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Abstract
Introduction: The present study was an attempt to standardize and check the psychometric
properties of Ego Identity Process Questionnaire among Iranian students.
Method: Initially at pilot stage, 150 students of psychology at Shahid Beheshti University
responded to the questionnaire, and after revision it was administered to 100 students who were
selected using multi-stage cluster sampling.
Results: Using confirmatory factor analysis, the eight factor structure was confirmed with 2
domains: ideological and interpersonal. However, the 2 factor structure of commitment and
exploration was not confirmed. Using exploratory factor analysis, three factors were identified:
commitment, lack of commitment, and discovery.
Conclusion: The reliability and validity coefficients were generally satisfactory. Seven items
were omitted from the questionnaire, and the resulted 25-item questionnaire formed a
homogeneous collection that had a proper factorial structure and was qualified for being used
in psychological research and clinical and diagnostic activities.
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بررسی ویژگیهای روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه فرایند هویت من
شهال پاکدامن ،1بهرام صالح صدق پور ،2الهام اتحادی



 گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،مرکز گلپایگان ،استان اصفهان ،ایران
 1گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران
 2گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1822/9/22 :

تاریخ پذیرش1892/1/11 :

چکیده
مقدمه :این پژوهش با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه فرایند هویت من در بین دانشجویان ایرانی انجام
شد.
روش :در مرحله ارزیابی مقدماتی ،پرسشنامه مذکور با  151نفر از دانشجویان کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی اجرا
شد و پس از رفع اشکاالت ادبی ،برای بار دوم روی  111نفر از دانشجویان کارشناسی که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای
انتخاب شده بودند اجرا شد.
یافتهها :با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار  2عاملی در دو بعد ایدئولوژیکی و بین فردی تأیید شد ،اما ساختار  2عاملی
(تعهد و کاوش) تأیید نشد .با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ،سه عامل تعهد ،عدم تعهد و اکتشاف به دست آمد .روایی عوامل استخراج
شده از طریق ضریب روایی سازه ،و اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ ( )1/515محاسبه شد.
نتیجهگیری :به طور کلی ضرایب اعتبار و روایی رضایت بخش بود .از  82سؤال پرسشنامه 5 ،سؤال حذف گردید و پرسشنامه  25سؤالی
حاصل ،مجموعه همگنی را تشکیل داد که از ساختار عاملی مناسبی برخوردار است و واجد شرایط الزم برای کاربرد در پژوهشهای
روانشناختی و فعالیتهای کلینیکی و تشخیصی میباشد.
کلیدواژهها :هویت من ،اعتبار ،روایی ،هنجاریابی
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مقدمه
همه افراد نیاز دارند که تصویر روشنى از خویش داشته باشند و
بدانند چه کسی هستند .آنچه هر فرد در زندگی به شدت به آن
نیازمند است داشتن تصویر روشنی از هویت خود است .افرادی که
به این وضعیت دست مییابند در انجام وظایف خود ثبات و استواری
بیشترى نشان مىدهد []1
هویت شخصى مفهومى است که فرد از خود به عنوان یک شخص
دارد و این مفهوم ناشى از تجربه ،تداوم و تمایز یعنى خود همانى
در طی زمان و متمایز بودن از دیگران است [ .]2در بین دانشمندان،
اریکسون بیشترین سهم را در زمینه هویت دارد .از نظر اریکسون
واژه هویت به ارتباط مشخص با ارزشهاى منحصر به فردی
اطالق مىشود که توسط جامعه اشاعه یافته است [ .]8اریکسون
ابتدا اصطالح "هویت من" را برای توصیف مسائل روانی بعضی
سربازان بازگشته از جنگ جهانی دوم به کار برد .او مشاهده کرد
که این سربازان نمىتوانند ازعهده تغییر نقش خود از سرباز به
شهروند برآیند و در انطباق با وظایف و مسئولیتهای جدید خود در
جامعه ناتوان هستند .تجربه آنها فقدان یکسان بودن خود و
پیوستگى زندگی بود .وى میگوید :آنچه توجه مرا بیشتر جلب کرد
فقدان مفهومى از هویت در این مردان بود .آنان مىدانستند که چه
کسى هستند و یک هویت شخصى داشتند اما این هویت ازنظر
ذهنى سست بود .زندگی آنها دیگر پیوستگی گذشته را نداشت و
نوعى آشفتگى اساسى در چیزی که بعدها آنرا "هویت من " نامیدم،
وجود داشت [.]4
هویت من احساسى است که از تبادل فرد با واقعیت اجتماعى
خویش ناشى شده و در پاسخ به تغییرات محیط اجتماعى تبدیل و
تغییر مى یابد [ .]5همسانسازى مفهومى است که با هویت رابطه
نزدیکى دارد .این مفهوم توصیف کننده فرایندى است که در طى
آن همچنانکه "خود" رشد مىکند ،اجتماع نقشهایى را که دیگران
الگوى آن هستند به خود مىافزاید .به این ترتیب ،معنى هویت در
بر گیرندهى همانند سازىهای متعدد درطى رشد است .لذا مىتوان
هویت را "خود همانند بودن " یکى بودن ،وحدت و دوام شخصیت
و فردیت نیز معنا کرد.
مارسیا در سال  1918مبحث "پایگاه هویت " را مطرح کرد که در
واقع هدف وى عملیاتى کردن مفهوم هویت بود .بر طبق نظر خود
او ،این رویکرد کوششى در جهت ایجاد روایى سازه براى بحران
مرحلهى پنجم اریکسون بود .وی مىگوید :براى اینکه یک مفهوم
ارزشمند باشد ،باید تعریفپذیر و قابل اندازهگیرى باشد ،به طورى
که در یک آزمون فرض عملى ،بتواند پیشبینىهایى به عمل آورد،
بنابراین سازهای که وى به عنوان پایگاه هویت تعریف کرده است،
هم از نظر توصیفى-نظرى بسیار غنى بوده و هم داراى قابلیت
اندازهگیرى است و این امر باعث شده است که در دهههاى اخیر،
مطالعهى تجربى رشد هویت تحت سلطه این رویکرد قرار گیرد
[ .]1در نظریهى مارسیا ،دو معیار بحران (جستجو) و تعهد براى
تعیین رشد هویت به کار مىرود [.]5
در نظریهى مارسیا بحران هویت مترادف با جستجو به عنوان دوره
ى پرسشگری و بررسى آزمایش نقشها ،آرمانها تعریف مىشود.

