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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 

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 

difference was observed between the mean personality scores of male and female students. 

Conclusion: Findings suggest that the HEXACO Personality Inventory has satisfactory 

validity and can be used for evaluation of the personality of Iranian students.
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ويژگی های روانسنجی پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو در میان دانش آموزان
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. شخصیت

2. روانسنجی
3. پرسشنامۀ شخصیت

مقدمه: شخصیت، یک الگوی نسبتاً پایدار از صفات، گرایش ها و یا ویژگی هایی که تا حدودی در رفتار 
ایجاد ثبات می کند، می باشد. به طور اختصاصی تر شخصیت از مجموعه ای از صفات یا گرایش ها که منجر به 
تفاوت های فردی در رفتار و همچنین ثبات و دوام رفتار در طول زمان های مختلف و موقعیت های گوناگون 
می شود، تشکیل شده است. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو 
بود.  اعتباریابی  از آزمون روانسنجی و  این یک مطالعۀ توصیفی  موادوروشها:  بود.  در دانش آموزان 
یک نمونه ای از 473 شرکت کننده (242 دختر و 231 پسر) در سنین 15 تا 19 سال به طور تصادفی از 
میان دانش آموزان ساکن در سردشت، ایران انتخاب شده بودند. یافتهها: با استفاده از آلفای کرونباخ، 
ضریب اعتبار کلی، صداقت و فروتنی، تهییج پذیری، برون گرایی، سازگاری، وظیفه شناسی و گشودگی نسبت 
به تجربه به ترتیب: 0/692، 0/480، 0/708، 0/569، 0/631، 0/548، 0/419 به دست آمد. عالوه بر این  
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اجزاء اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که پرسشنامه از 16 عوامل اشباع 
شده بود که با هم 59/161 درصد از واریانس را تبیین کرد. پس از اجرای تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول 
هفت عامل (با نام های تهییج پذیری، خود کم بینی، برونگرایی، صداقت و فروتنی، سازگاری، وظیفه شناسی، 
و گشودگی نسبت به تجربه) تأیید شد. تفاوت معنی داری بین نمرات میانگین شخصیت دانش آموزان دختر 
و پسر مشاهده شد.نتیجهگیری: یافته ها پیشنهاد می کنند که پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو دارای اعتبار 

رضایت بخشی می باشد و می تواند برای سنجش شخصیت دانش آموزان ایرانی استفاده شود.

ستاره خضری1، داود معنوی پور2*

1گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، ، تهران، ایران

2گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، گرمسار، ایران
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مقدمه
شــخصیت1 هــر فــرد اصلی تریــن بعــد و ســاختار روانشــناختی 
اوســت کــه بــه شــکل گیری ســبک زندگــی وی کمــک 
خاطــرات،  احساســات،  محیــط،  وراثــت،   .(1) می کنــد 
عوامــل  از  ناهوشــیار  و  هوشــیار  ارزش هــای  نگرش هــا، 
ــند (2).  ــی می باش ــخصیت آدم ــکل گیری ش ــذار در ش تأثیرگ
شــخصیت شــامل کل وجــود فــرد اســت و وضــع عمومــی بدن، 
مهارت هــا، رغبت هــا، امیدهــا، وضــع ظاهــر، احساســات، 
ــت،  ــی، فعالی ــات اخالق ــا، هــوش، خصوصی ــا، عادت ه هیجان ه
اعتقــادات و افــکار فــرد را دربــر می گیــرد (3). شــخصیت 
از شــناخت ها، احســاس ها و عادت هــا مي باشــد  ترکیبــی 
و هنگامــی کــه در موقعیت هــای خاصــی قــرار می گیرنــد 
ــراد  ــرد اف ــه ف ــر ب ــازگاری2 منحص ــا س ــوند. آن ه ــال می ش فع
را بــا دنیــای پیرامــون تعییــن می کننــد (4). هافمــن3 عنــوان 
ــر شــماری  ــه برون دادهــای شــخصیتی تحــت تأثی ــد ک می کن
از عوامــل تأثیرگــذار متعامــل محیطــی (ماننــد: مداخلــۀ 
ــواده) و هــر  والدیــن، روابــط همســاالن و تعــداد فرزنــدان خان
ــی  ــن تفاوت های ــد چنی ــه بتوان ــری ک ــذار دیگ ــل تأثیرگ عام

ــرار دارد (5). ــد ق ــاد نمای ایج
ــات و  ــدار صف ــبتاً پای ــوی نس ــت از الگ ــارت اس ــخصیت عب ش
ــار دوام  ــه رفت ــدازه ای ب ــا ان ــه ت ــی ک ــا ویژگی های ــا ی گرایش ه
می بخشــد. بــه طــور اختصاصی تــر، شــخصیت از صفــات 
یــا گرایش هایــی تشــکیل می شــود کــه بــه تفاوت هــای 
فــردی در رفتــار، ثبــات رفتــار در طــول زمــان و دوام رفتــار در 
ــد  ــات می توانن ــن صف ــد. ای ــون می انجام ــای گوناگ موقعیت ه
منحصــر بــه فــرد باشــند، در برخــی گروه هــا مشــترک باشــند 
ــای  ــی الگوه ــند، ول ــهیم باش ــه در آن س ــای گون ــا کل اعض ی
ــا  ــر کســی ب ــن ه ــاوت اســت؛ بنابرای ــرد متف ــر ف ــا در ه آن ه
اینکــه بــه طریقــی شــبیه دیگــران اســت، شــخصیت منحصــر 
بــه فــردی دارد (6). الگــوی شــخصیت از خصیصه هــا یــا 
ویژگی هــای رفتــاری خاصــی تشــکیل شــده اســت و مشــخصۀ 
آن ســازگاری منحصــر بــه فــرد هــر کــس بــا محیطــش اســت. 
چنیــن مشــخصه ای در رفتــار و افــکار فــرد نمایــان مي باشــد. 
بــا وجــود ایــن خصیصه هــا یــک بــه یــک بــه یکدیگــر اضافــه 
نمی شــوند؛ بلکــه آن هــا در درون الگــوی معنــی داری ســازمان  
یافتــه و یکپارچــه می شــوند (7). ویژگی هــای شــخصیتی 
و  رفتــار  پیش بینــی  بــرای  الگوهایــی  می توانــد  افــراد 
ــردی  ــای ف ــم آورد و تفاوت ه ــان فراه ــی آن ــای روان حالت ه
افــراد عامــل مهمــی اســت کــه نشــان می دهــد چــرا برخــی از 
افــراد بهتــر از دیگــران بــا شــرایط و متغیرهــای محیطــی کنــار 
ــالمت  ــت و س ــزش، رضای ــف انگی ــطوح مختل ــد و از س می آین

