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٠Fمقدمه

1 
 1970گيري مفهوم حـس انسـجام بـه سـال      هاي شكل بارقه  

نســخه اوليــه پرسشــنامه حــس انســجام را آرون    .  گــردد برمــي
فرانسيسكو ارائه داده است  در سان 1987آنتونووسكي در سال  

 يريـ گ جهـت  كيـ حس انسـجام را بصـورت    ي). آنتونووسك1(
 ديكأخود ت وربا نيا او بر ).2كند ( يم فيتعر يبه زندگ يشخص 

چـرا   كـرد كـه    هيـ توان توج يحس انسجام م قيدارد كه از طر
سـالم   ونمـوده  از تـنش مقابلـه    ييتواند با ميزان باال يم يفرد

 اعتقاد دارد كـه پرسشـنامه حـس انسـجام      يو ن،يبماند. بنابرا

                                                 
ديبـاجي شـمالي، مركـز    تهـران،  نسـيم شـريف؛    نويسنده مسـؤول مكاتبـات:  *

پسـت  ، روانشناسيگروه شناسي، رواندانشكده ، تحصيالت تكميلي دانشگاه پيام نور
 nasimsharif1982@yahoo.comالكترونيك: 

 
 قيـ كار از طر نيكند و ا يم يابياداره كردن تنش را ارز  ييتوانا

بـودن   تيريمد قابل ع،يوقا دن(قابل درك بو ياسسه مفهوم اس
ـ      عيبودن وقا دار معني  و عيوقا  -ياز نظـر فـرد) كـه جنبـه روان

) 3( كيـ شود. مادسـن، وتگـوت، مر   يدارند، ممكن م ياجتماع
به درك بهتـر از   رياخ يمفهوم حس انسجام در سالها معتقدند 

 كمـك كـرده اسـت.    يماريثر بر سالمت و بؤم يعناصر اجتماع
را  يديـ توجه رو بـه تزا  رياخ يدر سالها "انسجام حس "مفهوم

).  در 4به خود جلب كرده است (   زا يمدل سالمت كيبه عنوان 
خودشان  يايدن نكهيافراد به ا ليتما يعنيانسجام  نتيجه حس 
  ).5( ننديو با معنا بب ي، اداره شدنيرا درك كردن
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شـهاي نـو در   روزافزون مطالعات روانشناختي به پژوه گرايش
 ،يستيبهز و  هاي روانشناختي سالمتيبين حوزه سالمت و پيش

 .تعميـق حـدود و مرزهـاي آن انجاميـده اسـت      به گسـترش و 
وضـعيت   ساخت آزمونهايي كه قادرند گستره سالمت مرتبط با 

از  ماينـد بينـي ن  روانشناختي را با موفقيـت قابـل قبـولي پـيش    
ابـزار   كيـ جام پرسشنامه حـس انسـ   ثمرات اين گرايش است.

مـرتبط   يها و تمام رشته يشناخت در حوزه علوم روان يپژوهش 
ــا ســالمت جســم ــ يب  يهــايژگيو ياســت كــه بررســ يو روان

 يابـزار پژوهشـ   كيافزوده شدن  جهتتواند  يآن م يروانسنج
آن همـان بـس كـه     تيـ در اهمباشـد.  راهگشا در كشور  ديجد

و  جهـان كشـور   32در  2005 تا سال  پرسشنامه حس انسجام
آن بررسـي   يروانسـنج  يهـا يژگيوشده و استفاده زبان  33به 

ـ  ؛ همچنيناست گرديده  458ر ، د1992-2003 يسـالها   نيب
بـه حـس انسـجام پرداختـه      انامه دكتر پايان 13و  يمقاله علم
انسـجام   پرسشنامه حـس   يروانسنج ياهيژگيو). 6( شده است

 13پايايي فرم  روايي وتنها بررسي نشده و  رانيدر ا اليؤس 29
 .بررسـي شـده اسـت    راني) در ا7( محمدزاده الي آن توسط ؤس

يعني (پرسشنامه، از اعتبارهمزمان اين اعتبار  يريگ براي اندازه
و  )رويـي كوباسـا   رابطه اين پرسشنامه با آزمون سـخت  بررسي 

بـراي  نيـز  عـاملي و   ليـل براي بررسي اعتبار سـازه، از روش تح 
 همچنين از آزمون ه از آلفاي كرونباخ وپرسشنام بررسي پايايي 

  (بازآزمايي) استفاده شده است. مجدد
بـين   54/0 يهمبستگ زانيم نتايج اعتبار همزمان نشاندهنده 