با در نظر گرفتن وجود یا فقدان هریک از دو معیار در دوراهى
شکلگیرى هویت فرد و وضعیت فعلى وى مىتوان پایگاه هویت
فرد را تعیین کرد .مارسیا با حضور یا فقدان این معیارها چهار پایگاه
هویت را مشخص کرد :پایگاه هویت موفق (فرد بحران را پشت
سر گذاشته و داراى تعهد است) ،پایگاه هویت دیررس (فرد در دو
راهی بحران است ،تعهد ایجاد نکرده است) ،پاپگاه هویت زودرس
(فرد بحرانی نداشته ،اما داراى تعهد است) ،و پایگاه هویت سردرگم
(فرد در حال حاضر نه بحران دارد نه تعهد [ .]8مارسیا به وسیله
مصاحبههای نیمه ساختاری که حدود  45تا  11دقیقه برای انجام
آن زمان نیاز بود به بررسی وضعیت هویت دانشجویان و تعریف
عملیاتی از نظریه اریکسون پرداخت .او طی مصاحبههای بالینی
خود با دانشجویان ،سؤالهایی در سه زمینه (جهان بینی مذهبی،
سیاسی و شغلی) مطرح مینمود .او براساس نتایج این مصاحبهها
وضعیت هویت فرد را براساس میزان تعهد و همچنین بحران در
این سه مقوله مشخص میکرد و به این طریق چهار وضعیت هویت
موفق ،دیررس ،زودرس و سردرگم را ارائه کرد [.]5
آدامز  ]5[ 1959اقدام به تهیه اولین پرسشنامه سنجش عینی هویت
من ) (OM-Eisبراساس چهار وضعیتی که مارسیا مشخص کرده
بود در سه حیطه شغل ،سیاست و مذهب نمود .تعداد سؤاالت این
پرسشنامه با توجه به طراحی دو سؤال در هر حیطه و جمعا  1سؤال
برای هر وضعیت ،شامل  24سؤال بود .گروتوانت و آدامز [ ]2با
تفکیک جنبههای بین فردی و توسعه پرسشنامه سنجش عینی
هویت من ،اولین پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی وضعیت
هویت من ) (EOM-Eis1را تهیه نمودند .این پرسشنامه در
بخش عقیدتی چهار محتوا شغل ،سیاست ،فلسفه زندگی و مذهب
را با درنظر گرفتن دو سؤال برای هریک از چهار وضعیت هویتی،
که برای هر وضعیت هشت سؤال در نظرگرفته شده است در
مجموع  82سؤال به بخش ایدئولوژیکی هویت اختصاص یافته
است در بخش هویت بین فردی نیز چهار مقولهی نقش جنسی،
انتخاب دوست ،تفریح و وعده مالقات با جنس مخالف ،درنظر
گرفته شد .تعداد سؤاالت این بخش نیز مانند بخش عقیدتی 82
سؤال است.
آدامز و بنین ( )1921با اصالح پرسشنامه EOM-Eis1خصوصا
در بخش بینفردی و برخی موارد مبتنی بر روانسنجی دومین
پرسشنامه گسترش یافته عینی وضعیت هویت) (EOM-Eis2را
با حفظ همان ساختار قبلی تهیه کردند [ .]9محدودیتی که هم در
 EOM-Eis1و هم در نسخه تجدید نظر شده آنEOM-
 Eis2وجود داشت ،نبودن محتوای حقیقی برای مؤلفهها بود .به
عنوان مثال بیشتر سؤاالتی که مربوط به نقش جنسی میشد به
تصور افراد از ازدواج اشاره میکرد به جای آنکه یک دید کلی از
نقشهای جنسی فراهم آورد .مشکل دیگر این بود که نمرههای