ــند (8). ــوردار مي باش ــی برخ روان

ســنجش شــخصیت و توصیــف ویژگی هــای شــخصیت همــواره 
ــوده اســت. یکــی از مســائل مهــم  مــورد توجــه متخصصــان ب
در مطالعــه و ســنجش شــخصیت، آن اســت کــه بایــد مفهــوم 
ــرار  ــورد ســنجش ق ــه م ــص شــخصیتی ک شــخصیت و خصای
ــود  ــن وج ــود (9)؛ بنابرای ــف ش ــنی تعری ــه روش ــرد، ب می گی
افــرادی کــه بتوانــد در جهــت شــناخت شــخصیت و خصایــص 
افــراد کمــک کننــد بســیار ضــروری اســت و از طرفــی ابــزاری 
ــورداری از  ــن برخ ــرد ضم ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه م ک
ــه  ــگ جامع ــا فرهن ــه ب ــد ک ــن باش ــتلزم ای ــاال، مس ــی ب کارای
ــته  ــاق داش ــرد انطب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه در آن م ک
باشــد (10). متخصصــان ابزارهایــی را بــرای ارزیابــی شــخصیت 
ــد:  ــیم مي کنن ــده تقس ــتۀ عم ــه دو دس ــد ب ــی کرده ان طراح
ــا آزمون هــای عینــی شــخصیت و آزمون هــای  پرسشــنامه ها ی
می تــوان،  شــخصیت  پرسشــنامه های  ازجملــه  فرافکــن4 
ــخصیت  ــنامۀ ش ــوتا5، پرسش ــی مینه س ــنامۀ چندوجه پرسش
ــخصیت  ــۀ ش ــات پنج گان ــنجش صف ــنامۀ س ــک6، پرسش آیزن
ــای  ــن آزمون ه ــن از پرمصرف تری ــرد. همچنی ــام ب ــو7 را ن نئ
و  رورشــاخ8  جوهــر  لکه هــای  آزمــون  می تــوان  فرافکــن 
ــه ایــن نکتــه  ــرد. بایــد ب ــام ب آزمــون اندریافــت موضــوع9 را ن
ــای فرافکــن  ــه اجــرا و تفســیر آزمون ه ــز توجــه داشــت ک نی
ــه و تخصــص کافــی نیــاز دارد. حتــی ممکــن اســت  ــه تجرب ب
ــا  ــه آزمون ه ــج اینگون ــیر نتای ــم در تفس ــص ه ــراد متخص اف
اشــتباه کننــد و یــا دو متخصــص در مــورد تفســیر یــک پاســخ 

توافــق نظــر نداشــته باشــند.
یکــی از تالش هــای اساســی روان شناســان شــخصیت در قــرن 
ــرای پایه گــذاری مــدل ســاختاری بهینــه ای  بیســتم، تــالش ب
ــی  ــر توافق ــۀ اخی ــود. در طــی ده ــات شــخصیتی ب ــرای صف ب
ــد  ــج بُع ــد در پن ــخصیت می توان ــه ش ــد ک ــل ش ــبی حاص نس
ــخصیت  ــزرگ ش ــل ب ــج عام ــه پن ــن ب ــه ای ــود ک ــه ش خالص

ــروف شــد (11). مع

ایــن پنــج بعــد عبارتنــد از: برون گرایــی10، روان نژنــدی11، 
ســازگاری، وظیفه شناســی12 و گشــودگی بــه تجربــه13. در 
ســال های اخیــر پژوهشــگران بــا بررســی و تحلیــل نتایــج بــه 
ــاالن،  ــزارش همس ــا گ ــی ی ــود گزارش ده ــده از خ ــت آم دس
بــه طــور شــگفت انگیز دریافتنــد کــه نتایــج بــه دســت 
آمــده بــا شــش عامــل ســازگاری دارد (12). در بررســی ایــن 
ــترده  ــورت گس ــه ص ــا ب ــورد از عامل ه ــج م ــل، پن ــش عام ش
بــا مــدل پنــج عاملــی شــباهت داشــتند؛ بجــز اینکــه جایــگاه 
ــد،  ــوض ش ــی ع ــج عامل ــی در پن ــات هیجان ــازگاری و ثب س
ــل بدخلقــی  ــوری در مقاب ــه صب ــوط ب ــژه محتواهــای مرب به وی
بجــای ثبــات هیجانــی به عنــوان زیــر مجموعــۀ ســازگار بــودن 
تعریــف شــدند. آشــتون و همــکاران14 بــر اســاس مــدل شــش 

1 Personality
2 Adjustment
3 Hoffman
4 Projective test
5 Minnesota multiphasic personality inventory
6 Eysenck personality questionnaire
7 NEO-personality inventory-revised

8 Rorschach inkblot test
9 Thematic apperception test
10 Extraversion
11 Neuroticism
12 Conscientiousness
13 Openness to experience
14 Ashton
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مقــاله پـــــژوهشي

به منظــور  فــرد  توانایی هــای  و  ویژگی هــای شــخصیتی  از 
راهنمایــی، مشــاوره (تحصیلــی، شــغلی، خانوادگــی و سازشــی) 
بــه عمــل آورد. از طرفــی امــر تشــخیص و درمــان نیــز بی نیــاز 

