساالن در مطالعه دقیقی انجام شده است ]1[. پری1 ]2[ 
در مطالعه ای رشد تفکر در میان دانشجویان دانشگاه هاروارد را 
ردیابی کرده است. پری (1968) به نقل از فریسانچو ]3[ بیان 
می کند که رشد شیوه بالغ و دیالکتیکی تفکر تلویحاً به معنی 
تشخیص نسبیت گرایی تمام دانش هاست که منجر به تغییری 

انقالبی در تفکر عقالنی و اخالقی می شود.

1. Perry

محققانی مانند اریکسون2 ]4[، فیشر3 ]5[، هاروی، هانت و 
اسکرودر4 ]6[، کیچنر و کینگ5 ]7[، کلبرگ6 ]8[، لوینگر7 ]9[، 
و پری ]2[ رشد نوجوانی و بزرگ سالی را بررسی کرده اند. عالقه 
خاص محققان در نوشتن مدل هایی مانند مدل ریگل ]10[ و 
باسچز8 ]11[ است که تفکر دیالکتیکی را به عنوان یک رشد 
عملیات فراصوری می بینند. هرکدام از این مدل ها بیان می کنند 
که انسان ها در طول بزرگ سالی در زمینه تفکر رشد می کنند؛ 
به این معنی که رشد فکری در نوجوانی کامل نمی شود. در واقع 

2. Erikson
3. Fischer
4. Harvey, Hunt, Schroder
5. Kitchener & King
6. Kohlberg
7. Loevinger
8. Basseches
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رشد فکری فرایندی عمری است، اگرچه تظاهرات آن از بافت و 
محیط اجتماعی به بافت و محیط اجتماعی دیگر بسیار متفاوت 
است و بسیار به تفاوت های فردی بستگی دارد. اگرچه تفاوت هایی 
در این مدل ها وجود دارد، اما همه آن ها یک خط سیر مشترک 
دارند که عبارت است از: پیگیری مسیر از سادگی و مطلق انگاری 
به پیچیدگی و نسبیت گرایی، از عینیت به انتزاع، و از تنظیم رفتار 

خارجی به تنظیم رفتاری داخلی ]12[.

تئوری های رشد دانشجویان در تالش هستند تا راهی را که 
یک دانشجو از طریق آن می فهمد و معنای جهان را برای خود 
می سازد، توضیح دهند. یک دانشجو در مسیر جست وجوی هویت 
برای خود به طور مداوم چیزهای جدیدی را تجربه می کند که 
دید دانشجو نسبت به جهان را تغییر می دهد. مدل ویلیام پری 
]2[ در زمینه رشد فکری و اخالقی تالش می کند تا این مسئله را 
توضیح دهد و نشان دهد که هویت چگونه هم گام با رشد و تغییر 

توانایی های فکری شکل می گیرد.

هم  به  که  است  شده  تقسیم  مرحله   9 به   ]2[ پری  مدل 
می پیوندد و چهار گروه رشد فکری را تشکیل می دهد. این چهار 
گروه عبارتند از: دوگانه انگاری، چندگانه انگاری، نسبیت گرایی و 
تعهد به نسبیت گرایی. هر کدام از این مراحل نحوه فهم دانشجو 
را  دانش شناسی9  لحاظ  از  آن  داخل  اطالعات  و  جهان  درباره 
توضیح می دهد. در هر کدام از این مراحل اشخاص ارزش ها و 
ایده های خاصی دارند که تنها زمانی ایده ها و درک های جدید 
توسعه می یابد که ایده های قبلی به شکل سازنده ای مورد چالش 
روی  زمانی  رشد   ]14[ شاپیرو10  نظر  ]13[. طبق  بگیرد  قرار 
می دهد که دانشجو قادر به کنار آمدن با عدم اطمینان و ابهام در 
جهان می شود و بهتر می تواند دیدگاه های چندگانه از واقعیت را 

کنار هم قرار دهد و جهان بینی خود را بسازد.

 ،]2[ پری   ،]8[ کلبرگ  مدل  مانند  مدل ها  این  از  بسیاری 
کیچنر و کینگ ]7[ به دلیل انجام آزمون های بسیار موشکافانه 
در وضعیت های مختلف به طور گسترده ای تأیید شده اند و درجه 
این اعتبار از این نتیجه گیری حمایت می کند که رشد فکری 
بزرگ ساالن پدیده ای است که به خوبی وضع شده است و ثبات 

خوبی دارد.

رشد  طرح  که  کردند  پیشنهاد   ]15[ اسلپیتزا11  و  نفلکمپ 
فکری پری، یک مدل فرایند عمومی12 است که می تواند یک 
چارچوب توصیفی را برای آزمایش رشد استدالل یک فرد درباره 
بسیاری از جنبه های جهان فراهم کند. بسیاری از محققان تالش 

9. Epistemological
10. Shapiro
11. Knefelkamp & Slepitza
12. General Process model

کردند مدل خود را بر اساس مدل پری ]2[ بسازند. کرامر ]16[ 
مدل خود را با توجه به مدل پری ]2[ و مدل ریگل ]10[ ارائه داد 
که بر تفکر دیالکتیکی به عنوان مرحله فراصوری رشد شناختی 
تأکید دارند. استدالل فراصوری، مدعی یک یا چند مرحله فراتر 
از عملیات صوری است که در شکلی از منطق به نام »منطق 

دیالکتیکی« به کمال می رسد. 