وضعیت هویت سردرگم با نمرههای هویت دیررس در هر دو نسخه
همبستگی مثبت نشان میداد ،که چنین روابطی نیز احتماال به
جمله بندی مؤلفهها مربوط میشد .هر دو نسخه قادر به تشخیص
ابعاد جستجوگری و تعهد نبودند .به منظور غلبه برمحدودیتهایی
که در این دو نسخه وجود داشته در سال 1995بالیسترری []11
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یکسری از تحقیقات را انجام دادند که به منجر به تهیه پرسشنامه
فرایند هویت من ) (EIPQشد .در اولین مطالعه مقدماتی ،اندازه
گیری جدید با  2حوزه ای که بوسیله ) (EOM-EIS2پوشش
داده شده بود ،شروع شد .مؤلفه تفریح که در اندازه گیری آدامز و
گروتوانت مورد استفاده قرار گرفته بود با مؤلفه خانواده جابهجا شد
همچنین مؤلفه فلسفه زندگی که ممکن بود برای پاسخ دهندگان
مبهم جلوه کند ،ارزشها نامگذاری شد و سرانجام نسخه نهایی
تست شامل چهار حوزه در ( اشتغال ،دین ،سیاست و ارزشها) داخل
بعد ایدئولوژیکی و چهار حوزه (خانواده ،دوستیها ،رابطه با جنس
مخالف و نقشهای جنسی) داخل بعد بین فردی تهیه شد .هر حوزه
شامل دو آیتم اکتشاف و تعهد میشد و نمرههای نهایی مجموع
جداگانهی از نمره آیتمهای تعهد و اکتشاف بودند .سؤاالت از فرم
باز پاسخ به فرم بسته پاسخ تغییر یافتند و در نتیجه این دستکاریها
 15آیتم ایجاد شدند که به منظور جلوگیری از تأثیر سؤاالت پاسخ
داده شده تقریبا نیمی از آیتمها در جهت مثبت و نیمی دیگر در
جهت منفی طراحی شدند .پاسخ دهندگان باید از مقیاس  1درجه
ای لیکرت استفاده میکردند .این تست روی  58دانشجو اجرا شد.
و به منظور متوازن سازی تقابلی از تست مطلوبیت اجتماعی
) (MS-SDSاستفاده کردند و بعد از  11تا  12روز فاصله یک
بار دیگر تست جدید را با  55شرکت کننده اجرا کردند .سؤاالتی که
همبستگی باالیی را با تست مطلوبیت اجتماعی نشان دادند و
انحراف استاندارد پایینی داشتند حذف شدند .سپس تعاریفی برای
ابعاد جستجوگری و تعهد توسط کارشناسان ارائه شد و سؤاالتی که
کمتر از  1/21توافق را برای سنجش این ابعاد کسب کرده بودند
حذف شدند .سرانجام نسخه  82آیتمی ،که در هر حوزه تعهد و
جستجوگری را نیز میسنجیدند ،تهیه شد .ضریب آلفا برای
نمرههای تعهد و اکتشاف ،به ترتیب  1/21و 1/21میباشد ،به
منظور انجام تحلیل عاملی تأییدی مطالعه دوم روی گروه نمونه
 211نفری دانشجویان صورت گرفت که ضریب آلفا برای تعهد
 ،55/1و برای اکتشاف  1/51به دست آمد [ .]11محققان پژوهش
حاضر باآگاهی از ضرورت بررسی دقیق ساختار ابعادی و ویژگیهای
روانسنجی نسخه فارسی) ، (EIPQمطالعه میزان اعتبار و روایی
و هنجاریابی نسخه فارسی پرسشنامه فرایند هویت من را هدف
خود قرار دادهاند.

