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ABSTRACT
Introduction: Personality is a relatively stable pattern of traits, tendencies, or attributes that
partly stabilize behavior. More specifically, personality is comprised of a collection of traits
or tendencies that leads to individual differences in behavior as well as behavior stability and
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durability over time in various situations. This study aimed at investigating the psychometric
properties of HEXACO Personality Inventory in students. Materials and Methods: This
was a descriptive study of psychometric and validation test. A sample of 473 participants (242
females and 231 males), aged 15 to 19 years, were selected randomly among the students living
in Sardasht, Iran. Results: Using Cronbach’s alpha, the validity coefficients of the overall
inventory, honesty and modesty, emotionality, extraversion, adaptability, Conscientiousness,
and openness to experience were obtained as 0.692, 0.480, 0.708, 0.569, 0.631, 0.548, and
0.419, respectively. Moreover, results from analysis of the main components and varimax
rotation showed that the questionnaire was saturated with 16 factors that together explained
59.161% of the variance. After implementation of the first-order confirmatory factor analysis,
seven factors (namely emotionality, lack of self-worth, extraversion, honesty and modesty,
adaptability, conscientiousness, and openness to experience) were confirmed. A significant
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difference was observed between the mean personality scores of male and female students.
Conclusion: Findings suggest that the HEXACO Personality Inventory has satisfactory
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validity and can be used for evaluation of the personality of Iranian students.
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مقدمه :شخصیت ،یک الگوی نسبتاً پایدار از صفات ،گرایشها و یا ویژگیهایی که تا حدودی در رفتار
ایجاد ثبات میکند ،میباشد .به طور اختصاصیتر شخصیت از مجموعهای از صفات یا گرایشها که منجر به
تفاوتهای فردی در رفتار و همچنین ثبات و دوام رفتار در طول زمانهای مختلف و موقعیتهای گوناگون
میشود ،تشکیل شده است .هدف از این مطالعه بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو
در دانشآموزان بود .مواد و روشها :این یک مطالعۀ توصیفی از آزمون روانسنجی و اعتباریابی بود.
یک نمونهای از  473شرکت کننده ( 242دختر و  231پسر) در سنین  15تا  19سال به طور تصادفی از
میان دانشآموزان ساکن در سردشت ،ایران انتخاب شده بودند .یافتهها :با استفاده از آلفای کرونباخ،
ضریب اعتبار کلی ،صداقت و فروتنی ،تهییجپذیری ،برونگرایی ،سازگاری ،وظیفهشناسی و گشودگی نسبت
به تجربه به ترتیب 0/419 ،0/548 ،0/631 ،0/569 ،0/708 ،0/480 ،0/692 :به دست آمد .عالوه بر این
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اجزاء اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه از  16عوامل اشباع
شده بود که با هم  59/161درصد از واریانس را تبیین کرد .پس از اجرای تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول
هفت عامل (با نامهای تهییجپذیری ،خود کمبینی ،برونگرایی ،صداقت و فروتنی ،سازگاری ،وظیفهشناسی،
و گشودگی نسبت به تجربه) تأیید شد .تفاوت معنیداری بین نمرات میانگین شخصیت دانشآموزان دختر
و پسر مشاهده شد .نتیجهگیری :یافتهها پیشنهاد میکنند که پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو دارای اعتبار
رضایتبخشی میباشد و میتواند برای سنجش شخصیت دانشآموزان ایرانی استفاده شود.
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مقدمه
شــخصیت 1هــر فــرد اصلیتریــن بعــد و ســاختار روانشــناختی
اوســت کــه بــه شــکلگیری ســبک زندگــی وی کمــک
میکنــد ( .)1وراثــت ،محیــط ،احساســات ،خاطــرات،
نگرشهــا ،ارزشهــای هوشــیار و ناهوشــیار از عوامــل
تأثیرگــذار در شــکلگیری شــخصیت آدمــی میباشــند (.)2
شــخصیت شــامل کل وجــود فــرد اســت و وضــع عمومــی بدن،
مهارتهــا ،رغبتهــا ،امیدهــا ،وضــع ظاهــر ،احساســات،
هیجانهــا ،عادتهــا ،هــوش ،خصوصیــات اخالقــی ،فعالیــت،
اعتقــادات و افــکار فــرد را دربــر میگیــرد ( .)3شــخصیت
ترکیبــی از شــناختها ،احســاسها و عادتهــا ميباشــد
و هنگامــی کــه در موقعیتهــای خاصــی قــرار میگیرنــد
فعــال میشــوند .آنهــا ســازگاری 2منحصــر بــه فــرد افــراد
را بــا دنیــای پیرامــون تعییــن میکننــد ( .)4هافمــن 3عنــوان
میکنــد کــه بروندادهــای شــخصیتی تحــت تأثیــر شــماری
از عوامــل تأثیرگــذار متعامــل محیطــی (ماننــد :مداخلــۀ
والدیــن ،روابــط همســاالن و تعــداد فرزنــدان خانــواده) و هــر
عامــل تأثیرگــذار دیگــری کــه بتوانــد چنیــن تفاوتهایــی
ایجــاد نمایــد قــرار دارد (.)5
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ایــن پنــج بعــد عبارتنــد از :برونگرایــی ،10رواننژنــدی،11
ســازگاری ،وظیفهشناســی 12و گشــودگی بــه تجربــه .13در
ســالهای اخیــر پژوهشــگران بــا بررســی و تحلیــل نتایــج بــه
دســت آمــده از خــود گزارشدهــی یــا گــزارش همســاالن،
بــه طــور شــگفتانگیز دریافتنــد کــه نتایــج بــه دســت
آم��ده ب��ا ش��ش عام��ل س��ازگاری دارد ( .)12در بررســی ایــن
شــش عامــل ،پنــج مــورد از عاملهــا بــه صــورت گســترده
بــا مــدل پنــج عاملــی شــباهت داشــتند؛ بجــز اینکــه جایــگاه
ســازگاری و ثبــات هیجانــی در پنــج عاملــی عــوض شــد،
بهویــژه محتواهــای مربــوط بــه صبــوری در مقابــل بدخلقــی
بجــای ثبــات هیجانــی بهعنــوان زیــر مجموعــۀ ســازگار بــودن
تعری��ف شــدند .آشــتون و همــكاران 14بــر اســاس مــدل شــش
Personality
Adjustment
3
Hoffman
4
Projective test
5
Minnesota multiphasic personality inventory
6
Eysenck personality questionnaire
7
NEO-personality inventory-revised