باسچز ]17[ کارهای اولیه در این حوزه را انجام داد و 24 طرح 
دیالکتیکی را عملیاتی کرد و تفاوت های سنی را در آن ها بررسی 
کرد. او تفکر دیالکتیکی را به عنوان دگرگونی های رشدی تعریف 
کرد که با روابط تعاملی و سازنده رخ می دهد. کسی که به صورت 
دیالکتیکی فکر می کند، از دگرگونی های دیالکتیکی کیفی و رو به 

جلو آگاه است که درنتیجه برهم کنش تضادها رخ می دهد.

کرامر و همکاران ]1[ کار در زمینه تفکر دیالکتیکی را گسترش 
دادند. آن ها مانند باسچز ]17[ سه سطح عمومی سازمان یافتگی 
را فرض کردند که از یک حالت مطلق و جهان شمول13 تفکر به 
سمت یک حالت به شدت نسبیت گرایانه تفکر پیش می رود و در 
یک حالت دیالکتیکی از تفکر به کمال می رسد. آن ها این سه 

سطح را با نام مطلق نسبیت گرایانه و دیالکتیکی تعریف کردند.

کسی که در سطح تفکر مطلق قرار دارد، به منظور فهم جهان 
تالش خواهد کرد تا با نشان دادن قالب های ایدئال خود (از طریق 
طبقه بندی کردن) و یا انجام آزمایش های علمی برای مشخص 
کردن رابطه علتی پیشایند، جهان را به عناصر سازنده اش تقلیل 
دهد. چنین دیدگاهی عقیده دارد که جهان ثابت و بدون تغییر 
القا  بیرونی  نیروهای  تغییری که رخ می دهد توسط  است؛ هر 
منطق های  جای  به  را  رشد  و  تغییر  مفاهیم  منشأ  و  می شود 
توضیح درونی به نیروهای بیرونی نسبت می دهد. تضادها نادرست 
و ناخوشایند دیده می شوند که منجر به مفاهیم مطلق و دوگانه 
از درست و غلط، حقیقت و دروغ، ضعیف و قوی و غیره می شود.

صفات  در  مردم  و  است  خودمحورانه  به شدت  تفکر  بنابراین 
مشخصی گنجانده می شوند که قابل تغییر نیست ]1[.

در تفکر نسبیت گرا، تمام دانش متأثر از زمینه اش دیده می شود 
و زمینه ها به طور مستمر تغییر می کنند. پیش بینی غیرممکن 
است؛ زیرا تمام مردم و رخدادها منحصر به فرد هستند و به 
طور مستمر و از راه های نامنظم تغییر می کنند. درنتیجه تضاد 
آشتی ناپذیر ویژگی مرکزی فهم است. در یک دنیای نسبیت گرا 
نیازی به نظم نیست و هر نظمی از خارج و یا توسط قالب شناختی 
یک نفر تحمیل شده است. ادامه یافتن تفکر به صورت نسبیت گرا 
ممکن است به چندپارگی، ناتوانی در عمل و احساس بی هدفی و 

بی سامانی منجر شود ]16[.

13. Universalistic
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در تفکر دیالکتیکی مانند نسبیت گرایی تمام پدیده ها در حرکت 
مستمر هستند و تضاد به عنوان ویژگی ذاتی تمام دانش ها دیده 
می شود. عقیده بر این است که تمام پدیده ها با حل تنش جاری 
بین رخدادها و نقیضشان در یک ساختار جدید رشد می کنند 
تن  تنش های جدید  به  زودگذر  این ساختار  به زودی خود  که 
می دهد و این چرخه به صورت نامحدود ادامه می یابد و باعث 
رشد پدیده مورد نظر با ادغام نفی کننده پدیده در یک ساختار 
جدید می شود. کل دیالکتیکی (برای مثال، ساختار زودگذر) با 
ظهور (برای مثال، بازتعریف کردن خودش و فراتر رفتن از عناصر 
تشکیل دهنده اش) و تقابل (برای مثال، تغییر در هر یک از عناصر 
در یک سیستم بر بقیه اجزای سیستم تأثیر می گذارد و از تغییر 
آن ها تأثیر می پذیرد) مشخص می شود. بنابراین در یک سیستم 
دیالکتیکی تمام عناصر به صورت درونی با هم مرتبط و بازتاب 

یکپارچگی زیربنایی هستند ]1[.