روش
قبل از نمونهگیری اصلی به منظور بررسی روایی و اعتبار ترجمه،
دو نسخه انگلیسی و فارسی پرسشنامه بر روی  25نفر دانشجوی
ترم آخر زبان انگلیسی اجرا شد؛ نتایج همبستگی باالیی ( 25درصد)
را نشان داد .سپس به منظور شناسایی نقاط ابهام پرسشنامه و
تحلیل سؤاالت آن ،ابتدا بصورت مقدماتی برروی  151نفر
دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه شهید
بهشتی ،که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند،
اجرا شد؛ و بر اساس این اجرا نگارش برخی آیتمها اصالح گردید
و نهایتا این پرسشنامه در مورد نمونه اصلی تحقیق انجام گرفت.

جامعه پژوهشی این تحقیق شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی
دانشگاه تهران ،شهید بهشتی ،علم وصنعت ،صنعتی شریف ،الزهرا،
تربیت معلم ،در سال تحصیلی 22-1825میباشد .نمونه پژوهش
 1111نفر ( 511دختر و  511پسر) که به شیوه نمونهگیری خوشه
ای چند مرحلهای ،از میان دانشگاههای مذکور انتخاب گردید،
سپس از هر دانشگاه چهار دانشکده و از هر دانشکده  42نفر به
عنوان نمونه انتخاب شدند.
جهت جمعآوری دادهها از پرسشششششنامه فرایند هویت من اسششتفاده
گردید .این پرسشششششنامه در سششال ( )1995توسششط بالسششترری و
همکارانش تدوین ششده است [ . ]11پرسشنامه فرایند هویت من،
توسشط الیس کیز و همکاران در ( )2115در کشور هلند نیز مورد
ارزیابی قرارگرفت ،در مطالعه اول این نتیجه بدسشششت آمد که این
ابزار یک سششاختار عاملی واضششح و اعتبار قابل قبولی دارد [ .]11با
اسشششتفشاده از یک تحلیل عاملی تأییدی ،هم الگویی که دو عامل
دارد (تعهشد و کشاوش) و هم الگویی کشه  4عشامل محتوایی دارد
برازندگی خوبی را نشششان داد .در مطالعه دوم همگرایی متوسششطی
بین تعهد و کاوش و اندازههای پیوسششتهی وضششعیتهای هویت و
سشبکهای هویت مشاهده شد .نتایج ترکیب دو مطالعه نشان داد
کشه نسشششخشه هلنشدی ) (EIPQرا میتوان به عنوان یک ابزار
پژوهششی توصشیه کرد  .پس از تماس با مؤلف این پرسششنامه در
اختیار پژوهششششگر قرار گرفت و برای اولین بار در این پژوهش به
فارسشی ترجمه ششد .این پرسشششنامه  82سؤال دارد که ابعادی از
جسشتجوگری و تعهد را در هششت زمینه میسنجد :خانواده ،نقش
جنسی ،دوستی ،رابطه با جنس مخالف در حوزه بینفردی و شغل،
سششیاسششت ،مذهب ،ارزشها در حوزه ایدئولوژیکی .نمره نهایی فرد
مجموع جداگانهای از تعهد و جستجوگری میباشد ،تقریبا نیمی از
سشششؤاالت در جهت مثبت و نیمی دیگر در جهت منفی اسشششت و
پاسششخدهندگان باید از مقیاس  1درجهای لیکرت اسششتفاده کنند.
ضریب اعتبار پرسشنامه برای هر عامل و کل پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی سششازه به دسششت آمده
اسشت .به منظور پاسشخگویی دقیق به سؤاالت ،تمامی توضیحات
الزم در ابتدای پرسشششششنامه درج گردید .عالوه بر آن قبل از اجراء
در باره پژوهش و اهمیت آن و لزوم دقت در پاسخگویی ،همچنین
طرز پاسخگویی به سؤاالت توضیحاتی به دانشجویان ارائه گردید،
در ضششمن تاکید شششد که پرسشششششنامهها فقط جهت انجام مقاصششد
پژوهششی در اختیار محقق خواهد بود و هیچگونه استفاده دیگری
از آن نخواهد شد .اگر چه هیچ گونه محدودیت زمانی برای اجرای
آزمون در نظر گرفته نششد ،اما از آزمودنیها خواسته شد سریعاً به
مادههای پرسشنامه پاسخ دهند .