ــت (15). ــی نیس ــای روان ــرد آزمون ه از کارب
ــرورت  ــر و روا ض ــی معتب ــای روان ــرای آزمون ه ــن اج بنابرای
و  مهم تریــن  از  نوجوانــی  دورۀ  همچنیــن  می یابــد. 
ــد  ــمار می آی ــه ش ــان ب ــی انس ــای زندگ ــاس ترین دوره ه حس
زیــرا در ایــن دوره، نوجــوان بــه دنبــال یافتــن هویت خویشــتن 
در مســیر شــکل دادن بــه شــخصیتی متکــی بــه خــود گام بــر 
ــن نقــش  ــرای نوجــوان در ذه ــددی ب ــی دارد، ســؤاالت متع م
ــرای آن هــا  ــد پاســخی مناســب ب می بنــدد کــه چنانچــه نتوان
ــاً  ــزل و احیان ــن اســت شــخصیتی متزل ــد چــه بســا ممک بیاب
دوگانــه پیــدا کنــد؛ بنابرایــن شــناخت جنبه هــای مهــم 
ــان  ــی نوجوان ــی و اخالق ــی، عقالن ــی، اجتماع ــمانی، روان جس
ایــن توانایــی را بــه نوجــوان و اطرافیــان او می دهــد تــا شــیوۀ 
ــه وجــود  ــی ب ــرات جســمانی و روان ــا تغیی ــح برخــورد ب صحی
ــروز ناســازگاری های خــاص  ــا حــدی از ب ــد و ت ــده را بدانن آم
ایــن دوره جلوگیــری نماینــد؛ بنابرایــن تحقیــق و پژوهــش در 
مــورد شــخصیت نوجوانــان از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده 
ــه ســنجش  ــوان ب ــورد می ت ــن م ــات در ای ــام تحقیق ــا انج و ب
متغیرهــای تأثیرگــذار بــر شــخصیت نوجوانــان پــی بــرد. توجه 
بــه چنیــن نکاتــی موجــب شــد کــه بــه دنبــال بررســی روایــی 
ــر روی  ــرا ب ــا اج ــو ب ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش ــی پرسش و پایای
ــدارس  ــه تحصیــل در م ــی مشــغول ب ــۀ ایران گروهــی از جامع
مقطــع متوســطۀ شــهر سردشــت باشــیم. تفــاوت عمــدۀ ایــن 
ــه  ــن اســت ک ــگ و همــکاران ای ــا پژوهــش پاالهن پژوهــش ب
ــام  ــور انج ــجویی کش ــۀ دانش ــر روی جامع ــان ب ــش آن پژوه
ــای  ــی ویژگی ه ــه بررس ــر ب ــش حاض ــا پژوه ــت؛ ام ــده اس ش
ــروه  ــر روی گ ــو ب ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش ــنجی پرسش روانس

ســنی نوجــوان انجــام شــده اســت.
مواد و روش ها

ــوع  ــردی از ن ــی و کارب ــۀ توصیف ــک مطالع پژوهــش حاضــر ی
ــن  ــاری ای ــۀ آم ــت. جامع ــوده اس ــی ب ــنجی و اعتباریاب روانس
پژوهــش را کلیــۀ دانش آمــوزان دختــر و پســر مقطــع متوســطه 
شــهر سردشــت کــه در ســال تحصیلــی 1394-1393 مشــغول 
بــه تحصیــل بوده انــد تشــکیل داد؛ کــه بــا توجــه بــه برآوردهــا 

ــد. کلیــۀ دانش آمــوزان مقطــع متوســطه 4000 نفــر بودن
ویژگی هــای  بررســی  پژوهــش،  ایــن  از  هــدف  چــون 
روانســنجی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو بــود، بررســی ایــن 
ــی اســت  ــل عامل ــز مســتلزم اجــرای روش تحلی ــا نی ویژگی ه
ــرآورد در تحلیــل عاملــی  و چــون تعــداد پارامترهــای مــورد ب
بســیار زیــاد اســت و بــا توجــه بــه تعــداد زیــاد مجهول هــای 
مــورد بــرآورد، نمونــه ای بــا حجــم کافــی مــورد نیــاز بــود، در 
راســتای انتخــاب حجــم نمونــه بــرای انجــام تحلیــل عاملــی، 
ــه  ــت ک ــرده اس ــنهاد ک ــن) پیش ــل از هوم ــه نق ــری18 )ب کام

بعــدی شــخصیت در ســال 2000، پرسشــنامۀ شــخصیتی 
ــداً آن  ــرده و بع ــی ک ــو )HEXACO-PI-R)15 را طراح هگزاک
ــی در  ــتون و ل ــراً آش ــد. اخی ــرار دادن ــر ق ــورد تجدیدنظ را م
ســال 2004 ایــن ابعــاد شــخصیت اســتخراج شــده را هگزاکــو 
ــع16،  ــت -تواض ــل: صداق ــرای عوام ــاری ب ــه اختص ــد ک نامیدن
تهییج پذیــری17، برون گرایــی، ســازگاری، وظیفه شناســی و 
ــنامۀ  ــاوت پرسش ــد. تف ــه مي باش ــه تجرب ــبت ب ــودگی نس گش
شــخصیت هگزاکــو بــا مــدل پنــج عاملــی شــخصیت در واقــع 
اضافــه کــردن بعــد جدیــد صداقــت -فروتنــی اســت کــه یکــی 

از مهم تریــن ویژگــی مــدل می باشــد (13).

HEXACO- لــی و آشــتون پایایــی (ثبــات درونــی) مقیاس هــای
PI-R را مــورد بررســی قــرار دادنــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد 
کــه پایایــی عامل هــا در محــدوده ای از 0/89 مربــوط بــه عامــل 
وظیفه شناســی تــا 0/92 مربــوط بــه عامــل صداقــت -فروتنــی 
ــه  ــوط ب ــا 0/88 مرب ــت ت ــل خالقی ــه عام ــوط ب و از 0/75 مرب
ــن  ــرار داشــته اســت. در ای عامــل بخشــش در ســطح عامــل ق
مطالعــه مقیاس هــای 24 گانــۀ پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو 
در معــرض تحلیــل عاملــی قــرار گرفتــه اســت. 10 مقــدار ویــژۀ 
اول عبــارت بوده انــد از: 3/5، 4/5، 2/7، 2/5، 1/7، 1/3، 0/8، 
0/8، 0/7، 0/6 و آخریــن کاهــش در مقــدار ویــژۀ بیــن عوامــل 
ششــم و هفتــم بــه وقــوع پیوســت و شــش عامــل اول مجموعــاً 
ــن مطالعــه،  ــس را تبییــن کــرده اســت. در ای 63/2% کل واریان
ــو  ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش ــل پرسش ــی 6 عام ــتگی درون همبس
ــوده  ــم ب ــبتاً ک ــل نس ــان 6 عام ــتگی، می ــد. همبس ــی ش بررس

اســت (12).