در نسخه های جدید از مدل پری، رشد ممکن است به شکل 
حرکتی تدریجی در طول سه سطح عمومی با چندین نقطه انتقال 
نسبیت گرایی  و  چندگانه انگاری  دوگانه انگاری،  شود؛  توصیف 
]16[. از نظر کرامر و همکاران ]1[ ابزارهایی که چکیده مراحل 
گسترده تر را اندازه می گیرند برای آزمون فرضیه های متنوع درباره 
رشد بزرگ سالی مفید هستند. حالت های تفکر شامل تفکر مطلق، 
نسبیت گرایانه و دیالکتیکی، کاربردهای متنوعی در حل مسئله 
زندگی واقعی دارد؛ مانند تشکیل و تفکیک هویت14 ]18[، گالویز 
ابراز دروغین  با تعارض نقش15 ]19[، واسطه گری رابطه  بودن 
با راهبردهای مقابله ای  ارتباط  با واکنش منفی ]20[،  هیجان 
]21[، داشتن دیدگاه های عادالنه در زمینه اقدامات مثبت ]22[، 
ساختارهای صوری و فراصوری در کودکان پیش دبستانی ]25-

23[، تفکر انتقادی و خالق ]27 ،26[، فرسودگی و مشارکت 
شغلی ]28[، انگیزه های درونی و بیرونی ]29[ و ناراحتی های 
روانی ]30[ . حالت های تفکر با الگوهای خاصی از عاطفه و تنظیم 

عاطفی نیز مرتبط هستند ]18[. 

در همین راستا کرامر و همکاران ]1[ ابزاری را برای سنجش 
رشد شناختی تهیه کردند تا بتوان راحت تر به آزمودن فرضیه های 
بتواند  ابزار  این  همچنین  و  پرداخت  شناختی  رشد  با  مرتبط 
جای مصاحبه را به عنوان ابزار سنجش پر کند و مانند مصاحبه 
وقت گیر و پرهزینه نیز نباشد. هدف آن ها این بود که مقیاسی را 
توسعه دهند که به مسیرهای رشدی حساس باشد؛ تفکر مطلق، 
نسبیت گرا و دیالکتیکی را بسنجد؛ پیچیدگی چند پیش فرضی 
بازتاب دهد؛ و این پیش فرض ها را که  بودن هر جهان بینی را 

وابسته به دنیای اجتماعی هستند، اندازه گیری کند.

14. Identity formation and resolution
15. Grappling with role conflict

درونی  همسانی  اندازه گیری  برای   ]1[ همکاران  و  کرامر 
پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی با هر نوع عبارتی (برای مثال 
مطلق، نسبیت گرا و دیالکتیکی) به عنوان یک زیرمقیاس جداگانه 
رفتار کردند. برای هرکدام از این زیرمقیاس ها اگر آزمودنی عبارت 
مربوط به آن جهان بینی را انتخاب می کرد، نمره 1 و اگر انتخاب 
نمی کرد، نمره صفر در نظر گرفته شد. سپس ضریب آلفای کرونباخ 
همسانی درونی برای هر کدام از زیرمقیاس ها محاسبه شد که به 
ترتیب برای آیتم های تفکر مطلق، نسبیت گرا و دیالکتیکی عبارت 
بود از: 0/60 ،0/83 ،0/84. بنابراین همسانی درونی عبارات مربوط 
به تفکر نسبیت گرا و دیالکتیکی باال بود؛ در حالی که همسانی 
عبارات مربوط به تفکر مطلق متوسط بود. کرامر و همکاران ]1[ 
نتیجه همبستگی نمرات آزمون و بازآزمون را که با فاصله دو هفته 
انجام شد، 0/77 گزارش کردند. بنابراین درجه باالیی از پایایی 

آزمون و بازآزمون در مقیاس وجود داشت. 

قرار است  اگر  بودند که  عنوان کرده   ]1[ و همکاران  کرامر 
در  کاراتر  روشی  هستند  آن  ساختن  حال  در  که  مقیاسی 
اندازه گیری عقاید اصول به نسبت روش های مصاحبه معمول باشد 
و شاخص معتبری از فهم شناختی مردم از تعامالت بین فردی 
باشد، باید بتواند پاسخ های افراد به یک مصاحبه دقیق را که اصول 
عقاید را اندازه می گیرد پیش بینی کند. آن ها در مطالعه خود رابطه 
نتایج پرسش نامه با مصاحبه را بررسی کردند که نتایج حاکی از 
همبستگی نمره کل پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی و میانگین 
 (P>0/0001) 0/42 نمره گذاری در سؤاالت مصاحبه با ضریب
بود که نشان داد پرسش نامه عقاید را مشابه مصاحبه اندازه گیری 
می کند. بنابراین نمرات در پرسش نامه، با اندازه گیری نحوه ای که 
مردم برای مشکالت بین فردی راه حلی را پیدا می کنند، به نظر 
می رسد شاخصی معتبر از این امر باشد که مردم چگونه به یک 

مصاحبه ساختاریافته پاسخ خواهند داد. 

از آنجا که نحوه تفکر به صورت مطلق، نسبیت گرا یا دیالکتیکی 
با متغیرهای مختلف ازجمله هویت، تعارض نقش، تنظیم عاطفی 
و ... مرتبط است، درنتیجه نقش مهمی در جنبه های مختلف 
زندگی افراد در حوزه های فردی، ارتباطی و هیجانی دارد. با توجه 
به اینکه نحوه تفکر بر اساس نظریه رشدی بزرگ ساالن پس از 
تفکر صوری در نوجوانی تعیین می شود، علت یابی ناکامی های افراد 
در درک مسائل مختلف و رفتار متعاقب آن فراتر از دوره نوجوانی 
را می توان در سطح رشد شناختی آن ها در بزرگ سالی جست وجو 
کرد؛ زیرا بدکارکردی ها معموالً از نوجوانی و جوانی شروع می شود 
و در طول زمان تغییر نمی کند و موجب ناخشنودی فرد و یا بروز 

اختالل در برخی کارکردهای او می شود ]31[. 