یافتهها
در این تحقیق با اسشتفاده از نسخه  15نرم افزار  SPSSو نسخه
 1نرم افزار  AMOSاطالعات تحلیل ششده اسشت .جهت بررسی
ویژگیهای روانسشششنجی ابزار اندازگیری اقدام به تحلیل سشششؤال،
تعیین اعتبار ،تعیین روایی و هنجاریابی نسشخه فارسشی پرسشنامه
فرایند هویت من شد.
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به منظور تحلیل سشششؤاالت پرسشششششششنامه از روش لوپ (loop
) methodاسشتفاده شده است .ابتدا با استفاده از آلفای کرونباخ
ضشریب اعتبار کل آزمون ( )α=1/149تعیین گردید ،سپس بعد از
حذف هر سششؤال میزان اعتبار مورد بررسششی قرار گرفت .در مرحله
اول اسششتفاده از روش لوپ با حذف سششؤاالت 8،12،15،11،29،14
میزان اعتبار افزایش پیدا کرد .در مراحل سششوم و چهارم به ترتیب
ابتدا سشؤاالت  1،21،22،22،81و سپس سؤال  21حذف شدند .در
مرحله چهارم اسشتفاده از روش لوپ با رسیدن آلفا به  ،1/52حذف
سشؤاالت متوقف ششد .در گام بعد استفاده از روش لوپ ،مجموعه
سشؤاالت حذف شششده قبلی را مورد تحلیل قرار گرفتند ،مرحله اول
سششؤاالت14،15،21،22 ،و  81و در مرحله دوم سششؤاالت  1و 22
حذف ششدند .با رسششیدن ضششریب اعتبار به  1/515حذف سششؤاالت
متوقف شد .در نتیجه تجزیه و تحلیلهای انجام شده با این روش
جمعا  5سؤال حذف شد و  25سؤال باقی ماند که مالک نهایی ما
برای حذف سشؤاالت بود ،و ضشریب اعتبار نسبتاً مناسبی را نشان
میدهند .برای بررسی روایی پرسشنامه ،از دو روش روایی صوری
و روایی سازه استفاده شد .برای تعیین روایی صوری ،پرسشنامه به
سشه نفر از اسشاتید مجرب رششته روانشناسی داده شد تا مشخص
ششود پرسشنامه فرایند هویت من ،برای این منظور مناسب است.
بعد از انجام اصالحات مورد نظر بعضی از اساتید ،توافق بین نقطه
نظرات اسشاتید نششان داد که سشؤاالت پرسشششنامه ،برای بررسی
پایگاه های هویت مناسب است .برای بررسی روایی سازه از روش
تحلیل عوامل به هر دو روش تأییدی و اکتشافی استفاده شد.
به منظور انجام تحلیل عوامل ابتدا الزم است امکان انجام تحلیل
عاملی از لحاظ کفایت تعداد نمونه مورد بررسششی قرار گیرد .آزمون
کرویشت بارتلت معنادار ( )x2=1555/185،df=811،p≤1.111و
اندازه کفایت نمونهبرداری  KMO=1/211است (جدول .)1