در سـطح   يـي رو نمرات حاصل از حس انسجام با نمرات سـخت 
 نيـز  به اعتبـار سـازه   طنتايج مربو  .بوده است 01/0 يدار يمعن

، 55/3شنامه حس انسجام با مقـدار  نشان داد كه ماده اول پرس
عوامل  هيبا بق سهيرا در مقا  اسي) مق34/27( انسيوار نيشتريب

اعتبار قابل قبول پرسشنامه حـس   انگريب نيكه ا كند يم نييتع
داده كـه ايـن    هـا نشـان    يافتـه  . همچنـين انسجام بـوده اسـت  

بـوده و ميـزان    ايـ پا 77/0كرونبـاخ   يآلفا بيپرسشنامه با ضر
آمده است.  بدست  66/0ي بين آزمون و بازآزمون برابر همبستگ

اعتبـار و   تيـ در مـورد قابل  )8( يبررس كيدر  نيز يآنتونووسك
 يآمده از بررسـ  بدست  يها با داده يالؤس 29پايايي پرسشنامه 

بـه   توجـه مطالعه، با  26نشان داد كه در      كشور مختلف 20در 
و بررسـيهاي   اخت فرآيندهاي سيستماتيك استفاده شده در س

نهايي توسط متخصصين، اين پرسشنامه داري سطح بـااليي از  
بوده و نتايج تحليل عاملي نشاندهنده اعتبار سازه  اعتبار محتوا

همچنـين همبسـتگي بـاالي    باشـد.   مـي باالي اين پرسشـنامه  
 آن راهمزمـان   پرسشنامه حس انسجام با ساير آزمونهـا اعتبـار   

مطالعه  26با بررسي اين ت آنتونووسكي در نهاي نمايد. مي ييدأت

كرونباخ  بدست  يبيان كرد كه اين پرسشنامه داراي اندازه آلفا
باشد. همچنـين   مي 95/0 يال 82/0از  ،يدرون ثبات  يآمده برا

 458مجموعه  يرو يبررس كي) در 6( نداستروميو ل كسونيار
 2003و  1992 نيكه ب ادوره دكتر مهان پايان 13و  يمقاله علم 

حـس   يهـا  كردند كه پرسشـنامه  يريگ جهينت ،منتشر شده بود
اعتبــار  يآن) دارا يالؤســ 13و هـم   يالؤســ 29 (هــم انسـجام  

 تيـ قابل مطلـوبي اسـت و   ييايـ بين و نيز پا محتوا، سازه و پيش
پرسشنامه  يبدست آمده برا يآلفا را دارد. يفرهنگ نيب كاربرد 

را نشان داد.  95/0 يال 70/0رقم  پژوهش، 124در  يا ماده 29
دهنـده   ها بود و نشـان  ثبات پرسشنامه انگريبازآزمون ب -آزمون

دو  يبـرا  64/0 سـال،  كيـ در فاصله  78/0تا  69/0 يهمبستگ
سـال   5 يبرا 67/0تا  59/0 سال، 4 يبرا 45/0تا  42/0، سال 

 يآلفــا دتر،يــجد يســال بــود. در پژوهشــها 10 يبــرا 54/0و 
و  9برآورد شده اسـت (  86/0 يال 84/0الي، ؤس  29 سشنامهپر

10.(  
پژوهشي بـويژه در حيطـه روانشناسـي سـالمت و      يكاربردها 

در حوزه  يريشگيپ نيهمچن باليني و كاربردهاي ،يطب رفتار
 پرسشنامه حس انسجام اسـت.  يكاربردها نيسالمت از مهمتر 

نمـرات پرسشـنامه حـس انسـجام بـا اخـتالالت        يارتباط منف
آزمـون معتبـر در    كيـ بـه   آن را يتيو شخص يخلق ، ياضطراب

 نيهمچنــ .  كــرده اســت ليحــوزه ســالمت روانشــناختي تبــد
كننـده   حس انسجام و عوامل ايجـاد  نيب  يقو يمنف يهمبستگ

  ).  11قابل اعتماد است ( يها افتهياضطراب از 
 يپرسشـنامه و همبسـتگ   نيـ مـواد ا  يبـر مبنـا   يپژوهشگران

 يديـ جد يپژوهشـ  يطرحها يبآنها با اختالالت اضطرا كينزد
 شــنهاديدر حــوزه رفتاردرمــاني شــناختي پ يدرمــان روان  يبــرا