این مسئله مستلزم پرداختن به مراحل و نحوه عبور از مراحل 
رشد شناختی است. بررسی سطح رشد شناختی در افراد نیازمند 
ابزاری برای کّمی کردن و اندازه گیری آن است. چنین ابزارهایی 
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پیش از این برای اندازه گیری رشد شناختی ساخته شده است، 
اما هیچ کدام نسخه فارسی ندارند. یکی از این ابزارها، پرسش نامه 
عقاید اصول اجتماعی کرامر و همکاران ]1[ است. هدف مطالعه 
حاضر بررسی ساختار عاملی نسخه فارسی پرسش نامه عقاید اصول 
اجتماعی و بررسی همسانی درونی مقیاس در جامعه ایران است.

روش

این مطالعه توصیفی و از نوع ابزارسازی اعتبارسنجی است.

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

با استفاده از جدول مورگان به صورت تصادفی خوشه ای با 
توجه به جمعیت جامعه یعنی 7700 نفر دانشجویان دانشگاه 
مدنظر  نمونه  نفر   376  ،1395 سال  در  سبزواری  حکیم 
پژوهش  کتاب  (مانند  مختلف  منابع  به  توجه  با  گرفت.  قرار 
چندمتغیره کاربردی حسن پاشا شریفی) که از قبل در مورد 
توزیع پرسش نامه هشدار می دهند که نرخ بازگشت پرسش نامه 
مشخص  است  اطالعات  جمع آوری  شیوه های  سایر  از  کمتر 
شد که نرخ پاسخ در پرسش نامه پایین است. با توجه به نرخ 
تا  شد  توزیع  پرسش نامه   800 پرسش نامه،  در  پایین  پاسخ 
از حذف  پس  درنهایت  شود.  تأمین  معتبر  پرسش نامه  تعداد 
پرسش نامه های ناقص و غربالگری داده ها، از 381 پرسش نامه 

قابل قبول برای انجام تحیل استفاده شد.

روش اجرای پژوهش

محققان این پرسش نامه را به زبان فارسی ترجمه کردند. سپس 
دو تن از اساتید روانشناسی، متن ترجمه شده را از نظر قابل فهم و 
رسا بودن بازبینی کردند و اصالحات اعالم شده اعمال شد. سپس 
دو متخصص زبان انگلیسی پرسش نامه ترجمه شده را با روش 
ترجمه معکوس، به انگلیسی برگرداندند. پس از تأیید عدم تغییر 

مفاهیم بر اثر ترجمه توسط اساتید، پرسش نامه ها به 50 نفر از 
دانشجویان مقطع ارشد و دکتری داده و از آن ها خواسته شد نظر 
خود را درباره سؤاالت اعالم کنند تا اشکاالت احتمالی مشخص 
رضایت  گرفتن  از  و پس  تهیه  نهایی  پرسش نامه  شود. سپس 
شفاهی از دانشجویان برای شرکت در مطالعه اجرا شد. رضایت نامه 
شفاهی بدین شکل بود که در ابتدای پرسش نامه به صورت کتبی 
و توسط اجراکننده به صورت شفاهی از شرکت کنندگان خواسته 
شد در هر مرحله از پاسخ گویی که احساس کردند نمی خواهند 
به پاسخ دادن ادامه دهند، می توانند پاسخ گویی را متوقف و از 

مصاحبه خارج شوند. 

ابزار پژوهش

برای  را  آیتمی   27 پرسش نامه  این   ]1[ همکاران  و  کرامر 
آیتم  هر  پرسش نامه  این  در  ساختند.  شناختی  رشد  سنجش 
3 گزینه دارد و هر گزینه مربوط به یکی از خرده مقیاس های 
تفکر مطلق، نسبیت گرا و دیالکتیکی است. آلفای کرونباخ برای 
خرده مقیاس های تفکر مطلق، تفکر نسبیت گرا و تفکر دیالکتیکی 
آمد.  به دست  ، 0/83 و 0/84  ترتیب 0/63  به  این نسخه  در 
همچنین ضریب پایایی آزمون و بازآزمون 0/77 به دست آمد که 
نشان دهنده پایایی ثبات درونی رضایت بخش است. شواهد روایی 
همگرا و افتراقی در رابطه با مصاحبه هایی که تفکر نسبیت گرا و 

دیالکتیکی را می سنجیدند، قابل قبول بود ]1[. 

ساختار عاملی پرسش نامه با تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از 
نسخه 22 نرم افزار SPSS، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نسخه 
24 نرم افزار Amos و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ و روش آزمون و 

بازآزمون با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS بررسی شد.