جدول .1نتایج آزمون کرویت بارتلت
1/211
 :KMOشاخص کفایت نمونه برداری
1555/185
آزمون کرویت بارتلت :مقدار خی دو
811
درجه آزادی
1/111
سطح معناداری

این نتیجه ،حاکی از آن است که سؤاالت پرسشنامه فرایند هویت
من برای تششششکیل عوامل دارای همبسشششتگی کافی میباششششد و
بنابراین مجاز در به کارگیری روش تحلیل عاملی هسششتیم .در گام
اول ،از روش تحلیل عاملی تأییدی اسششتفاده شششد .تحلیل عاملی
تأییدی در دو سشطح انجام شد ،در سطح اول ما به دنبال تأیید دو
ساختار  4عاملی بودیم که در تحقیقات بالیسترری و همکارانش و
مطالعهای که درباره این سششاختار عاملی در هلند انجام شششده بود،
بدان دسشت یافته بودند .این هششت عامل در واقع نشان دهندهی
آن چیزی است که محتوای پرسشنامه در ارتباط با هویت ،قادر به
سششنجش آنها میباشششد .در نهایت نتایج حاصشل از تحلیل عاملی
تأییدی در این سشطح ،به ارائه دو مدل سشاختاری منجر گردید که
اولی در بعد بینفردی و دومی در بعد ایدئولوژیکی میباشششد .برای
شششاخصهای برازندگی ،برشهای متعددی توسششط متخصششصششان
مطرح شده است .برای مثال مقادیر مساوی یا کمتر از  1/15برای
 ،RMSEAمسشاوی یا باالتر از  1/91برای  ،CFIپیششنهاد شده
است [.]12
دامنه مقادیر برای  GFIو  AGFIبین صشششفر تا یک اسشششت و
مقادیر باالتر نشششان دهندهی برازندگی بیشششتر داده با مدل اسششت
[ .]18خالصه ای از نتایج محاسبات اولیه آماری در بررسی تحلیل
عوامل در جداول (2و )8نشششان داده شششده اسششت .همانگونه که
مالحظه میشششود مقادیر کوچک  RMRو  RMSEAو مقادیر
نزدیک یا باالتر از  1/91شششاخصهای،RFI ،CFI ، NFI، GFI
همگی بر برازش قابل قبول داده با مدل داللت دارند.