تمركز بركانالهايي اسـت   مبناي اين طرحهاي درماني، .اند كرده
هـاي مبـتال بـه وسـواس بطـور       شـوند آزمـودني   مـي  كه سبب 

 يريگ االت مشخصي نمره پايين بگيرند. اندازهؤس  داري در عنيم
در  شي، نشـانگر افـزا  يدرمـان  ريتداب ياجرا بعد از حس انسجام 

ــت   ــجام اس ــس انس ــره ح ــجام از  ).12( نم ــس انس ــه  ح جمل
در اعتباريابيهـاي گونـاگون در ميـان     هايي است كه  پرسشنامه

 يهــا مختلــف و پــژوهش در حــوزه يطبقــات اجتمــاع ملــل و
قابل توجهي كسـب كـرده    يپژوهش متفاوت اهميت كاربردي و  

نشــان داده شــد كــه  يســتميس يبررســيــك ). در 13( اســت
 ،پايـايي بـااليي اسـت    پرسشنامه حس انسـجام داراي اعتبـار و   

 متفـاوت،  يصـرفنظر از تعلـق اشـخاص بـه فرهنگهـا      كهيبطور
 تيريمـد  يچگـونگ  در جهت فهم  يتوان از آن بعنوان ابزار يم

آنها استفاده  يستيبهز تيزا و وضع تنش يهاتيبر موقع اصاشخ
 ).6( كرد
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همبسـتگي پرسشـنامه    شده جهت بررسـي جام انپژوهشهاي 
رابطه معكوس حس  انگريب حس انسجام و آزمونهاي شخصيت،

حـس   نيبـ  نيهمچنـ  .اسـت  زميسيبا اضطراب و نوروت انسجام 
 .شــود يمثبــت مشــاهده مــ يهمبســتگ ،يــيانســجام و برونگرا

برخـوردار اسـت    ياز حـس انسـجام قـو    كـه   يشخصـ  نيبنابرا
 يتكانشـ  ماجراجو، ار،يهوش رف،پرح بشاش، ر،يآسانگ ،يميصم

كه حـس   يكسان ، در حالي كهاست ياجتماع جسارت  يو دارا
  انــهيدارنــد ممكــن اســت در صــفات برونگرا يفيانســجام ضــع

  ).14و  11( نديمعكوس عمل نما
بـا  در دنيـا  كـه   اريو مقاالت بسـ  عيوس يتوجه به پژوهشها با

 يپرسشــنامه انجــام شــده اســت، پــژوهش رو  نيــا تيــمحور
 نيفقـدان وجـود چنـ    اسـت.  يآن ضرور يروانسنج  يهايژگيو

انگاشته شدن حـس انسـجام    تيبه كم اهم منجر عمالً يآزمون
در كشور ايران شده  يمختلف پژوهش روانشناخت  يها در حوزه

 كيـ گـذرد   يدهه از سـاخت آن مـ   3كه  سشنامهاست. اين پر
 نيـ بـر ا  يمبتنـ  يخـارج  ياست. وفور پژوهشـها  آزمون جالب 

مقيـاس   نيكه در مورد ا يياعتبار و پايايي باال زين سشنامه وپر
آن  يابيـ گـزارش شـده مـا را بـه ترجمـه و اعتبار      در پژوهشها 

ـ    نيمند ساخت. بنـابرا  عالقه آنچـه اشـاره شـد در     هبـا توجـه ب
پرسشـنامه حـس    يروانسنج يهايژگيو  يحاضر، بررس ژوهشپ

  .باشد ميانسجام در دانشجويان مد نظر 
 

 روشها مواد و
الي حـس  ؤسـ  29پـژوهش ابتـدا پرسشـنامه     نيانجام ا يبرا

آنتونووسكي تهيه و به فارسـي ترجمـه شـد. سـپس از      انسجام
الهاي برگردانده شده بـه  ؤمتخصص خواسته شد كه س چند نفر 

فارسي را به انگليسي ترجمه نمايند، آنگـاه شـكافهاي موجـود    
و  دقـت نظـر  ترجمه اصالح گرديد و پس از ترجمـه از   بين دو 

 ييبندي مناسب، اعتبار محتوا بكارگيري كلمات معادل و جمله
مـورد مقايسـه و    يتوسط دو تـن از متخصصـان روانشناسـ    آن 

ترجمه  يرفع نواقص و ابهامات مفهوم يبازبيني قرار گرفت. برا
پرسشـنامه   تـر،  و كـم نقـص   سيسـل  يبند بيبه ترك دنيرس و 