یافته ها

ویژگی های جمعیت شناختی نمونه در جدول شماره 1 آورده 

جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مطالعه

درصدفراوانیمتغیر

جنس
18949/6دختر

19250/4پسر

وضعیت تأهل
34189/5مجرد

4010/5متأهل

تحصیالت

28474/5کارشناسی

9324/4کاشناسی ارشد

41دکترا
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جمعیت شناختی  توصیفی  اطالعات  که  همان طور  است.  شده 
از شرکت کنندگان پسر  نیمی  جدول شماره 1 نشان می دهد 
(50/4 درصد) و نیمی دیگر دختر (49/6 درصد) بودند. بیشتر 
کارشناسی  مقطع  در  و  درصد)   89/5) مجرد  شرکت کنندگان 
بیانگر  اطالعات  این  بودند.  تحصیل  به  (74/5 درصد) مشغول 
جمعیتی است که با احتمال بیشتر می توان نتایج نهایی مطالعه 

را به آن ها تعمیم داد.

برای بررسی اعتبار ساختار پرسش نامه از تحلیل عاملی اکتشافی 
بر اساس شاخص کایزر مایر  اندازه نمونه  استفاده شد. کفایت 
اولکین16 و آزمون کرویت بارتلت قابل قبول بود. اندازه شاخص 
کایزر مایر اولکین 0/72 بود که نشان دهنده کفایت اندازه نمونه 
برای انجام تحلیل عاملی است. آزمون کرویت بارتلت معنادار شد 
(Sig=0/000) که فرضیه نبود همبستگی کافی بین متغیرها را 
رد کرد. درنتیجه پیش فرض های انجام تحلیل عاملی اکتشافی 
تأیید شد. تعداد عوامل سازنده مقیاس با توجه به اندازه ارزش های 
ویژه عوامل و واریانس تببین شده هر عامل و واریانس تجمعی 
و درنهایت با توجه به نمودار اسکری تعیین شد و در نهایت با 

استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد.

از تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس برای تحلیل 
عاملی اکتشافی استفاده شد که نمودار اسکری مربوط به سهم 

16. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

ارزش ویژه عوامل در تصویر شماره 1 نشان داده شده است. با 
توجه به نمودار اسکری در تصویر شماره 1 می توان تعداد عوامل 
را 4 یا 6 در نظر گرفت. درنتیجه تحلیل مؤلفه های اصلی به همراه 
چرخش واریماکس با 4 و 6 عامل انجام گرفت. پس از حذف 
سؤاالتی که همبستگی آن ها با نمره کل کمتر از 0/3 بود (سؤاالت 
 ،43 ،32 ،31 ،29 ،27 ،24 ،22 ،20 ،19 ،18 ،16 ،7 ،6 ،5 ،1
44، 51، و 56) تحلیل عاملی انجام شد. پس از آن نیز سؤاالتی 

جدول 2. اندازه های ارزش ویژه، درصد واریانس هر عامل و درصد واریانس تجمعی راه حل چهارعاملی

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانسارزش ویژهعامل ها

15/2014/0614/06

22/266/1220/18

32/105/6725/86

41/754/7430/60
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جدول 3. اندازه های ارزش ویژه، درصد واریانس هر عامل و درصد واریانس تجمعی راه حل شش عاملی

درصد واریانس تجمعیدرصد واریانسارزش ویژهعامل ها

15/1513/9413/94

22/246/0720/01

32/105/6725/69

41/754/7430/44

51/644/4334/87

61/453/9238/79
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جدول 4. آیتم های پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی و بارهای عاملی آن ها در مدل چهارعاملی

عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1آیتم ها
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150/41
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که کمتر از 0/3 روی عوامل بار داشتند، در هر کدام از راه حل های 
چهارعاملی (سؤال 42) و شش عاملی (سؤال 40) حذف شدند. 

واریانس  و  عامل  هر  واریانس  درصد  ویژه،  ارزش  اندازه های 
تجمعی برای هر دو راه حل چهارعاملی و شش عاملی در جدول 
شماره 2 و 3 نشان داده شده است. نتایج جدول شماره 2 و 
3 نشان می دهد راه حل چهارعاملی 30/6 و راه حل شش عاملی 
38/79 درصد از واریانس سازه رشد شناختی را تبیین می کنند. 
بار عاملی سؤاالت بر روی عامل ها برای مدل چهارعاملی در جدول 

4 و برای مدل شش عاملی در جدول 5 نشان داده شده است.

از میان دو مدل چهارعاملی و  انتخاب مدل بهتر  به منظور 
شش عاملی از تحلیل عاملی تأییدی برای هر مدل استفاده شد و 
RM- (از شاخص های برازش جذر میانگین مجذورات باقی مانده 

SEA)، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص نیکویی برازش 
شاخص   ،(CFI) تطبیقی  برازش  شاخص   ،(AGFI) تعدیل شده 
برازش هنجارشده (NFI) و شاخص آکائیک (AIC) برای بررسی 
میزان برازش مدل ها و مقایسه آن ها استفاده شد. نتایج در جدول 

شماره 6 ارائه شده است.