8

1

9

2
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Rorschach inkblot test
Thematic apperception test
10
Extraversion
11
Neuroticism
12
Conscientiousness
13
Openness to experience
14
Ashton

یکــی از تالشهــای اساســی روانشناســان شــخصیت در قــرن
بیســتم ،تــاش بــرای پایهگــذاری مــدل ســاختاری بهین ـهای
بــرای صفــات شــخصیتی بــود .در طــی دهــۀ اخیــر توافقــی
نســبی حاصــل شــد کــه شــخصیت میتوانــد در پنــج بُعــد
خالصــه شــود کــه ایــن بــه پنــج عامــل بــزرگ شــخصیت
معــروف شــد (.)11
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شــخصیت عبــارت اســت از الگــوی نســبتاً پایــدار صفــات و
گرایشهــا یــا ویژگیهایــی کــه تــا انــدازهای بــه رفتــار دوام
میبخشــد .بــه طــور اختصاصیتــر ،شــخصیت از صفــات
یــا گرایشهایــی تشــکیل میشــود کــه بــه تفاوتهــای
فــردی در رفتــار ،ثبــات رفتــار در طــول زمــان و دوام رفتــار در
موقعیتهــای گوناگــون میانجامــد .ایــن صفــات میتواننــد
منحصــر بــه فــرد باشــند ،در برخــی گروههــا مشــترک باشــند
یــا کل اعضــای گونــه در آن ســهیم باشــند ،ولــی الگوهــای
آنهــا در هــر فــرد متفــاوت اســت؛ بنابرایــن هــر کســی بــا
اینکــه بــه طریقــی شــبیه دیگــران اســت ،شــخصیت منحصــر
بــه فــردی دارد ( .)6الگــوی شــخصیت از خصیصههــا یــا
ویژگیهــای رفتــاری خاصــی تشــکیل شــده اســت و مشــخصۀ
آن ســازگاری منحصــر بــه فــرد هــر کــس بــا محیطــش اســت.
چنیــن مشــخصهای در رفتــار و افــکار فــرد نمایــان ميباشــد.
بــا وجــود ایــن خصیصههــا یــک بــه یــک بــه یکدیگــر اضافــه
نمیشــوند؛ بلکــه آنهــا در درون الگــوی معن ـیداری ســازمان
یافتــه و یکپارچــه میشــوند ( .)7ویژگیهــای شــخصیتی
افــراد میتوانــد الگوهایــی بــرای پیشبینــی رفتــار و
حالتهــای روانــی آنــان فراهــم آورد و تفاوتهــای فــردی
افــراد عامــل مهمــی اســت کــه نشــان میدهــد چــرا برخــی از
افــراد بهتــر از دیگــران بــا شــرایط و متغیرهــای محیطــی کنــار
میآینــد و از ســطوح مختلــف انگیــزش ،رضایــت و ســامت
روانــی برخــوردار ميباشــند (.)8

ســنجش شــخصیت و توصیــف ویژگیهــای شــخصیت همــواره
مــورد توجــه متخصصــان بــوده اســت .یکــی از مســائل مهــم
در مطالعــه و ســنجش شــخصیت ،آن اســت کــه بایــد مفهــوم
شــخصیت و خصایــص شــخصیتی کــه مــورد ســنجش قــرار
میگیــرد ،بــه روشــنی تعریــف شــود ()9؛ بنابرایــن وجــود
افــرادی کــه بتوانــد در جهــت شــناخت شــخصیت و خصایــص
افــراد کمــک کننــد بســیار ضــروری اســت و از طرفــی ابــزاری
کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ضمــن برخــورداری از
کارایــی بــاال ،مســتلزم ایــن باشــد کــه بــا فرهنــگ جامعــه
کــه در آن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد انطبــاق داشــته
باشــد ( .)10متخصصــان ابزارهایــی را بــرای ارزیابــی شــخصیت
طراحــی کردهانــد بــه دو دســتۀ عمــده تقســیم ميكننــد:
پرسشــنامهها یــا آزمونهــای عینــی شــخصیت و آزمونهــای
فرافکــن 4ازجملــه پرسشــنامههای شــخصیت میتــوان،
پرسشــنامۀ چندوجهــی مینهســوتا ،5پرسشــنامۀ شــخصیت
آیزنــک ،6پرسشــنامۀ ســنجش صفــات پنجگانــۀ شــخصیت
نئــو 7را نــام بــرد .همچنیــن از پرمصرفتریــن آزمونهــای
فرافکــن میتــوان آزمــون لکههــای جوهــر رورشــاخ 8و
آزمــون اندریافــت موضــوع 9را نــام بــرد .بایــد بــه ایــن نکتــه
نیــز توجــه داشــت کــه اجــرا و تفســیر آزمونهــای فرافکــن
بــه تجربــه و تخصــص کافــی نیــاز دارد .حتــی ممکــن اســت
افــراد متخصــص هــم در تفســیر نتایــج اینگونــه آزمونهــا
اشــتباه کننــد و یــا دو متخصــص در مــورد تفســیر یــک پاســخ
توافــق نظــر نداشــته باشــند.
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بعــدی شــخصیت در ســال  ،2000پرسشــنامۀ شــخصیتی
هگزاکــو ( 15)HEXACO-PI-Rرا طراحــی کــرده و بعــدا ً آن
را مــورد تجدیدنظــر قــرار دادنــد .اخیــرا ً آشــتون و لــی در
ســال  2004ایــن ابعــاد شــخصیت اســتخراج شــده را هگزاکــو
نامیدن��د کـ�ه اختص��اری برــای عوامــل :صداقــت -تواضــع،16
تهییجپذیــری ،17برونگرایــی ،ســازگاری ،وظیفهشناســی و
گشــودگی نســبت بــه تجربــه ميباشــد .تفــاوت پرسشــنامۀ
شــخصیت هگزاکــو بــا مــدل پنــج عاملــی شــخصیت در واقــع
اضافــه کــردن بعــد جدیــد صداقــت -فروتنــی اســت کــه یکــی
از مهمتری��ن ویژگ��ی م��دل میباش��د (.)13
لــی و آشــتون پایایــی (ثبــات درونــی) مقیاسهــای HEXACO-
 PI-Rرا مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد

پژوهــش در مــورد روایــی و پایایــی هــر آزمــون محــدود بــه
جامع ـهای اســت کــه روایــی و پایایــی آزمــون در آن جامعــه
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و مصــرف کننــدۀ آزمــون
بایــد بــه روایــی و پایایــی جامعــۀ خــود دسترســی داشــته
باشــد و هــر وقــت کــه الزم باشــد تشــخیص ســریع و عینــی
Emotionality
Comrey
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مواد و روشها

پژوهــش حاضــر یــک مطالعــۀ توصیفــی و کاربــردی از نــوع
روانســنجی و اعتباریابــی بــوده اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن
پژوهــش را کلیــۀ دانشآمــوزان دختــر و پســر مقطــع متوســطه
شـ�هر سردشـ�ت کـ�ه در سـ�ال تحصیلـ�ی  1393-1394مشــغول
بــه تحصیــل بودهانــد تشــکیل داد؛ کــه بــا توجــه بــه برآوردهــا
کلیــۀ دانشآمــوزان مقطــع متوســطه  4000نفــر بودنــد.
چ��ون ه��دف از ای��ن پژوه��ش ،بررس��ی ویژگیهــای
روانســنجی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو بــود ،بررســی ایــن
ویژگیهـ�ا نیــز مســتلزم اجــرای روش تحلیــل عاملــی اســت
و چــون تعــداد پارامترهــای مــورد بــرآورد در تحلیــل عاملــی
بســیار زیــاد اســت و بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد مجهولهــای
مــورد بــرآورد ،نمونـهای بــا حجــم کافــی مــورد نیــاز بــود ،در
راســتای انتخــاب حجــم نمونــه بــرای انجــام تحلیــل عاملــی،
کامــری( 18بــه نقــل از هومــن) پیشــنهاد کــرده اســت کــه
Honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness,
conscientiousness, and openness to experience
16
Honesty-humility
15
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پاالهنــگ و همــکاران بــه بررســی ویژگیهــای روانســنجی
پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو پرداختهانــد .در ایــن مطالعــه
ســاختار  6عاملی پرسشــنامۀ  HEXACO-PI-Rدر دانشــجویان
ایرانــی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .پایایــی عاملهــای بــه
دســت آمــده ایــن پرسشــنامه عبارتنــد از :صداقــت و فروتنــی
 ،0/93تهییجپذیــری  ،0/85برونگرایــی  ،0/91ســازگاری
 ،0/92وظیفهشناســی  0/92و گشــودگی نســبت بــه تجربــه
 .0/88نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــان داده اســت کــه
پرسشــنامه از  6عامــل اشــباع شــده اســت کــه  10مقــدار ویــژۀ
اول عبــارت بودهانــد از،1/77 ،2/73 ،3/48 ،3/72 ،4/99 :
 0/53 ،0/57 ،0/72 ،1/19و  .0/52شــش عامــل اول مجموع ـاً
 74/57درصــد کل واریانــس را تبییــن کــرده اســت .نتایــج این
مطالعــه نشــان داده اســت کــه پرسشــنامۀ  6عاملــی هگزاکــو
ابــزار مناســبی بــرای ســنجش ابعــاد مختلــف شــخصیت در
جامعــۀ دانشــجویی کشــور اســت (.)14