و از آنـان   شـد  ليتكم انيدانشجو از ينفر 15گروه  كيتوسط 
كلمات و نكات مبهم را كه احتمـال دارد مخاطـب    شد خواسته 

دهنـد.   حيتوضـ و كـرده   يگـذار  را دچار اشـتباه كنـد عالمـت   
و  ينيبـار مـورد بـازب    نيهـا پرسشـنامه چنـد     داده نيبراساس ا

قبـل از   يينظر قرار گرفت. قابل ذكر اسـت نسـخه نهـا    ديتجد
  .  گرديد دييأت يروانشناس متخصصان توسط دو تن از  اجرا،
مقيـاس    يروانسـنج  يهايژگيپژوهش، و نيكه در ايي آنجا از

 يبررسـ  رهايحس انسجام مورد بررسي قرار گرفته و رابطه متغ

پژوهش  يجامعه آمار است. ياز نوع همبستگ قيتحق ،شود يم
واحد تهـران    -يدانشگاه آزاد اسالم يكارشناس انيهمه دانشجو

چنـد   يدفگيـري بصـورت تصـا    شـود. نمونـه   يمركز را شامل م 
كـه ابتـدا چنـد رشـته از      بيـ ترت نيانجام گرفت به ا يا مرحله

بـه تصـادف    يدانشـگاه آزاد اسـالم   يليتحصـ  يهـا  رشته  انيم
هـا   كـالس بـه تصـادف از رشـته     يسـپس تعـداد   ،انتخاب شد

اهداف پژوهش و جلب مشاركت  حيپس از تشر تاًينها  انتخاب و
 400ي روها پرسشـنامه حـس انسـجام بـر     ينآزمود يو همكار
 نيانگيـ نفر پسر) اجـرا شـد. م   200نفر دختر و  200  ( دانشجو

 انيدانشـجو  يسـن  نيانگيم ،سال 43/21 انيكل دانشجو يسن
  5/22پسـر   انيدانشـجو  يسـن  نيانگيـ م سـال و  35/20  دختر 

با توجه بـه اينكـه بـراي بررسـي      تعداد نمونه،از نظر سال بود. 
بـه ازاء   نفر 12 حداقلعاملي وجود دارد و  ياز به تحليل اعتبار ن

ال ؤسـ  29اين مقياس شـامل   ال پرسشنامه الزم است وؤهر س
كننده در پژوهش ضـروري   شركت 348  وجود حداقل  ،باشد مي
هـاي   در عين حال با توجه بـه احتمـال وجـود پرسشـنامه     .بود

حجـم   نمونه در پژوهشهاي مشابه، حجم به با توجه  مخدوش و
شـد كـه شـامل     گرفتـه نفر در نظر  400نمونه در اين پژوهش 

  باشد. يمذكر م نث و ؤمشاركت كنندگان م
الي حس انسجام بصورت ؤس 29پرسشنامه  يگذار نمره روش

ال هفـت  ؤال بصورت معكوس است. هر سـ ؤس 13 در و كرت،يل
شــده اســت.  يبنــد شــماره درجــه 7تــا  1دارد كــه از  نــهيگز 

توافـق خـود را بـا     زانيم سشنامه حس انسجامكننده پر ليتكم
 .دساز يم از هفت درجه، مشخص يكي دييأت قياز طر ال ؤهر س

شـود بـا    يال محسوب مؤهر شماره انتخاب شده، نمره همان س
پرسشـنامه بصـورت معكـوس     نيـ از ا سؤال 13ه تفاوت ك  نيا

مجمـوع اعـداد انتخـاب شـده،      تيشود و در نها يم يگذار نمره
 ،پرسشـنامه  نيـ شـود. در ا  يم ينمره فرد در آزمون تلق بعنوان 

ـ  هكنند مشاركت يحداقل و حداكثر نمره قابل اخذ برا  29 نيب
كرونباخ  بدست آمده  يمطالعه اندازه آلفا 26است. در   203تا 
 بود 95/0 يال 82/0 از  ي حس انسجامسؤال 29پرسشنامه  يبرا
ي، سـؤال  29پرسشـنامه   يآلفـا  دتر،يـ جد ي) و در پژوهشها8(

 شواهد در مجموع ).10 و 9برآورد شده است ( 86/0 يال 84/0
ي حـس انسـجام از   سـؤال  29دهند مقيـاس   ينشان م يپژوهش

سـالمت   علـوم   يروانشناخت قاتيدر حوزه تحق ياعتبار پژوهش
  . برخوردار است

شـده بـا    يجمـع آور  يهـا  اطالعـات، داده  ياز گـردآور  پس
ــتفاده از تحل ــاس ــامل لي ــ يع ــرااكتش ــار  يافي ب ــول اعتب حص