همه شاخص های برازش در جدول شماره 5 حاکی از برازش 

عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1آیتم ها
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جدول 5. آیتم های پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی و بارهای عاملی آن ها در مدل شش عاملی
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ساختار  بهتر  برازش  به  توجه  با  است.  شش عاملی  مدل  بهتر 
عاملی مدل شش عاملی با داده ها این مدل بیشتر نشان دهنده 
جامعه بود و به عنوان مدل اصلی انتخاب شد. با توجه به مدل 
اصلی پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی که شامل 4 عامل تفکر 
قالبی، مکانیک، نسبیت گرا و دیالکتیکی است، با در نظر گرفتن 
طبقه بندی اصلی پرسش نامه و محتوای آیتم ها، عامل 2 که شامل 
آیتم هایی با محتوای مطلق انگارانه است، مانند »وقتی یک نفر 
کاری را خوب انجام نمی دهد قابل تغییر نیست، زیرا افراد ثابت 
هستند و یا می توانند کاری را انجام دهند و یا نمی توانند«، تفکر 

قالبی نام گذاری شد. 

عامل 4 که شامل آیتم هایی با محتوای نسبیت گرایانه است، 
ترکیب  یک  شخص  هر  زیرا  است،  متغیر  افراد  »رفتار  مانند 

درنتیجه  است.  تصادفی  رفتارهای  از مجموعه  فرد  به  منحصر 
ممکن است یک بار سخاوتمند و یک بار خسیس باشد«، تفکر 
نسبیت گرا نام گذاری شد. عامل 5 که شامل آیتم هایی با محتوای 
مطلق انگارانه و از دیدی ماشینی نگری است، مانند »ممکن است 
روزی یک جامعه بی نقص به وجود آید، زیرا با پیشرفت تکنولوژی 
و علوم اجتماعی قادر خواهیم بود که دنیا را از مشکالت پزشکی، 
روانی و اقتصادی خالص کنیم«، تفکر مکانیکی نام گذاری شد. 
عامل 6 که شامل آیتم هایی با محتوای دیالکتیکی است، مانند 
»مردم در رفتارهایشان بی ثبات هستند، زیرا مردم همواره در حال 
تغییر و تبدیل به فرد جدیدی هستند که با خود قبلیشان در 

تناقض است«، تفکر دیالکتیکی نام گذاری شد.

عامل 1 شامل آیتم هایی است که اعتقاد به ثبات افراد، نبود 

عامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1آیتم ها
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ناهماهنگی در افراد و ارزش های مطلق را نشان می دهد، مانند 
»اصوال رفتار افراد باثبات است، زیرا هر فرد بر اساس فرهنگ 
جامعه تربیت می شود و درنتیجه بدون دشواری بر اساس فرهنگ 
جامعه رفتار می کند«، که با توجه به آیتم ها می توان آن را تفکر 

محافظه کار نامید. 

افراد را درباره نقش  عامل 3 شامل آیتم هایی است که نظر 
جهانی کشور فرد، مدنظر قرار می دهند و کنار هم قرار گرفتن 
این آیتم ها را در یک عامل نشان می دهد، مانند »کشور ما بعضی 
وقت ها کار درست را انجام نمی دهد، زیرا بعضی وقت ها کشور ما 
مجبور است کاری را انجام دهد که در ظاهر اشتباه است، ولی 
برای حفظ منافع ملی واجب است«، که افراد رفتار کشورشان را 
که در ظاهر می تواند غلط یا درست تلقی شود به هر حال الزم 
می دانند و اعتقاد دارند که توجیه یا دلیلی ضروری برای چنین 
رفتاری وجود دارد. این عامل همچنین شامل آیتم هایی است 
که به تغییر افراد در حیطه کاری با استفاده از تشویق و همیاری 
معتقد است، مانند »وقتی کسی کارش را خوب انجام نمی دهد 
می توان او را تغییر داد، زیرا با دادن بازخورد درست و تشویق 
توسط رئیس یاد می گیرد که کار را بهتر انجام دهد«. با توجه به 
محتوای سؤاالت که روحیه ای جمعی را نمایان می سازد، می توان 
این عامل را در تقابل با فردگرایی که منفعت فردی را به منفعت 

جمعی ترجیح می دهد »تفکر جمعی« نامید. 

همسانی درونی عوامل پرسش نامه با آلفای کرونباخ اندازه گیری 
شد. آلفای کرونباخ کل مقیاس 0/70 بود. نتایج برای هر کدام 
از خرده مقیاس های تفکر محافظه کار، تفکر قالبی، تفکر جمعی، 
ترتیب  به  دیالکتیکی  تفکر  و  نسبیت گرا  تفکر  مکانیکی،  تفکر 
0/71 ،0/55 ،0/56 ،0/59 ،0/57 ،0/54 به دست آمد. از روش 
آزمون و بازآزمون نیز برای بررسی پایایی پرسش نامه استفاده شد؛ 
بدین ترتیب که 30 دانشجو انتخاب شدند و پس از دو هفته 
دوباره به پرسش نامه پاسخ دادند. نتایج تحلیل همبستگی نشان 
داد نمرات آزمون با نمرات بازآزمون با ضریب همبستگی 0/72 
به طور معنادار رابطه دارند (Sig=0/000) که نشان می دهد ابزار 

پایایی خوبی دارد.