ــنجی  ــای روانس ــی ویژگی ه ــه بررس ــکاران ب ــگ و هم پاالهن
ــه  ــن مطالع ــد. در ای ــو پرداخته ان پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاک
ســاختار 6 عاملی پرسشــنامۀ HEXACO-PI-R در دانشــجویان 
ایرانــی مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت. پایایــی عامل هــای بــه 
دســت آمــده ایــن پرسشــنامه عبارتنــد از: صداقــت و فروتنــی 
ســازگاری   ،0/91 برون گرایــی   ،0/85 تهییج پذیــری   ،0/93
ــه  ــه تجرب ــبت ب ــودگی نس ــی 0/92 و گش 0/92، وظیفه شناس
0/88. نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــان داده اســت کــه 
پرسشــنامه از 6 عامــل اشــباع شــده اســت کــه 10 مقــدار ویــژۀ 
 ،1/77  ،2/73  ،3/48  ،3/72  ،4/99 از:  بوده انــد  عبــارت  اول 
1/19، 0/72، 0/57، 0/53 و 0/52. شــش عامــل اول مجموعــاً 
74/57 درصــد کل واریانــس را تبییــن کــرده اســت. نتایــج این 
مطالعــه نشــان داده اســت کــه پرسشــنامۀ 6 عاملــی هگزاکــو 
ــخصیت در  ــف ش ــاد مختل ــنجش ابع ــرای س ــبی ب ــزار مناس اب

جامعــۀ دانشــجویی کشــور اســت (14).

ــه  ــون محــدود ب ــی هــر آزم ــی و پایای ــورد روای پژوهــش در م
ــه  ــون در آن جامع ــی آزم ــی و پایای ــه روای ــه ای اســت ک جامع
ــون  ــدۀ آزم ــه اســت و مصــرف کنن ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع م
ــته  ــی داش ــود دسترس ــۀ خ ــی جامع ــی و پایای ــه روای ــد ب بای
باشــد و هــر وقــت کــه الزم باشــد تشــخیص ســریع و عینــی 

15 Honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, 
conscientiousness, and openness to experience
16 Honesty-humility

17 Emotionality
18 Comrey
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گــروه نمونــه بــرای تحلیــل عاملــی 100 نفــری ضعیــف اســت، 
200 نفــری بــد نیســت، 300 نفــری خــوب اســت، 500 نفــری 
خیلــی خــوب و 1000 نفــری عالــی اســت (16). بــر ایــن مبنــا 
ــۀ روش هــای متــداول در پژوهش هــای  ــر پای از ایــن جامعــه ب
ــر از  ــم 500 نف ــا حج ــه ب ــروه نمون ــک گ ــی ی ــل عامل تحلی
طریــق نمونه بــرداری چنــد مرحلــه ای تصادفــی انتخــاب شــد. 
در مرحلــۀ نمونه گیــری بــه صــورت تصادفــی، مــدارس دختــر 
و پســر انتخــاب شــدند و در مــدارس نیــز بــه صــورت تصادفــی 
ــورت  ــه ص ــوزان ب ــت دانش آم ــاب و در نهای ــی انتخ کالس های
گروهــی مــورد آزمــون قــرار گرفتنــد. قبــل از تجزیــه و تحلیــل 
نیــز 27 پرسشــنامه بــه دلیــل ناقــص بــودن حــذف شــدند و 
ــاری  ــل آم ــه و تحلی ــورد تجزی ــنامه م ــت 473 پرسش در نهای

قــرار گرفتــه شــد.

ابزار پژوهش

پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو

آشــتون و لــی بــر اســاس مــدل شــش بعدی شــخصیت در ســال 
2000 پرسشــنامۀ شــخصیتی هگزاکــو را طراحــی کــرده و بعــداً 
ــی دارای  ــد. پرسشــنامۀ فعل ــرار دادن ــر ق ــورد تجدیدنظ آن را م
ــی،  ــری، برون گرای ــع، تهییج پذی ــت -تواض ــل: صداق ــش عام ش
ســازگاری، وظیفه شناســی و گشــودگی نســبت بــه تجربــه 
می باشــد. ضریــب پایایــی هــر یــک از عامل هــای ایــن مقیــاس 

بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ، بــه دســت آمــد.

ــن پرسشــنامه شــامل 60 مــاده اســت کــه نمره گــذاری آن  ای
مقیــاس لیکــرت 5 درجــه ای شــامل: کامــاًل موافقــم 5، موافقــم 
ــف) 3، مخالفــم 2 و  ــه مخال ــق و ن ــه مواف ــدارم (ن 4، نظــری ن
ــدادی از ســؤاالت  ــن تع ــم 1 می باشــد و همچنی ــاًل مخالف کام

ــه شــیوۀ معکــوس نمره گــذاری شــدند (12). ــز ب نی

تجزيه و تحلیل داده ها

ــزار SPSS 18 و  ــا از نرم اف ــل داده ه ــه و تحلی ــور تجزی به منظ
ــه  ــورد مطالع ــروه م ــن مشــخصۀ گ ــرای تعیی Lisrel 18/8 و ب
از روش هــای متــداول آمــار توصیفــی هماننــد توزیــع فراوانــی 
ــی  ــاخص های پراکندگ ــز و ش ــه مرک ــش ب ــاخص های گرای ش
اســتفاده شــد. همچنیــن ضریــب پایایــی مجموعــۀ پرسشــنامه 
بــا فرمــول کلــی آلفــای کرونبــاخ بــرآورده شــد و بــرای بررســی 
ــنامه از  ــوای پرسش ــه محت ــب ک ــن مطل ــن ای ــی و تعیی روای
ــی  ــای اصل ــت، روش مؤلفه ه ــده اس ــباع ش ــی اش ــه عوامل چ