 ييايحصول پا يكرونباخ برا يآلفا بيمحاسبه ضر پرسشنامه و 
  شدند. ليو تحل هيپرسشنامه تجز
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 ها يافته
 200دختـر و   200نفر دانشـجو شـامل    400تحقيق بر روي 

بـه منظـور    سـال بـود.   2/20 ± 1پسر انجام گرفت. سن آنهـا  
   فاده شد.كرونباخ است يپرسشنامه از آلفا ييايپا يبررس

 گويـه از  نيانگيـ شود م يمالحظه م 1همانگونه كه در جدول 
 و ) در نوسـان اسـت  28 هي(گو 84/163) تا 25 هي(گو 34/163  
 هيـ (گو   77/170) تـا  25 هي(گو 84/165ها از  هيگو انسيوار زين

 يعنـ يآزمـون   يدرونـ  يهمسـان  نيهمچن  ) در نوسان است.16
ـ     هيـ گو نيب يهمبستگ در  91/0تـا   52/0 نيهـا و نمـره كـل ب

 001/0در سـطح   يهمبسـتگ   بيضرا نينوسان است كه همه ا
مربوط بـه   يهمبستگ بيضرا نياما كمتر .دار هستند يمعن زين

نشـان   زيـ آخـر جـدول ن   است. ستون  52/0است كه  25 هيگو
 رييـ تغ زيكرونباخ ن يآلفا هيگو ردهد كه در صورت حذف ه يم

شـود   يكـه مشـاهده مـ     همانگونـه  نخواهد داشت. يقابل توجه
و  95/0مـردان   يو بـرا  96/0زنان  يكرونباخ آزمون برا يآلفا

  به دست آمده است. 96/0 در كل

 
عوامل است  ليبرآورد اعتبار استفاده از تحل يروش برا نيبهتر

  تحليل  اجراي   از    . پيشنديگو يكه به نوعي از آن اعتبار سازه م
  صـفر   فرضيه    رد   و   نمونه   كفايت اندازه   بررسي   منظور   به   عاملي، 
 Kaiser-Meyer-Olkin) مقدار   از   ماتريس   بودن   درست   بر   مبني 

Measure of Sampling) KMO   بارتلـت    آزمـون كرويـت    از  
 981/0پژوهش حاضر برابر بـا   يبرا  KMO شد، مقدار    استفاده 
 ليـ انجـام تحل  ياضـر بـرا  ح نمونه  تيدهنده كفا ست كه نشانا

بارتلـت در سـطح      آزمون كرويـت  جهينت نياست. همچن يعامل
داده وجـود نداشـته و     است و نيز تقليل دار معني 001/0 يآلفا

 نسخه اصلي حفظ شده است. يالهاؤتمام س
 عوامـل  از   يـك    هر   توسط كه   كلي   واريانس   مقدار    2در جدول 

 سـتون    سـه    داراي   جـدول  نيا .ه استارائه شد شود، برآورد مي 
درصـد     ، سـتون دوم  اوليه   ويژه   ارزشهاي   اول   ستون . اصلي است 

 و سـتون سـوم     شـود  مـي    يـين تب   عامـل    هر   توسط   كه    واريانسي
 دهد. ينشان م   را   واريانس   درصد تراكمي 

 

 هر كدام الها با نمره كل و آلفا در صورت حذفؤس يهمبستگو ، تيسجن سؤالها به تفكيك ماده و يمشخصات آمار: 1جدول
 

 شماره ماده در مقياس ميانگين واريانس همبستگي با نمره كل ها حذف ماده آلفا در صورت
96/0 91/0 79/168 79/163 1 
96/0 90/0 96/169 66/163 2 
96/0 89/0 04/169 72/163 3 
96/0 90/0 89/169 77/163 4 
96/0 87/0 27/170 73/163 5 
96/0 89/0 14/169 71/163 6 
96/0 85/0 00/169 82/163 7 
96/0 86/0 19/169 68/163 8 
96/0 89/0 61/169 73/163 9 
96/0 85/0 78/170 72/163 10 
96/0 89/0 85/169 70/163 11 
96/0 88/0 69/169 67/163 12 
96/0 88/0 42/169 78/163 13 
96/0 86/0 52/169 71/163 14 
96/0 86/0 72/169 70/163 15 
96/0 86/0 77/170 71/163 16 
96/0 86/0 16/169 71/163 17 
96/0 87/0 13/170 64/163 18 
96/0 87/0 32/170 77/163 19 
96/0 88/0 27/169 70/163 20 
96/0 89/0 35/169 69/163 21 
96/0 90/0 63/169 65/163 22 
96/0 89/0 41/169 66/163 23 
96/0 88/0 61/169 66/163 24 
98/0 52/0 84/165 34/163 25 
97/0 55/0 96/166 37/163 26 
96/0 88/0 58/169 66/163 27 
96/0 88/0 97/169 84/163 28 
96/0 88/0 52/169 74/163 29 
 زن 47/165 50/1818 97/0 96/0
 مرد 57/165 39/1607 97/0 95/0
 كل 52/165 94/1712 1 96/0
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 پرسشنامه حس انسجام يالهاؤس يعوامل برا ليتحل: 2جدول
 