بنابرایــن اجــرای آزمونهــای روانــی معتبــر و روا ضــرورت
مییابــد .همچنیــن دورۀ نوجوانــی از مهمتریــن و
حســاسترین دورههــای زندگــی انســان بــه شــمار میآیــد
زیــرا در ایــن دوره ،نوجــوان بــه دنبــال یافتــن هویت خویشــتن
در مســیر شــکل دادن بــه شــخصیتی متکــی بــه خــود گام بــر
مــیدارد ،ســؤاالت متعــددی بــرای نوجــوان در ذهــن نقــش
میبنــدد کــه چنانچــه نتوانــد پاســخی مناســب بــرای آنهــا
بیابــد چــه بســا ممکــن اســت شــخصیتی متزلــزل و احیانــاً
دوگانــه پیــدا کنــد؛ بنابرایــن شــناخت جنبههــای مهــم
جســمانی ،روانــی ،اجتماعــی ،عقالنــی و اخالقــی نوجوانــان
ایــن توانایــی را بــه نوجــوان و اطرافیــان او میدهــد تــا شــیوۀ
صحیــح برخــورد بــا تغییــرات جســمانی و روانــی بــه وجــود
آمــده را بداننــد و تــا حــدی از بــروز ناســازگاریهای خــاص
ایــن دوره جلوگیــری نماینــد؛ بنابرایــن تحقیــق و پژوهــش در
مــورد شــخصیت نوجوانــان از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده
و بــا انجــام تحقیقــات در ایــن مــورد میتــوان بــه ســنجش
متغیرهــای تأثیرگــذار بــر شــخصیت نوجوانــان پــی بــرد .توجه
بــه چنیــن نکاتــی موجــب شــد کــه بــه دنبــال بررســی روایــی
و پایایــی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو بــا اجــرا بــر روی
گروهــی از جامعــۀ ایرانــی مشــغول بــه تحصیــل در مــدارس
مقطــع متوســطۀ شــهر سردشــت باشــیم .تفــاوت عمــدۀ ایــن
پژوهــش بــا پژوهــش پاالهنــگ و همــکاران ایــن اســت کــه
پژوهــش آنــان بــر روی جامعــۀ دانشــجویی کشــور انجــام
شــده اســت؛ امــا پژوهــش حاضــر بــه بررســی ویژگیهــای
روانســنجی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو بــر روی گــروه
ســنی نوجــوان انجــام شــده اســت.
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کــه پایایــی عاملهــا در محــدودهای از  0/89مربــوط بــه عامــل
وظیفهشناســی تــا  0/92مربــوط بــه عامــل صداقــت -فروتنــی
و از  0/75مربــوط بــه عامــل خالقیــت تــا  0/88مربــوط بــه
عامــل بخشــش در ســطح عامــل قــرار داشــته اســت .در ایــن
مطالعــه مقیاسهــای  24گانــۀ پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو
در معــرض تحلیــل عاملــی قــرار گرفتــه اســت 10 .مقــدار ویــژۀ
اول عبــارت بودهانــد از،0/8 ،1/3 ،1/7 ،2/5 ،2/7 ،4/5 ،3/5 :
 0/6 ،0/7 ،0/8و آخریــن کاهــش در مقــدار ویــژۀ بیــن عوامــل
ششــم و هفتــم بــه وقــوع پیوســت و شــش عامــل اول مجموعـاً
 %63/2کل واریانــس را تبییــن کــرده اســت .در ایــن مطالعــه،
همبســتگی درونــی  6عامــل پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو
بررســی شــد .همبســتگی ،میــان  6عامــل نســبتاً کــم بــوده
اســت (.)12

از ویژگیهــای شــخصیتی و تواناییهــای فــرد بهمنظــور
راهنمایــی ،مشــاوره (تحصیلــی ،شــغلی ،خانوادگــی و سازشــی)
بــه عمــل آورد .از طرفــی امــر تشــخیص و درمــان نیــز بینیــاز
از کاربــرد آزمونهــای روانــی نیســت (.)15
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گـ�روه نمونـ�ه بـ�رای تحلیـ�ل عاملـ�ی  100نف��ری ضعیــف اســت،
 200نفـ�ری بـ�د نیسـ�ت 300 ،نف��ری خــوب اســت 500 ،نفـ�ری
خیلــی خــوب و  1000نفــری عالــی اســت ( .)16بــر ایــن مبنــا
از ایــن جامعــه بــر پایــۀ روشهــای متــداول در پژوهشهــای
تحلیــل عاملــی یــک گــروه نمونــه بــا حجــم  500نفــر از
طریــق نمونهبــرداری چنــد مرحل ـهای تصادفــی انتخــاب شــد.
در مرحلــۀ نمونهگیــری بــه صــورت تصادفــی ،مــدارس دختــر
و پســر انتخــاب شــدند و در مــدارس نیــز بــه صــورت تصادفــی
کالسهایــی انتخــاب و در نهایــت دانشآمــوزان بــه صــورت
گروهـ�ی مـ�ورد آزمـ�ون قـ�رار گرفتنـ�د .قبـ�ل از تجزیـ�ه و تحلیـ�ل
نیـ�ز  27پرسشــنامه ب��ه دلیــل ناقــص بــودن حــذف شــدند و
در نهایـ�ت  473پرسش��نامه م��ورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری
قـ�رار گرفتـ�ه شـ�د.
ابزار پژوهش
پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو

ایــن پرسشــنامه شــامل  60مــاده اســت کــه نمرهگــذاری آن
مقیــاس لیکــرت  5درجـهای شــامل :کامـ ً
ا موافقــم  ،5موافقــم
 ،4نظــری نــدارم (نــه موافــق و نــه مخالــف)  ،3مخالفــم  2و
کامــ ً
ا مخالفــم  1میباشــد و همچنیــن تعــدادی از ســؤاالت
نیــز بــه شــیوۀ معکــوس نمرهگــذاری شــدند (.)12
تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نرمافــزار  SPSS 18و
 Lisrel 18/8و بــرای تعییــن مشــخصۀ گــروه مــورد مطالعــه
از روشهــای متــداول آمــار توصیفــی هماننــد توزیــع فراوانــی
شــاخصهای گرایــش بــه مرکــز و شــاخصهای پراکندگــی
اســتفاده شــد .همچنیــن ضریــب پایایــی مجموعــۀ پرسشــنامه
بــا فرمــول کلــی آلفــای کرونبــاخ بــرآورده شــد و بــرای بررســی
روایــی و تعییــن ایــن مطلــب کــه محتــوای پرسشــنامه از
چــه عواملــی اشــباع شــده اســت ،روش مؤلفههــای اصلــی
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هــدف از ایــن پژوهــش بررســی ویژگیهــای روانســنجی
پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو بــود بــرای بــرآورد ضریــب
اعتبــار پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده
شــد کــه اعتبــار کل پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو 0/692
و ضریــب اعتبــار عاملهــای صداقــت و فروتنــی ،0/480
تهییجپذیــری  ،0/708برونگرایــی  ،0/569ســازگاری ،0/631
وظیفهشناســی  0/548و گشــودگی نســبت بــه تجربــه 0/419
بــه دســت آمــد .بــرای بررســی روایــی و همچنیــن بررســی
اینکــه پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو از چــه عواملــی اشــباع
شــده اســت ،ابتــدا از تحلیــل عاملــی اکتشــافی و ســپس از
تحلیــل عاملــی تأییــدی بــه شــرح زیــر اســتفاده شــد.
ابتــدا آزموــن کفای�تـ دادههـ�ا انج��ام شـ�د؛ مقـ�دار شــاخص
کفایــت دادههاــ يــا  0/698 ،KMOاســت کــه نشــان دهنــدۀ
کفایـ�ت دادههــا و ماتریــس همبســتگی مبتنــی بــر دادههــا
بــرای ورود بــه تحلیــل عاملــی اســت .تحلیــل عاملــی در
چندیــن مرتبــه انجــام شــد تــا بهتریــن ســاختار عاملــی زیــر
بــه دســت آمــد.
در مرحلــۀ بعــد از تحلیــل عاملــی ســهم هــر یــک از عاملهــا
ب�اـ ارزشهـ�ای ویــژۀ آنهــا و قــدرت تبییــن واریانــس آزمــون
مشــخص شــد .بــا توجــه بــه نمــودار اســکری کتــل و جــدول
ارزش ویـ�ژه  21عاملــ ب��ا ارزش ویژۀ بیشـ�تر از یـ�ک60/713 ،
از واریانــس کل را تبییــن کــرد.
نمــودار شــیبدار اســکری کتــل ،طرحــی از واریانــس کل تبیین
شــده بــه وســیلۀ هــر متغیــر را در ارتبــاط بــا ســایر متغیرهــا
نشــان میدهــد .در ایــن طــرح عاملهــای بــزرگ در بــاال و
ســایر عاملهــا بــا شــیبی تدریجــی در کنــار هــم نشــان داده
شــده اســت .از ایــن نمــودار میتــوان اســتنباط کــرد ،ســهم
عامــل نخســت در واریانــس کل متغیرهــا چشــمگیر و از ســهم
بقیــۀ عاملهــا متمایزتــر اســت 21 .عامــل ارزش ویــژۀ بزرگتــر
از یــک را داشــتند کــه عامــل یکــم  7/591درصدــ و عامــل
بیسـ�ت و یـ�ک  60/713از واریانــس را تبییــن کــرد.
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جدول  -1آزمون کایزر -کایر -اولکین و آزمون بارتلت.

يافتهها
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آشــتون و لــی بــر اســاس مــدل شــش بعدی شــخصیت در ســال
 2000پرسشــنامۀ شــخصیتی هگزاکــو را طراحــی کــرده و بعــدا ً
آن را مــورد تجدیدنظــر قــرار دادنــد .پرسشــنامۀ فعلــی دارای
شــش عامــل :صداقــت -تواضــع ،تهییجپذیــری ،برونگرایــی،
ســازگاری ،وظیفهشناســی و گشــودگی نســبت بــه تجربــه
میباشــد .ضریــب پایایــی هــر یــک از عاملهــای ایــن مقیــاس
بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ ،بــه دســت آمــد.

 PCمــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــرای مقایســۀ نمــرات
دانشآمــوزان دختــر و پســر در مقیــاس پرسشــنامۀ شــخصیت
هگزاکــو از آزمــون آمــاری  tبــرای دو گــروه مســتقل ()t-test
اســتفاده شــد .ســطح معنــيداری تجزیــه وتحلیــل آمــاری
تحقیــق حاضــر  P>0/01در نظــر گرفتــه شــد.
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کاهــش عاملهــا از تحلیــل مؤلفههــای اصلــی اســتفاده شــده
اســت .همچنیــن در ایــن مرحلــه ســؤاالت ،20 ،18 ،17 ،4 ،1
 56 ،50 ،49 ،48 ،45 ،40 ،32 ،31 ،23 ،22 ،21بــه دلیــل
بــار عاملــی کــم و یــا داشــتن بــار عاملــی روی چندیــن عامــل،
از تحلیــل عاملــی حــذف شــدند.
همانگونــه کــه در جــدول  3مشــخص اســت نتایــج تحلیــل
مؤلفههــای اصلــی پــس از شــانزده بــار انجــام چرخــش
واریماکــس نشــان داد کــه از مجمــوع  44ســؤال باقیمانــده،
پرسشــنامه از  16عامـ�ل اشـ�باع شـ�ده اسـ�ت کـ�ه بـ�ر روی هـ�م
 59/161درصــد واریانــس را تبییــن میکنــد؛ بنابرایــن ایــن
عاملهــا از قــدرت تبییــن نســبتاً مناســب بــرای ایــن آزمــون
برخـ�وردار میباشـ�ند.
نمودار  -1اسکری کتل مجموعه سؤالهای پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو.