بحث

با وجود اینکه کرامر و همکاران ]1[ همسانی درونی و روش 
آزمون و بازآزمون را برای نسخه طیف لیکرت پرسش نامه عقاید 
و اصول اجتماعی نسنجیده اند، نتایج مطالعه حاضر در رابطه با 
پایایی کل مقیاس و زیرمقیاس های پرسش نامه طیف لیکرت با 
نتایج کرامر و همکاران ]1[ مبنی بر وجود همسانی درونی در کل 
مقیاس و زیرمقیاس های پرسش نامه هماهنگ است. با این حال بر 
خالف آن ها در مطالعه حاضر تفاوت چندانی میان همسانی درونی 
عوامل نسبیت گرایی و تفکر دیالکتیکی با سایر عوامل وجود ندارد. 
با  بازآزمون در بررسی پایایی پرسش نامه  نتایج روش آزمون و 

نتایج کرامر و همکاران ]1[ مبنی بر وجود درجه باالیی از پایایی 
آزمون و بازآزمون در مقیاس هماهنگ است.

کرامر و همکاران ]1[ پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی را در 
هیچ کدام از دو شکل سه عاملی با انتخاب اجباری و چهارعاملی 
بیشتر  آن ها  پژوهش  نکرده اند.  عاملی  تحلیل  لیکرت  طیف  با 
تحقیقی کیفی با استفاده از مصاحبه است تا مبتنی بر نتایج 
تحلیل های آماری. درنتیجه در مورد تعداد عامل های احتمالی 
آن با تحلیل عاملی اطالعاتی جز دستورالعمل سازندگان آن در 

دسترس نیست. 

در مطالعه حاضر نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل را به 
جای 4 عامل نشان داد که البته با حذف تعداد نسبتاً زیادی از 
آیتم ها که همبستگی کلی پایینی با کل مقیاس و درنهایت با 
عامل های نمایان شده داشتند حاصل شد. مسئله حذف تعداد زیاد 
سؤاالت و درنهایت به دست آمدن 6 عامل، یعنی 2 عامل اضافی 

در مطالعه حاضر را می توان به دو مسئله مرتبط دانست. 

مسئله اول این است که نتایج به تفاوت های فرهنگی جامعه 
مطالعه شده حاضر با جامعه اولیه وابسته است که پرسش نامه در 
را در عوامل  آن  است. می توان عالئم  مورد آن ها ساخته شده 
جدیدی که نمایان شده اند، به خصوص عامل تفکر جمعی که به 
گونه ای نشان دهنده تفکری شرقی در باب جمع گرایی به جای 
فردگرایی است، مشاهده کرد. این مطلب را می توان با تفاوت های 
تحت  که  کرد  تبیین  کردن  بحث  و  استدالل  نحوه  در  فردی 
تأثیر دیدگاه های فرهنگی تغییر می کند که در مطالعه والوردو 
]32[ به آن پرداخته شده است. در این مطالعه عنوان شده است 
که تفاوت بین فرهنگ شرقی و غربی فقط بر اساس ایده های 
فرهنگی عمومی نیست، بلکه روش شناختی، رشدی و شناختی 
نیز هست. درنتیجه راهبردهای تفکر بر اساس سطوح مفاهیم 
محدود شده اند، به طوری که مغز اجازه وجود ذهن را می دهد و 
این مسئله باعث به وجود آمدن زبان می شود. زبان جهان معنا 

را بر اساس مجموعه طویلی از اکتشافات سامان می دهد ]32[. 

است.  نشده  انجام  اصلی  پرسش نامه  درباره  بررسی ها  این 
درنتیجه احتمال دارد اگر تحلیل عاملی درباره داده های حاصل از 
نمونه ای از جامعه اصلی نیز انجام گیرد، نتایج مشابه نتایج مطالعه 
حاضر باشد و منجر به حذف آماری تعداد زیادی از سؤاالت و در 
ادامه عواملی غیر از عوامل حاصل از مطالعه کیفی باشد. البته 
ناگفته نماند که چهار عامل مدنظر سازندگان پرسش نامه اولیه 
همه با اندکی تغییر به نحوی نمایان شده اند و همان نام ها نیز 
برای آن ها در نظر گرفته شده است، اما در مورد دو عامل جدید 
شامل تفکر محافظه کار و تفکر جمعی باید به دو نکته اشاره کرد. 

اول اینکه تفکر محافظه کار از لحاظ نوع به گروه تفکر مطلق 
تعلق دارد که پیش از آن نیز شامل تفکر قالبی و مکانیکی بود. 
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همچنین تفکر جمعی به نوعی بین تفکر مطلق و تفکر نسبی تعلق 
دارد و بیشتر از اینکه نشان دهنده نوعی از جهان بینی ناوابسته به 
متن باشد، زمینه ای و وابسته به فرهنگ است. به نظر می رسد 
امکان دارد افراد متعلق به هر دسته تفکر مطلق، نسبیت گرا و 
دیالکتیکی در برهه ای از زندگی و تحت شرایطی خاص و یا به 
عبارتی سخت و نیازمند اتحاد این نوع تفکر را سرلوحه قرار دهند. 