 ها گويه مقادير ويژه اوليه كل مقادير ويژه اوليه درصد واريانس مقادير ويژه اوليه درصد تراكمي
48/76 48/76 18/22 1 
58/79 10/3 900/0 2 
61/82 02/3 877/0 3 
04/84 43/1 417/0 4 
37/85 32/1 385/0 5 
50/86 13/1 328/0 6 
59/87 09/1 316/0 7 
64/88 04/1 303/0 8 
63/89 987/0 286/0 9 
54/90 914/0 265/0 10 
39/91 848/0 246/0 11 
16/92 777/0 225/0 12 
93/92 764/0 221/0 13 
65/93 723/0 210/0 14 
35/94 701/0 203/0 15 
01/95 663/0 192/0 16 
59/95 573/0 166/0 17 
13/96 546/0 158/0 18 
63/96 495/0 144/0 19 
11/97 481/0 140/0 20 
56/97 448/0 130/0 21 
95/97 397/0 115/0 22 
32/98 361/0 105/0 23 
66/98 347/0 101/0 24 
99/98 331/0 096/0 25 
31/99 312/0 090/0 26 
58/99 270/0 078/0 27 
79/99 218/0 063/0 28 

100 202/0 058/0 29 

 
تنهـا    ياصل يها لفهؤم ليدهد كه با روش تحل ينشان م جينتا

و  كنـد  يم نييتب را  انسيوار %48/76عامل وجود دارد كه  كي
 يياز آنجا ، بنابراينشوند يم يريعامل بارگ نيها در ا هيهمه گو

استفاده از  گرياند د شده يريگ عامل بار كيها در  هيكه همه گو
  رد. ندا يضرورت ماكسيچرخش وار

ــم ــامل  زاني ــار ع ــر گو   (Loading) يب ــه ــل   هي ــا عام در تنه
آورده شــده اســت. همــانطور كــه در  3پرسشــنامه در جــدول 

 يمناسـب  يهـا بـار عـامل    هيـ شود، همه گو يم مالحظه  3جدول 
 جـه ياسـت. نت  كيـ ال ؤمربوط به سـ  يبار عامل نيشتريدارند. ب

  ند.ك يم دييأسازه پرسشنامه را ت اعتبار ،عوامل  ليتحل
  مانند يم  تحليل باقي   در   كه   عواملي   تعداد   تعيين   براي   ديگر   روش

 عوامل يريتصو شينما 1   شكلدر . است   اسكري   نمودار   از   استفاده 
 ي،نمودار محور افق نيآورده شده است. در ا به صورت نمودار

مانگونه كه ه دهد. يرا نشان م ژهيو  ريمقاد يها و محور عمود هيگو
عامل وجود دارد كه هر  كيشود، تنها  يمشاهده م زيدر نمودار ن

ئه شده در اار جيبا توجه به نتا ن،يشود. بنابرا يرا شامل م  هيگو 29
اعتبار قابل   يعامل لي، استفاده از روش تحل1 شكلو  3جدول 

 .دهد يآزمون حس انسجام نشان م يرا برا يقبول

 سؤالها: ميزان بار عاملي 3جدول
 گويه ها بار عاملي در تك عامل

928/0 1 
918/0 2 
910/0 3 
921/0 4 
893/0 5 
911/0 6 
879/0 7 
885/0 8 
922/0 9 
876/0 10 
912/0 11 
905/0 12 
901/0 13 
882/0 14 
887/0 15 
881/0 16 
888/0 17 
889/0 18 
892/0 19 
897/0 20 
906/0 21 
921/0 22 
916/0 23 
902/0 24 
536/0 25 
569/0 26 
906/0 27 
902/0 28 
901/0 29 
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 : نمودار اسكري براي نشان دادن يك عامل1 شكل