بــر پایــۀ نتایــج بــه دســت آمــده از اجــرای تحلیــل عاملــی،
از مجموعـ�ۀ  60س��ؤالی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو 21
عامــل اســتخراج شــده اســت کــه نتایــج نشــان داد عاملهــاي
اســتخراج شــده بســیار بیشــتر از نســخۀ اصلــی پرسشــنامۀ
ش��خصیت هگزاک��و میباش�نـد ،در ایــن راســتا بــرای رســیدن
بــه یــک ســاختار ســاده ،دســتیابی بــه بهتریــن ترکیــب و

بــرای تعییــن همبســتگی هــر ســؤال بــا هــر عامــل ،ماتریــس
اولیــه بررســی شــد .اعــداد درون ایــن ماتریــس همبســتگیهای
بیشــتر از  0/4بیــن عاملهــا و ســؤالها (مــاک ورود متغیرهــا
بــه عوامــل) را نشــان میدهنــد و بــاال و مثبــت بــودن آنهــا
بیــان کننــدۀ ایــن اســت کــه آن ســؤال در شناســایی آن مفیــد
اســت و منفــی بــودن آن ضرایــب و کمتــر از ( 0/4مــاک خروج
متغیرهــا بــه عوامــل) بیــان کننــدۀ ایــن اســت کــه آن ســؤال
همبســتگی منفــی دارد.
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جدول  -2ارزش ویژه ،درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عاملهای پرسشنامه شخصیت هگزاکو بعد از چرخش.
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جدول  -3ماتریس همبستگی بین سؤالها و عاملهای پرسشنامه پس از چرخش.

56
56
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پــس از چرخــش ،ماتریــس ســؤالها بــا عوامــل در بهتریــن
حالــت ممکــن قــرار گرفتنــد کــه ســؤالهای هــر عامــل دقیقـاً

همانگونــه کــه در جــدول فــوق آمــده اســت تعــداد 44
ســؤال دارای بــار عاملــی مقبــول بودهانــد؛ پــس از تحلیــل
عاملــی اکتشــافی از تحلیــل عاملــی تأییــدی اســتفاده شــد
تــا صحــت محاســبات پیشــین ارزیابــی شــوند .نکتــۀ جالــب
توجــه در جــدول  ،4وجــود عاملهــای هشــتم ،دوازدهــم،
ســیزدهم ،چهاردهــم ،پانزدهــم ،شــانزدهم بــا دو ســؤال اســت،
برخــی از روانســنجها معتقــد هســتند کــه حداقــل بــرای هــر
عامــل ســه ســؤال بایــد وجــود داشــته باشــد؛ در ایــن پژوهــش
ضمــن پذیــرش ایــن بــاور بــه دلیــل همبســتگیهای قــوی
ایــن ســؤالها بــا عاملهــا ،از تحلیــل حــذف نشــدند.
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دادههــا پیــش از چرخــش در ابتداییتریــن حالــت خــود قــرار
داشتــند و هی��چ نظـ�م معین��ی بـ�ر آنه��ا حاک��م نب��ود .بــرای
از بیــن بــردن ایــن حالــت و دســتیابی بــه بهتریــن ترکیــب
عاملــی از چرخــش واریماکــس اســتفاده شــد .چرخــش
واریماکــس ،ترکیــب ضرایــب همبســتگی و عاملهــا را در
شرــایطی مناس�بـ ق��رار داده اس�تـ .مقایـ�سۀ تمامــی ایــن
ضرایــب نشــان میدهــد کــه تمامــی ضرایــب همبســتگیها
پــس از چرخــش اصــاح شــدهاند و در بهتریــن حالــت خــود
قــرار گرفتهانــد.

معیــن و در جــدول  4نشــان داده شــدهاند.
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جدول  -4شماره سؤالهای هر عامل.

نمودار  -2نمودار نهایی تحلیل عاملی تأییدی در حالت استاندارد.

اســتاندارد را نشــان میدهــد.

Normed of fit index
Incremental of fit index
24
Comparative of fit index

بــرای بررســی نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی از شــاخصهای
برازندگــی آنهــا اســتفاده شــد؛ بــر ایــن اســاس ریشــۀ میانگیــن
مربعــات خطــای بــرآورد ( 19)RMSEAبرابــر بــا  0/052اســت
کــه برازندگــی تحلیــل عاملــی تأییــدی بــا ایــن شــاخصتأیید
میشــود .مقــدار کای اســکوئر 20در مــدل پژوهــش برابــر
 2/267محاســبه شــده اســت کــه از  3کمتــر میباشــد و نشــان
میدهــد ایــن تحلیــل از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت.
ســایر شــاخصهای برازندگــی از قبیــل :شــاخص نیکویــی
بــرازش ( 21)GFIبرابــر بــا  ،0/95شــاخص بــرازش هنجــار یافتــه
( 22 )NFIبرابــر بــا  ،0/83شــاخص بــرازش افزایــش ( 23)IFIبرابــر
بــا  ،0/89شــاخص بــرازش تطبیقــی ( 24)CFIبرابــر بــا 0/89
بــه دســت آمدنــد .پــس از بررســی و خالصــه کــردن تمامــی
تحلیلهــای آمــاری 7 ،عامــل تأییــد شــده و بــه ترتیــب نوشــته
شــدند کــه در نهایــت هــر عامــل بــر اســاس ادبیــات موضــوع و
مفهــوم ســؤالها نامگــذاری شــدند.
همانطــور کــه پيــش از ايــن اشــاره شــد مــواد پرسشــنامۀ
شـ�خصیت هگزاک�وـ ب��ر پای��ۀ مقیـ�اس لیکــرت بــا نمرههــای 1
ی شــده اســت .مشــخصههای آمــاری حاصــل
تــا  5درجهبنــد 
از پرسشــنامه بــرای هــر عامــل و کل پرسشــنامه در جــدول 6
آمــده اســت.
Root mean square error of approximation
Chi square
21
Goodness of fit index