این مطلب با یافته های مطالعه قاسیم و القهوری ]33[ مطابقت 
دارد که در آن به انجام تحقیق کیفی در کشورهای محافظه کار 
و اسالمی مانند یمن پرداختند و نشان دادند اشباع داده ها در 
این فرهنگ ها وابسته به متن است، درنتیجه به جای تحقیق 
کّمی با پرسش نامه، باید تحقیق کیفی انجام داد تا نتایج متناسبی 
گرفت. این مسئله تفاوت عامل های به دست آمده را توجیه می کند. 
با توجه به اینکه سؤاالت مقاله زبان اصلی از مصاحبه به دست 
آمده است، اجرای کّمی آن در جامعه ایران می تواند نتایج بسیار 
متفاوتی به دنبال داشته باشد. همان طور که عوامل متفاوتی در 

این مطالعه مشاهده می شود. 

در همین راستا یانگ و همکاران ]34[ نیز عنوان کردند در حالی 
که استفاده از پرسش نامه در کشورهای غربی رایج است، انتقال 
کاربرد این رویکرد به چین ممکن است با توجه به تفاوت های 
متن اجتماعی فرهنگی چین مناسب نباشد. آن ها عنوان کردند 
که فرهنگ های مبتنی بر کنفسیوس بر جمع گرایی، پذیرش خطر 
و جست وجوی اطمینان تأکید می کنند که این ها بر پاسخ به 
محققان تأثیر می گذارد. با توجه به آیتم ها و بررسی آن ها ارتباطی 
از نوعی غیر از سبک های تفکر مطلق، نسبیت گرا و دیالکتیکی در 
مورد عامل تفکر جمعی نمایان شد که آن را می توان به احساسات 
وطن دوستانه و احساسات محلی و قومی نسبت داد. به این صورت 
که افراد انواع عبارت هایی در مورد کشور را که هر کدام یکی از 
انواع تفکر مطلق، نسبیت گرا و دیالکتیکی را می سنجید، بدون 
توجه به نوع نگاه آن ها با دیدگاهی سیاستمدارانه و وطن دوستانه و 
با توجه به منفعت جمعی گروه خودی انتخاب کرده بودند. به این 
شکل که همبستگی این آیتم ها با وجود تفاوت محتوایی و نوعی 
به اندازه ای باال بود که زیر یک آیتم قرار گرفتند. جالب اینکه چهار 
آیتم مربوط به رفتار کشور در کنار دو آیتم دیگر قرار گرفت که 
نشان دهنده حس همیاری و کمک به دیگران و اعتماد و اطمینان 
به آن ها برای انجام کار بود. این امر به طور کلی نشان دهنده نوعی 
جمع گرایی شرقی در تقابل با فردگرایی غرب و احساس هویت 

جمعی به جای فردی و تفکری عرفی است. 

در همین راستا مطالعه تانگ، ورنر و کارووسکی ]35[ نشان 
از تئوری های  با شدت بیشتری  می دهد نوع تفکر فردگرایانه 
ذهنیت های  با  جمع گرایی  که  حالی  در  دارد،  رابطه  ثابت 
این  که  کرد  بیان  می توان  درنهایت  دارد.  رابطه  رشدکننده 
پرسش نامه از پایایی نسبی برخوردار است و تحلیل عوامل نیز 

عوامل پرسش نامه اصلی را نمایان می کند. به طور کلی می توان 
استفاده  بزرگ ساالن  در  شناختی  رشد  تشخیص  برای  آن  از 

کرد و استفاده غربالگری و بالینی دارد.

نتیجه گیری 

در نهایت اینکه می توان گفت این پرسشنامه از پایایی نسبی 
برخوردار است و تحلیل عوامل نیز عوامل پرسشنامه اصلی را 
تشخیص  آن جهت  از  کلی می توان  به طور  و  نمایان می کند 
رشد شناختی در بزرگساالن استفاده کرد و استفاده غربالگری 
و بالینی دارد. باید به خاطر داشت که با توجه به نمونه محدود 
مطالعه حاضر و همچنین استفاده از ابزار خودگزارشی و با توجه 
به تفاوت های فرهنگی تعمیم نتایج باید با احتیاط صورت پذیرد.  

با توجه به نمونه محدود مطالعه حاضر و همچنین استفاده از 
ابزار خودگزارشی و با توجه به تفاوت های فرهنگی، تعمیم نتایج 
باید با احتیاط صورت پذیرد. پیشنهاد می شود این مطالعه روی 
نمونه های دیگر با تنوع و اندازه بیشتر انجام شود تا تکرارپذیری 
نتایج آزموده شود. همچنین پیشنهاد می شود مطالعات آینده از 
مصاحبه برای تکمیل و مقایسه نتایج حاصل از پرسش نامه استفاده 
پرسش نامه  ساختار،  روایی  بررسی  منظور  به  همچنین  کنند. 

کنونی با پرسش نامه های مشابه و متفاوت مقایسه شود.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

تمام شرکت کنندگان مطالعه با مفاد رضایت آگاهانه مطالعه 
موافقت کردند.

حامي مالي

این مطالعه هیچ گونه حمایت مالی دریافت نکرده است.

تعارض منافع

هیچ گونه تعارض منافع میان نویسندگان این مطالعه وجود ندارد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از تمام شرکت کنندگان در مطالعه حاضر تشکر می شود.

»محمد مهراد صدر و همکاران. پایایی و ساختار عاملی پرسش نامه عقاید اصول اجتماعی«
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