 بحث
افزون مطالعات روانشناختي به پژوهشهاي نـو در   گرايش روز

 ،يسـت يو بهز  بينهاي روانشناختي سالمت حوزه سالمت و پيش
گسـترش حـدود و مرزهـاي آن انجاميـده اسـت. سـاخت و        به

سـالمت مـرتبط بـا     كـه قادرنـد گسـتره     آزمونهايي يابيهنجار
 يبينـ  وضعيت روانشناختي را بـا موفقيـت قابـل قبـولي پـيش     

  نمايند از ثمرات اين گرايش است.
پژوهش نشـان داد كـه پرسشـنامه     نيا جهينت ييايلحاظ پا از

 يدارا  ،انيالي) در دانشـجو ؤسـ  29( يحس انسجام آنتونووسك
 يكرونبــاخ بــرا ياســت و آلفــا 9690/0كرونبــاخ كــل  يآلفــا

و  9698/0   بيــپســر بــه ترت انيدختــر و دانشــجو انيدانشــجو
 ييبـاال  ييايپا ،پرسشنامه نيا جهيدر نت .به دست آمد 9510/0

هـا   هينشان داد كه همه گو آزمون  يدرون يهمسان يدارد. بررس
 كيـ در نمره كل دارند و در صورت حذف  ينكساي باًينقش تقر

 يازيـ ن ن،يبنابرا .ابدي ينم شيافزا يدار يمعن به طور  ال، آلفاؤس
ــه تغ ــب ــ ريي ــ  اي ــذف س ــجام   يالهاؤح ــس انس ــنامه ح پرسش

 يكرونبـاخ آنتونووسـك   يآلفا اب جهينت نيا .ستين يآنتونووسك
 ،يالؤسـ  29) كـه بـا اسـتفاده از پرسشـنامه     8سازنده آزمون (

مطابقـت   بـاً يتقر بدسـت آورده اسـت،   95/0 زانيـ م بـه   ييايپا
در پژوهش خود نشـان داد كـه    يآنتونووسك نيهمچن .كند يم

در نمـره كـل دارنـد و در     يكسـان ي بـاً يها نقـش تقر  هيگو همه 
 شيافـزا  يدار معنـي بـه طـور    لفـا ، آهيـ گو كيـ صورت حـذف  

ــدي  ينمــ ــاغلــب پژوهشــها در ا . نيــزاب ــه  ،خصــوص ني از جمل
 زمن،يـ ، وني)، برگـز تـ  6( نداسـتروم يو ل كسـون يار يپژوهشها

 الي ؤسـ  29پرسشـنامه   ي) آلفا10( يليو تزوه و  )9سولومون (
 

 
پـژوهش    نيـ ا جـه ياند كه بـا نت  برآورد كرده 86/0 يال 84/0را 
 كند. يالزم را فراهم م يتجرب تيحما ودارد  ييهمسو باًيتقر

عوامل  ليتحلنشان دادن اعتبار سازه از  يپژوهش برا نيا در
كـه   ديانجام عامل  كيبه استخراج  يعامل لياستفاده شد و تحل

هـا   هيـ كند و همه گو يم نييرا تب انسيوار %48/76در مجموع 
 نيـ در ا قـات يشـوند. اغلـب تحق    يم يريعامل بارگ كي نيدر ا

 نداسـتروم يو ل كسـون يرو ا )8( يخصوص از جمله آنتونووسـك 
) يالؤسـ  29س انسجام (فـرم  كه آزمون ح دادند  نشان زين )6(

دهنـده اعتبـار    نشـان  جينتـا  نيعامل است كه ا كي يتنها دارا
حاصل از  يها افتهي نياست. همچن يساختار عامل سازه و ثبات 
كننده عوامل  زيعامل متما كينشان داد كه تنها  ينمودار اسكر

 انگريهم ب جهينت نيباشد كه ا يم ينقطه اسكر اي ااز خط يواقع 
  باشد. يقابل قبول پرسشنامه حس انسجام م اعتبار
پژوهش حاضر  يهاتيمحدود ينكته الزم است كه برخ نيا ذكر

 كننـدگان  شركت كند. اول،  يآن را محدود م جينتا يريپذ ميتعم
ــا در ــژوهش، همــه ني دانشــگاه آزاد  يكارشناســ انيدانشــجو پ

د، لـذا هـر چنـد    ندشـ  يشـامل مـ   مركـز را   -واحد تهران ياسالم
در دسـت   انيدانشـجو  ريسـا آنها با  دار معنيتفاوت  يبرا يليدال