22

19

23

20

5757
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تحلیــل عاملــی تأییــدی بــا اســتفاده از نرمافــزار  Lisrelانجــام
شــد .در ایــن مرحلــه 16 ،عامــل اســتخراج شــده مــورد تجزیه و
تحلیــل قــرار گرفتنــد .نتایــج تحلیــل عاملــی تأییدی مرتبــۀ اول
نشــان داد کــه بــار عاملــی اســتاندارد بــرای ســنجش قــدرت،
رابطــۀ بیــن ایــن متغیرهــا بــا متغیرهــای قابــل مشــاهدۀ آنها
(گویههــای پرسشــنامه) در برخــی از ســؤاالت بزرگتــر از 0/4
نبــوده اســت؛ بنابرایــن ســاختار عاملــی پرسشــنامه بــرای ایــن
متغیرهــا بــا بــار عاملــی کمتــر از  0/4قابــل تائیــد نیســت؛ در
ایــن راســتا بــرای بــه دســت آوردن یــک مــدل خــوب ،ســؤاالتی
کــه بــار عاملــی آنهــا از  0/4کمتــر بــود را از تحلیــل حــذف
کــرده و تحلیــل عاملــی تأییــدی ،چندیــن بــار انجــام شــد کــه
ایــن باعــث شــد از تعــداد عاملهــا کاســته شــود و از  16عامـ�ل
بــه  7عام�لـ کاه��ش یابــد؛ بنابرایـ�ن  9عامــل از تحلیــل حــذف
شــدند .ســؤاالت ،25 ،24 ،19 ،15،16 ،14 ،13 ،9،10،11 ،6
 54 ،51 ،47 ،44 ،43 ،42 ،39 ،37 ،36 ،35 ،33 ،30 ،26و
 57بــه دلیــل بــار عاملــی کمتــر از  0/4از تحلی��ل حــذف شــدند
و در نهایــت نمــودار تحلیــل عاملــی بــا  7عامــل مــورد تأییــد
نهایــی قــرار گرفتــه شــد .بــا حــذف ایــن ســؤاالت عاملهــای
ســوم ،هشــتم ،دهــم ،یازدهــم ،دوازدهــم ،ســیزدهم ،چهاردهــم،
پانزدهــم و شــانزدهم تأییــد نشــدند و از تحلیــل حــذف شــدند و
در نهایــت عاملهــای یکــم ،دوم ،چهــارم ،پنجــم ،ششــم ،هفتــم
و نهــم تأییــد شــدند و در تحلیــل عاملــی تأییــدی باقــی ماندنــد.
نمــودار  2مــدل نهایــی تحلیــل عاملــی تأییــدی در حالــت
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تحلیل عاملی تأییدی

در نمـ�ودار  ،2تحلیــل عاملــی تأییــدی  7عامــل نهایــی در
حالــت اســتاندارد ارائــه شــده اســت .بــار عاملــی اســتاندارد
تحلیلــ عاملیــ تأییـ�دی بــرای ســنجش ق��درت رابطـ�ۀ بیــن
ای��ن متغیره�اـ ب��ا متغیره��ای قاب��ل مشاــهدۀ آنهــا (گویههــای
پرسشــنامه) در تمامــی مــوارد بزرگتــر از  0/4بـ�وده اسـ�ت؛
بنابرایــن ســاختار عاملــی پرسشــنامه بــرای ایــن متغیرهــای
بــار عاملــی ،بیشــتر از  0/4قابــل تأییــد اســت.
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جدول  -5شماره سؤالها و نام عاملها.

جدول  -6مشخصههای آماری نمرههای مقیاس شخصیت هگزاکو.

نتایــج آزمــون آماری  )T=3/053، df=471، P>0/01( tنشــان
میدهــد کــه بیــن میانگینهــای شــخصیت دانشآمــوزان
دختــر و پســر تفــاوت معنـيداری وجــود دارد.

بحث و نتيجهگيري
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بــرای بــرآورد ضریــب اعتبــار و همســانی درونــی پرسشــنامۀ
شــخصیت هگزاکــو از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد
کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ کل پرسشــنامه ،از اعتبــار کافــی
برخــوردار نبــود؛ لــذا پژوهشــگران میتواننــد در تحقیقــات
آینــده بــرای بهبــود اعتبــار پرسشــنامه ،برخــی از ســؤاالت
را حــذف نماینــد .لــی و آشــتون پایایــی (ثبــات درونــی)
مقیاسهــای هگزاکــو را مــورد بررســی قــرار دادنــد؛ پژوهــش
آنــان نشــان داد کــه پایایــی عاملهــا در محــدودهای از
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شــخصیت بیانگــر آن دســته از ویژگیهــای فــرد یــا افــراد
اســت کــه شــامل الگوهــای ثابــت فکــری ،عاطفــی و رفتــاری
آنهاســت ( .)17در ســاخت و بررســی آزمونهــای عینــی
شــخصیت ،فــرض میشــود کــه اوالً شــخصیت آدمــی
متشــکل از مجموعــۀ رگههــا یــا ویژگیهایــی اســت کــه
شــدت و انــدازۀ ایــن ویژگیهــا در افــراد مختلــف متفــاوت
اســت .ثانیــاً رگههــا و ویژگیهــای شــخصیتی در افــراد
از ثبــات و پایایــی نســبی برخــوردار اســت ( .)18یکــی از
کارآمدتریــن و جامعتریــن نظریههــای مطــرح شــده در
بــاب شــخصیت ،نظریــۀ پنــج عاملــی کاســتم و مککــری
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در ایــن پژوهــش تعــداد دختــران  242و پســران  231بــود کــه
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات دختــران بــه ترتیــب
 6/73 ،59/06و همچنیــن میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمرات
پســران بــه ترتیــب  57/18و  6/6بــه دســت آمــده اســت.