PC مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. بــرای مقایســۀ نمــرات 
دانش آمــوزان دختــر و پســر در مقیــاس پرسشــنامۀ شــخصیت 
 (t-test( ــرای دو گــروه مســتقل هگزاکــو از آزمــون آمــاری t ب
ــاری  ــل آم ــه وتحلی ــي داری تجزی ــطح معن ــد. س ــتفاده ش اس

تحقیــق حاضــر P>0/01 در نظــر گرفتــه شــد.
يافته ها

هــدف از ایــن پژوهــش بررســی ویژگی هــای روانســنجی 
ــب  ــرآورد ضری ــرای ب ــود ب ــو ب ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش پرسش
اعتبــار پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده 
ــو 0/692  ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش ــار کل پرسش ــه اعتب ــد ک ش
و ضریــب اعتبــار عامل هــای صداقــت و فروتنــی 0/480، 
تهییج پذیــری 0/708، برون گرایــی 0/569، ســازگاری 0/631، 
وظیفه شناســی 0/548 و گشــودگی نســبت بــه تجربــه 0/419 
ــن بررســی  ــی و همچنی ــرای بررســی روای ــد. ب ــه دســت آم ب
اینکــه پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو از چــه عواملــی اشــباع 
ــپس از  ــافی و س ــی اکتش ــل عامل ــدا از تحلی ــت، ابت ــده اس ش

ــر اســتفاده شــد. ــه شــرح زی ــدی ب ــی تأیی ــل عامل تحلی
ــاخص  ــدار ش ــد؛ مق ــام ش ــا انج ــت داده ه ــون کفای ــدا آزم ابت
ــا KMO، 0/698 اســت کــه نشــان دهنــدۀ  کفایــت داده هــا ی
ــا  ــر داده ه ــی ب ــتگی مبتن ــس همبس ــا و ماتری ــت داده ه کفای
ــی در  ــل عامل ــت. تحلی ــی اس ــل عامل ــه تحلی ــرای ورود ب ب
چندیــن مرتبــه انجــام شــد تــا بهتریــن ســاختار عاملــی زیــر 

ــد. ــه دســت آم ب
در مرحلــۀ بعــد از تحلیــل عاملــی ســهم هــر یــک از عامل هــا 
بــا ارزش هــای ویــژۀ آن هــا و قــدرت تبییــن واریانــس آزمــون 
مشــخص شــد. بــا توجــه بــه نمــودار اســکری کتــل و جــدول 
ارزش ویــژه 21 عامــل بــا ارزش ویژۀ بیشــتر از یــک، 60/713 

از واریانــس کل را تبییــن کــرد.
نمــودار شــیب دار اســکری کتــل، طرحــی از واریانــس کل تبیین 
ــا ســایر متغیرهــا  ــه وســیلۀ هــر متغیــر را در ارتبــاط ب شــده ب
ــاال و  ــزرگ در ب ــای ب ــرح عامل ه ــن ط ــد. در ای ــان می ده نش
ــار هــم نشــان داده  ــا شــیبی تدریجــی در کن ســایر عامل هــا ب
ــهم  ــرد، س ــتنباط ک ــوان اس ــودار می ت ــن نم ــده اســت. از ای ش
عامــل نخســت در واریانــس کل متغیرهــا چشــمگیر و از ســهم 
بقیــۀ عامل هــا متمایزتــر اســت. 21 عامــل ارزش ویــژۀ بزرگتــر 
ــل  ــد و عام ــم 7/591 درص ــل یک ــه عام ــتند ک ــک را داش از ی

ــس را تبییــن کــرد. ــک 60/713 از واریان بیســت و ی

جدول 1- آزمون کایزر -کایر -اولکین و آزمون بارتلت.

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

4.
4.

50
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
he

fa
ye

kh
at

am
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                             5 / 11

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.4.4.50
https://shefayekhatam.ir/article-1-1077-fa.html


دوره چهارم، شماره چهارم، پاییز 1395

5555

مقــاله پـــــژوهشي

کاهــش عامل هــا از تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی اســتفاده شــده 
اســت. همچنیــن در ایــن مرحلــه ســؤاالت 1، 4، 17، 18، 20، 
21، 22، 23، 31، 32، 40، 45، 48، 49، 50، 56 بــه دلیــل 
بــار عاملــی کــم و یــا داشــتن بــار عاملــی روی چندیــن عامــل، 

از تحلیــل عاملــی حــذف شــدند.

ــج تحلیــل  ــه کــه در جــدول 3 مشــخص اســت نتای همان گون
مؤلفه هــای اصلــی پــس از شــانزده بــار انجــام چرخــش 
ــده،  ــؤال باقیمان ــوع 44 س ــه از مجم ــس نشــان داد ک واریماک
پرسشــنامه از 16 عامــل اشــباع شــده اســت کــه بــر روی هــم 
ــن  ــن ای ــد؛ بنابرای ــن می کن ــس را تبیی 59/161 درصــد واریان
عامل هــا از قــدرت تبییــن نســبتاً مناســب بــرای ایــن آزمــون 

ــند. ــوردار می باش برخ
بــرای تعییــن همبســتگی هــر ســؤال بــا هــر عامــل، ماتریــس 
اولیــه بررســی شــد. اعــداد درون ایــن ماتریــس همبســتگی های 
بیشــتر از 0/4 بیــن عامل هــا و ســؤال ها (مــالک ورود متغیرهــا 
ــا  ــودن آن ه ــت ب ــاال و مثب ــد و ب ــل) را نشــان می دهن ــه عوام ب
بیــان کننــدۀ ایــن اســت کــه آن ســؤال در شناســایی آن مفیــد 
اســت و منفــی بــودن آن ضرایــب و کمتــر از 0/4 (مــالک خروج 
متغیرهــا بــه عوامــل) بیــان کننــدۀ ایــن اســت کــه آن ســؤال 

همبســتگی منفــی دارد.