 ديـ با انيدانشـجو  ريبـه سـا   جينتـا  ميتعمـ  حال در  نيبا ا ،ستين
پـژوهش همسـان    تيمحدود نيگردد. دوم تيرعا اطيجانب احت

و  ياجتمـاع -يفرهنگـ  يهـا  نـه ياز لحـاظ زم  انيدانشـجو  نبودن 
 يريپـذ  ميمـ توانـد در تع  يكه مـ  و عدم كنترل آن بود يخانوادگ

پـژوهش   جيفـوق، نتـا   يهاتيمحـدود  وجـود ثر باشد. بـا  ؤم جينتا 
حـس   اسيـ مق  يروانسـنج  يهـا يژگيو و يحاضر از ساختار عامل

  كند. يم تيحما يرانينمونه ا كيانسجام در 



 ... روايي و پايايي پرسشنامه حس انسجام  يبررس/ دوماهنامه پژوهنده                                                                                          56

 تيـ اهم زيپژوهش حاضر ن يكاربرد يها توجه به جنبه نيهمچن
وهشـگران در  پژشـود   پيشنهاد ميراستا  نيدر ا دارد. يقابل توجه

 انيدانشـجو  يمشابه، پرسشنامه حـس انسـجام را بـر رو    يطيمح 
اجـرا كننـد تـا      ياز دانشـگاه آزاد اسـالم   ريبه غ گريد ياههدانشگا

توانند  يم ژوهشگرانپ زين .پژوهشها فراهم شود جينتا قيتطب نهيزم
از جملـه انـواع    اسيـ مق نيـ ا يروانسنج  يهايژگيساير و يبه بررس

 گـر يد يبين) و پايايي ثبـات بـر رو   همزمان و پيش اعتبار (مالكي،
 نكـه يكشور بپردازند و با توجـه بـه ا   ياستانها گريجامعه و د اقشار 

عوامــل  حــس انســجام و  نــهيدر زم ياديــكمبــود پژوهشــهاي بن
 كـامالً  رانيـ آن در ا يشناخت بيو آس يستي، بهزي، عاطفيتيخصش

ماننـد رشـته    ييارهيشود متغ يم  هيتوص نيشود، بنابرا ياحساس م
 يهـا  نـه يزم ژهيو بو يتيهل، ويژگيهاي شخصأت تي، وضعيليتحص

را در مطالعـات مربـوط بـه حـس      يو خانوادگ ياجتماع  -يفرهنگ
 .دهند ارانسجام مورد مالحظه قر

 

 گيري نتيجه
در خاتمه، پرسشنامه حس انسجام كه سه دهـه از سـاخت آن   

 يخـارج  يآزمون جالـب اسـت و وفـور پژوهشـها     كيگذرد  يم

كـه در   يياعتبار و پايـايي بـاال   تيقابل زين آزمون و نيبر ا يمبتن
لفان را به ترجمـه و  ؤشده م آزمون در پژوهشها گزارش  نيمورد ا

آن  نيپـژوهش مبـ   نيـ ا جهينت .مند ساخت روانسنجي آن عالقه
الي ؤسـ  29پرسشنامه حس انسجام فـرم    ياست كه نسخه فارس

 توانـد  يبرخوردار است و م ييايار و پااز اعتب يرانيا انيدر دانشجو
استفاده پژوهشـگران و متخصصـان در حيطـه روانشناسـي      مورد 

  بهداشـت  در حـوزه سـالمت و    يريشـگ يپ ،يسالمت، طب رفتار
 مقيـاس حـس انسـجام اسـت     ياربردهـا ك نيكه از مهمتر يروان

پـژوهش   نيـ ا  جهينت همچنين،. رديها  قرار گ طهيح ري) و سا11(
ــرا سســات ؤو م يانســان يرويــپژوهشــگران حــوزه ن يتمــام يب

كه بـا پـژوهش در    يياجرا  يو دستگاهها ي، مراكز درمانيآموزش
 ،يريشـگ يدر حـوزه پ  يزيـ ر برنامـه  زيـ و ن يانسـان  يرويـ حوزه ن

    دارند قابل استفاده است.  كار و سر رمانروان و د بهداشت
 

 تشكر و قدرداني
خـود را از   يانمقالـه مراتـب سـپاس و قـدرد     نيـ نگارندگان ا

واحـد تهـران     -يو پرسنل محترم دانشگاه آزاد اسالم نيولؤمس
 دارند.   يمورد مطالعه ابراز م انيمركز و تمام دانشجو
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