اســت .ب��ر اســاس ایــن دیــدگاه ،شــخصیت دارای ســاختاری
سلســله مراتبــی بــا  5بعــد اصلــی در باالتریــن مرتبــه و قابــل
فروکاه��ی بـ�ه اج��زا ی��ا صف��ات ردۀ پایینتـ�ر اســت (بــه نقــل
از نصراصفهان��ی و اعتم��ادي) .)19(-پژوهشــگران بــا تکیــه
بــر دادههــای تجربــی برخــی ویژگیهــا را بــه منزلــة عامــل
مطــرح کردنــد کــه در ایــن میــان پژوهشهــای لــي و آشــتون
بـ�ه الگـ�وی شـ�ش عاملـ�ی هگزاکـ�و انجامیـ�د ( .)12در همیــن
راســتا پژوهــش حاضــر بــا هــدف اصلــی بررســی ویژگیهــای
روانســنجی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو از جملــه اعتبــار،
روایــی و همچنیــن مقایســۀ نمــرات دانشآمــوزان دختــر و
پســر شهرســتان سردشــت انجــام شــد.

مقــاله پـــــژوهشي
 0/89مربــوط بــه عامــل وظیفهشناســی تــا  0/92مربــوط
بــه عامــل صداقــت -فروتنــی و از  0/75مربــوط بــه عامــل
خالقیــت تــا  0/88مربــوط بــه عامــل بخشــش در ســطح
عامــل قــرار داشــته اســت .یافتههــای پژوهــش حاضــر
بــا پژوهشهــای پاالهنــگ و همــکاران و همچنیــن لــی و
آشــتون هــم ســو نمیباشــد.برای بررســی روایــی پرسشــنامه
و اینکــه پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو از چــه عواملــی اشــباع
شــده اســت ،از تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تحلیــل عاملــی
تأییــدی اســتفاده شــد کــه نتایــج نشــان داد پرسشــنامه از
روایــی رضایتبخشــی برخــوردار اســت.

پاالهنــگ و هم��کاران و نی��ز لــی و آشــتون  6عامــل اســتخراج
شــد .در پژوهــش حاضــر شــش عامــل بــا شــش عاملــی کــه
پاالهنــگ و همــکاران و همچنیــن پژوهــش لــی و آشــتون
اســتخراج کــرده بودنــد ،شــباهت داشــت کــه بــا یافتههــای
آنهــا هــم ســو بــود .بجــز اینکــه یــک عامــل دیگــر نیــز
اســتخراج و مــورد تأییــد قــرار گرفــت کــه خــود کمبینــی
نامگــذاری شــد کــه در ایــن خصــوص نتایــج بــا یافتههــای
آنهــا هــم ســو نمیباشــد.
بــرای مقایســۀ نمــرات دانشآمــوزان دختــر و پســر در مقیــاس
پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو از آزمــون آمــاری  tبــرای دو
گــروه مســتقل اســتفاده شــد .نتایــج آزمــون آمــاری  tنشــان
میدهـ�د کـ�ه مقـ�دار  tب��ه دســت آمــدۀ شــخصیت هگزاکــو در
دانشآمــوزان دختــر و پســر ( )3/053بــا درجــۀ آزادی  471بــا
ســطح كمتــر از  01/0از مقــدار  tبحران��ی بزرگتر اس��ت؛ بنابراین
بــا  %99اطمینــان میتــوان گفــت کــه بیــن میانگینهــای
شــخصیت دانشآمــوزان دختــر و پســر تفــاوت معنــيداری
وج�وـد دارد .همچنیــن نتایــج پژوهــش رج ـبزاده و همــکاران
نشــان داد کــه در عوامل شــخصیت ماننــد :نوروزگرایــی عمومی،
گســیختهخویی پارانویائــی و بیاعتمــادی اضطرابآمیــز بیــن
دانشــجویان دختــر و پســر تفــاوت معنــيداری وجــود دارد
( .)20نتای��ج ب��ه دســت آمــده در پژوهــش حاضــر بــا یافتههــای
پژوهــش رجــبزاده هــم ســو میباشــد.
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پاالهن�گـ و هم��کاران در پژوهــش خــود در خصــوص بررســی
ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو بــه
ایــن نتایــج دســت یافتنــد 10 :مقــدار ویــژۀ اول عبــارت
بودهانــد از،0/72 ،1/19 ،1/77 ،2/73 ،3/48 ،3/72 ،4/99 :
 0/52 ،0/53 ،0/57و شــش عامــل اول مجموعـاً  74/57درصــد
کل واریانــس را تبییــن کــرده اســت ( .)14لــی و آشــتون در
مطالعــۀ خــود ،مقیاسهــای  24گانــه پرسشــنامۀ شــخصیت
هگزاکــو را در معــرض تحلیــل عاملــی قــرار دادهانــد 10.مقــدار
ویــژۀ اول عبــارت بودهانــد از،1/7 ،2/5 ،2/7 ،4/5 ،3/5 :
 0/6 ،0/7 ،0/8 ،0/8 ،1/3و شــش عامــل اول مجموعــاً 63/2
درص��د کل واریان��س را تبیی��ن ک��رده اس��ت ( .)12در پژوهــش
حاضــر  7عامــل مــورد تأییــد واقــع شــد امــا در پژوهشهــای
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