ــی،  ــل عامل ــده از اجــرای تحلی ــه دســت آم ــج ب ــۀ نتای ــر پای ب
ــو 21  ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش ــؤالی پرسش ــۀ 60 س از مجموع
عامــل اســتخراج شــده اســت کــه نتایــج نشــان داد عامل هــاي 
ــنامۀ  ــی پرسش ــخۀ اصل ــتر از نس ــیار بیش ــده بس ــتخراج ش اس
ــرای رســیدن  شــخصیت هگزاکــو می باشــند، در ایــن راســتا ب
ــب و  ــن ترکی ــه بهتری ــتیابی ب ــاده، دس ــاختار س ــک س ــه ی ب

جدول 2- ارزش ویژه، درصد تبیین واریانس و درصد تراکمی عامل های پرسشنامه شخصیت هگزاکو بعد از چرخش.

نمودار 1- اسکری کتل مجموعه سؤال های پرسشنامۀ شخصیت هگزاکو.
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داده هــا پیــش از چرخــش در ابتدایی تریــن حالــت خــود قــرار 
ــرای  ــر آن هــا حاکــم نبــود. ب داشــتند و هیــچ نظــم معینــی ب
ــب  ــن ترکی ــه بهتری ــت و دســتیابی ب ــن حال ــردن ای ــن ب از بی
عاملــی از چرخــش واریماکــس اســتفاده شــد. چرخــش 
واریماکــس، ترکیــب ضرایــب همبســتگی و عامل هــا را در 
ــن  ــی ای ــسۀ تمام ــت. مقای ــرار داده اس ــب ق ــرایطی مناس ش
ــتگی ها  ــب همبس ــی ضرای ــه تمام ــد ک ــان می ده ــب نش ضرای
پــس از چرخــش اصــالح شــده اند و در بهتریــن حالــت خــود 

قــرار گرفته انــد.

ــن  ــل در بهتری ــا عوام ــؤال ها ب ــس س ــش، ماتری ــس از چرخ پ
حالــت ممکــن قــرار گرفتنــد کــه ســؤال های هــر عامــل دقیقــاً 

ــن و در جــدول 4 نشــان داده شــده اند. معی
ــداد 44  ــت تع ــده اس ــوق آم ــدول ف ــه در ج ــه ک همان گون
ــل  ــس از تحلی ــد؛ پ ــول بوده ان ــی مقب ــار عامل ــؤال دارای ب س
ــد  ــتفاده ش ــدی اس ــی تأیی ــل عامل ــافی از تحلی ــی اکتش عامل
ــب  ــی شــوند. نکتــۀ جال ــا صحــت محاســبات پیشــین ارزیاب ت
ــم،  ــتم، دوازده ــای هش ــود عامل ه ــدول 4، وج ــه در ج توج
ســیزدهم، چهاردهــم، پانزدهــم، شــانزدهم بــا دو ســؤال اســت، 
برخــی از روان ســنج ها معتقــد هســتند کــه حداقــل بــرای هــر 
عامــل ســه ســؤال بایــد وجــود داشــته باشــد؛ در ایــن پژوهــش 
ــوی  ــتگی های ق ــل همبس ــه دلی ــاور ب ــن ب ــرش ای ــن پذی ضم

ــدند. ــذف نش ــل ح ــا، از تحلی ــا عامل ه ــؤال ها ب ــن س ای

جدول 3- ماتریس همبستگی بین سؤال ها و عامل های پرسشنامه پس از چرخش.
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ــد. ــان می ده ــتاندارد را نش اس

ــی در  ــل نهای ــدی 7 عام ــی تأیی ــل عامل ــودار 2، تحلی در نم
ــتاندارد  ــی اس ــار عامل ــده اســت. ب ــه ش ــتاندارد ارائ ــت اس حال
تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای ســنجش قــدرت رابطــۀ بیــن 
ایــن متغیرهــا بــا متغیرهــای قابــل مشــاهدۀ آن هــا (گویه هــای 
ــت؛  ــوده اس ــر از 0/4 ب ــوارد بزرگت ــی م ــنامه) در تمام پرسش
ــای  ــن متغیره ــرای ای ــی پرسشــنامه ب ــن ســاختار عامل بنابرای

ــد اســت. ــل تأیی ــی، بیشــتر از 0/4 قاب ــار عامل ب
ــرای بررســی نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی از شــاخص های  ب
برازندگــی آن هــا اســتفاده شــد؛ بــر ایــن اســاس ریشــۀ میانگیــن 
ــا 0/052 اســت  ــر ب ــرآورد )RMSEA)19 براب مربعــات خطــای ب
ــا ایــن شــاخص تأیید  کــه برازندگــی تحلیــل عاملــی تأییــدی ب
می شــود. مقــدار کای اســکوئر20 در مــدل پژوهــش برابــر 
2/267 محاســبه شــده اســت کــه از 3 کمتــر می باشــد و نشــان 
ــت.  ــوردار اس ــبی برخ ــرازش مناس ــل از ب ــن تحلی ــد ای می ده
ســایر شــاخص های برازندگــی از قبیــل: شــاخص نیکویــی 
بــرازش )GFI)21 برابــر بــا 0/95، شــاخص بــرازش هنجــار یافتــه 
)NFI) 22 برابــر بــا 0/83، شــاخص بــرازش افزایــش )IFI)23 برابــر 
ــا 0/89  ــر ب ــی )CFI)24 براب ــرازش تطبیق ــاخص ب ــا 0/89، ش ب
ــد. پــس از بررســی و خالصــه کــردن تمامــی  ــه دســت آمدن ب
تحلیل هــای آمــاری، 7 عامــل تأییــد شــده و بــه ترتیــب نوشــته 
شــدند کــه در نهایــت هــر عامــل بــر اســاس ادبیــات موضــوع و 

ــدند.  ــذاری ش ــؤال ها نام گ ــوم س مفه
ــنامۀ  ــواد پرسش ــد م ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک همانط
شــخصیت هگزاکــو بــر پایــۀ مقیــاس لیکــرت بــا نمره هــای 1 
تــا 5 درجه بنــدی  شــده اســت. مشــخصه های آمــاری حاصــل 
از پرسشــنامه بــرای هــر عامــل و کل پرسشــنامه در جــدول 6 

آمــده اســت.

تحلیل عاملی تأيیدی
ــا اســتفاده از نرم افــزار Lisrel انجــام  تحلیــل عاملــی تأییــدی ب
شــد. در ایــن مرحلــه، 16 عامــل اســتخراج شــده مــورد تجزیه و 
تحلیــل قــرار گرفتنــد. نتایــج تحلیــل عاملــی تأییدی مرتبــۀ اول 
ــرای ســنجش قــدرت،  ــی اســتاندارد ب ــار عامل نشــان داد کــه ب
رابطــۀ بیــن ایــن متغیرهــا بــا متغیرهــای قابــل مشــاهدۀ آن ها 
ــر از 0/4  ــؤاالت بزرگت ــی از س ــنامه) در برخ ــای پرسش (گویه ه
نبــوده اســت؛ بنابرایــن ســاختار عاملــی پرسشــنامه بــرای ایــن 
ــار عاملــی کمتــر از 0/4 قابــل تائیــد نیســت؛ در  ــا ب متغیرهــا ب
ایــن راســتا بــرای بــه دســت آوردن یــک مــدل خــوب، ســؤاالتی 
ــود را از تحلیــل حــذف  ــر ب ــی آن هــا از 0/4 کمت ــار عامل کــه ب
کــرده و تحلیــل عاملــی تأییــدی، چندیــن بــار انجــام شــد کــه 
ایــن باعــث شــد از تعــداد عامل هــا کاســته شــود و از 16 عامــل 
بــه 7 عامــل کاهــش یابــد؛ بنابرایــن 9 عامــل از تحلیــل حــذف 
شــدند. ســؤاالت 6، 9،10،11، 13، 14، 15،16، 19، 24، 25، 
26، 30، 33، 35، 36، 37، 39، 42، 43، 44، 47، 51، 54 و 
57 بــه دلیــل بــار عاملــی کمتــر از 0/4 از تحلیــل حــذف شــدند 
ــا 7 عامــل مــورد تأییــد  و در نهایــت نمــودار تحلیــل عاملــی ب
ــا حــذف ایــن ســؤاالت عامل هــای  نهایــی قــرار گرفتــه شــد. ب
ســوم، هشــتم، دهــم، یازدهــم، دوازدهــم، ســیزدهم، چهاردهــم، 
پانزدهــم و شــانزدهم تأییــد نشــدند و از تحلیــل حــذف شــدند و 
در نهایــت عامل هــای یکــم، دوم، چهــارم، پنجــم، ششــم، هفتــم 
و نهــم تأییــد شــدند و در تحلیــل عاملــی تأییــدی باقــی ماندنــد. 
ــت  ــدی در حال ــی تأیی ــل عامل ــی تحلی ــدل نهای ــودار 2 م نم

19 Root mean square error of approximation
20 Chi square
21 Goodness of fit index

22 Normed of fit index
23 Incremental of fit index
24 Comparative of fit index

جدول 4- شماره سؤال های هر عامل.

نمودار 2- نمودار نهایی تحلیل عاملی تأییدی در حالت استاندارد.
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در ایــن پژوهــش تعــداد دختــران 242 و پســران 231 بــود کــه 
ــب  ــه ترتی ــران ب ــرات دخت ــتاندارد نم ــراف اس ــن و انح میانگی
59/06، 6/73 و همچنیــن میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمرات 

پســران بــه ترتیــب 57/18 و 6/6 بــه دســت آمــده اســت.
نتایــج آزمــون آماری T=3/053، df=471، P>0/01( t) نشــان 
می دهــد کــه بیــن میانگین هــای شــخصیت دانش آمــوزان 

دختــر و پســر تفــاوت معنــي داری وجــود دارد.
بحث و نتیجه گیري

ــراد  ــا اف ــرد ی ــای ف ــته از ویژگی ه ــر آن دس ــخصیت بیانگ ش
اســت کــه شــامل الگوهــای ثابــت فکــری، عاطفــی و رفتــاری 
آن هاســت (17). در ســاخت و بررســی آزمون هــای عینــی 
آدمــی  شــخصیت  اوالً  کــه  می شــود  فــرض  شــخصیت، 
متشــکل از مجموعــۀ رگه هــا یــا ویژگی هایــی اســت کــه 
ــاوت  ــف متف ــراد مختل ــا در اف ــن ویژگی ه ــدازۀ ای ــدت و ان ش
اســت. ثانیــاً رگه هــا و ویژگی هــای شــخصیتی در افــراد 
از ثبــات و پایایــی نســبی برخــوردار اســت (18). یکــی از 
در  شــده  مطــرح  نظریه هــای  جامع تریــن  و  کارآمدتریــن 
ــری  ــتم و مک ک ــی کاس ــج عامل ــۀ پن ــخصیت، نظری ــاب ش ب

ــدگاه، شــخصیت دارای ســاختاری  ــن دی ــر اســاس ای اســت. ب
سلســله مراتبــی بــا 5 بعــد اصلــی در باالتریــن مرتبــه و قابــل 
فروکاهــی بــه اجــزا یــا صفــات ردۀ پایین تــر اســت (بــه نقــل 
ــه  ــا تکی ــگران ب ــادي)-(19). پژوهش ــی و اعتم از نصراصفهان
ــل  ــۀ عام ــه منزل ــا را ب ــی برخــی ویژگی ه ــای تجرب ــر داده ه ب
مطــرح کردنــد کــه در ایــن میــان پژوهش هــای لــي و آشــتون 
ــه الگــوی شــش عاملــی هگزاکــو انجامیــد (12). در همیــن  ب
راســتا پژوهــش حاضــر بــا هــدف اصلــی بررســی ویژگی هــای 
ــار،  ــه اعتب ــو از جمل روانســنجی پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاک
ــر و  ــوزان دخت ــرات دانش آم ــۀ نم ــن مقایس ــی و همچنی روای

ــد. ــام ش ــتان سردشــت انج پســر شهرس
ــی پرسشــنامۀ  ــار و همســانی درون ــرآورد ضریــب اعتب ــرای ب ب
شــخصیت هگزاکــو از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد 
کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ کل پرسشــنامه، از اعتبــار کافــی 
ــات  ــد در تحقیق ــگران می توانن ــذا پژوهش ــود؛ ل ــوردار نب برخ
ــؤاالت  ــی از س ــنامه، برخ ــار پرسش ــود اعتب ــرای بهب ــده ب آین
ــی)  ــات درون ــی (ثب ــتون پایای ــی و آش ــد. ل ــذف نماین را ح
مقیاس هــای هگزاکــو را مــورد بررســی قــرار دادنــد؛ پژوهــش 
آنــان نشــان داد کــه پایایــی عامل هــا در محــدوده ای از 

جدول 6- مشخصه های آماری نمره های مقیاس شخصیت هگزاکو.

جدول 5- شماره سؤال ها و نام عامل ها.
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مقــاله پـــــژوهشي

پاالهنــگ و همــکاران و نیــز لــی و آشــتون 6 عامــل اســتخراج 
ــا شــش عاملــی کــه  شــد. در پژوهــش حاضــر شــش عامــل ب
ــتون  ــی و آش ــش ل ــن پژوه ــکاران و همچنی ــگ و هم پاالهن
ــای  ــا یافته ه ــه ب ــد، شــباهت داشــت ک ــرده بودن اســتخراج ک
ــز  ــر نی ــل دیگ ــک عام ــه ی ــز اینک ــود. بج ــو ب ــم س ــا ه آن ه
ــی  ــود کم بین ــه خ ــت ک ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــتخراج و م اس
ــای  ــا یافته ه ــج ب ــوص نتای ــن خص ــه در ای ــد ک ــذاری ش نام گ

ــد. ــو نمی باش ــم س ــا ه آن ه
بــرای مقایســۀ نمــرات دانش آمــوزان دختــر و پســر در مقیــاس 
ــرای دو  ــاری t ب ــون آم ــو از آزم ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش پرسش
ــاری t نشــان  ــون آم ــج آزم ــروه مســتقل اســتفاده شــد. نتای گ
می دهــد کــه مقــدار t بــه دســت آمــدۀ شــخصیت هگزاکــو در 
دانش آمــوزان دختــر و پســر (3/053) بــا درجــۀ آزادی 471 بــا 
ســطح کمتــر از 01/0 از مقــدار t بحرانــی بزرگتر اســت؛ بنابراین 
ــای  ــن میانگین ه ــه بی ــت ک ــوان گف ــان می ت ــا 99% اطمین ب
ــي داری  ــاوت معن ــر تف ــر و پس ــوزان دخت ــخصیت دانش آم ش
ــج پژوهــش رجــب زاده و همــکاران  وجــود دارد. همچنیــن نتای
نشــان داد کــه در عوامل شــخصیت ماننــد: نوروزگرایــی عمومی، 
ــن  ــز بی ــادی اضطراب آمی ــی و بی اعتم ــیخته خویی پارانویائ گس
ــود دارد  ــي داری وج ــاوت معن ــر تف ــر و پس ــجویان دخت دانش
(20). نتایــج بــه دســت آمــده در پژوهــش حاضــر بــا یافته هــای 

ــم ســو می باشــد. پژوهــش رجــب زاده ه

ــوط  ــا 0/92 مرب ــی ت ــل وظیفه شناس ــه عام ــوط ب 0/89 مرب
ــل  ــه عام ــوط ب ــی و از 0/75 مرب ــت -فروتن ــل صداق ــه عام ب
ــطح  ــش در س ــل بخش ــه عام ــوط ب ــا 0/88 مرب ــت ت خالقی
عامــل قــرار داشــته اســت. یافته هــای پژوهــش حاضــر 
ــی و  ــن ل ــکاران و همچنی ــگ و هم ــای پاالهن ــا پژوهش ه ب
آشــتون هــم ســو نمی باشــد.برای بررســی روایــی پرسشــنامه 
و اینکــه پرسشــنامۀ شــخصیت هگزاکــو از چــه عواملــی اشــباع 
ــی  ــل عامل ــی اکتشــافی و تحلی ــل عامل ــده اســت، از تحلی ش
ــج نشــان داد پرسشــنامه از  ــه نتای ــتفاده شــد ک ــدی اس تأیی

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــی رضایت بخش روای

پاالهنــگ و همــکاران در پژوهــش خــود در خصــوص بررســی 
ــه  ــو ب ــخصیت هگزاک ــنامۀ ش ــنجی پرسش ــای روانس ویژگی ه
ایــن نتایــج دســت یافتنــد: 10 مقــدار ویــژۀ اول عبــارت 
از: 4/99، 3/72، 3/48، 2/73، 1/77، 1/19، 0/72،  بوده انــد 
0/57، 0/53، 0/52 و شــش عامــل اول مجموعــاً 74/57 درصــد 
ــی و آشــتون در  ــن کــرده اســت (14). ل ــس را تبیی کل واریان
ــخصیت  ــنامۀ ش ــه پرسش ــای 24 گان ــود، مقیاس ه ــۀ خ مطالع
هگزاکــو را در معــرض تحلیــل عاملــی قــرار داده انــد.10 مقــدار 
 ،1/7  ،2/5  ،2/7  ،4/5  ،3/5 از:  بوده انــد  عبــارت  اول  ویــژۀ 
ــاً 63/2  ــل اول مجموع ــش عام 1/3، 0/8، 0/8، 0/7، 0/6 و ش
درصــد کل واریانــس را تبییــن کــرده اســت (12). در پژوهــش 
حاضــر 7 عامــل مــورد تأییــد واقــع شــد امــا در پژوهش هــای 
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