جدول  .2اطالعات مربوط به انطباق مدل در حوزه بین فردی
RMSEA

CFI

RFI

NFI

GFI

RMR

CMIN

1/115

1/994

1/291

1/921

1/954

1/128

12/211

جدول .3اطالعات مربوط به انطباق مدل در حوزه ایدئولوژیک
RMSEA

CFI

RFI

NFI

GFI

RMR

CMIN

1/125

1/955

1/212

1/215

1/912

1/125

91/591

بنابراین میتوان اظهار کرد که کمیتهای به دست آمده برای
شاخصهای متعدد و ارزیابی نیکویی برازش ،از قابل قبول بودن
مدل پیشنهادی با دادههای مشاهده شده حکایت دارد .در سطح
دوم به دنبال مدل دو عاملی تعهد و کاوش مطابق با تحقیق انجام
شده در هلند بودیم که برازندگی داده مدل دو عاملی
( (GFI=1/11،RMSEA=1/112در نمونه مورد بررسی تأیید
نشد.
در گام دوم از بررسی روایی سازه  25سؤال پرسشنامه ،تحلیل
عاملی اکتشافی به روش مولفههای اصلی و با چرخش
واریماکس ) (Varimaxانجام گرفت .با توجه به این که بارهای

عاملی  1/15مشکالتی را بر سر راه تکرار تحلیلهای عاملی بوجود
می آورد و بارهای عاملی  1/41و باالتر منجر به حذف تعداد زیادی
از سؤاالت میگردد ،در این پژوهش بار عاملی  1/81به عنوان بار
عاملی قابل قبول انتخاب شد .در نتیجه سؤاالتی در آزمون باقی
میمانند که حداقل روی یکی از عوامل بعد از چرخش ،بار عاملی
 1/81یا بیشتر داشته باشند ،در غیر این صورت از آزمون کنار
گذاشته میشوند[.]14
در تحلیل عاملی به این دلیل که تعداد مادههای عامل اول بیش از
سایرعاملها میباشد ،بیشترین مقدار ارزش ویژه )value
 )Eigenمربوط به عامل اول خواهد بود ] .[15چنان که مالحظه

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،7شماره  ،1بهار 1312

بررسی ویژگیهای روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه فرایند هویت من 81 /

و درصد واریانس مربوط به هر مولفه نشان داده شده است.
بنابراین برای استخراج تعداد عوامل باید به مقدار واریانس تبیین
شده توسط هر عامل و بخصوص به نمودار اسکری توجه کرد
(نمودار.)1

میشود ارزش ویژه عاملهای  1تا  1بزرگتراز  1هستند و این نشان
میدهد که  1عامل با ارزش ویژه بزرگتر از  1قابل استخراج است.
اما تنها استفاده از مالک ارزشهای ویژه بزرگتر از یک ،برای
استخراج عاملها بسیار گمراه کننده است .درجدول  4ارزش ویژه

جدول .4اررزشهای ویژه و درصد واریانسهای تبیین شده توسط عاملهای نهایی
عامل ها

ارزش ویژه

درصد وایانس

درصد تراکمی
واریانس

ارزش ویژه

شماره
سؤال

عامل1

عامل2

عامل3

عامل4

1
2
8
4
5
1
5
2
9
11
11
12
18
14
15
11
15
12
19
21
21
22
28
24
25

-1/111
-1/211
1/551
-1/881
-1/251
1/184
-1/852
1/111
-1/114
-1/128
1/159
-1/225
1/519
-1/142
-1/121
1/225
1/542
-1/114
-1/181
-1/124
1/141
1/121
1/511
1/154
-1/219

1/182
1/119
1/829
-1/141
1/211
-1/185
1/221
1/558
1/191
1/188
1/142
-1/159
1/111
1/152
1/422
1/598
-1/24
1/118
1/511
-1/191
-1/251
1/442
-1/128
-1/195
1/41

1/551
1/115
-1/122
1/814
1/151
1/181
1/811
1/154
1/159
1/122
1/152
-1/452
-1/121
1/151
1/514
1/115
1/118
1/125
1/211
1/111
1/221
-1/141
-1/122
1/814
-1/182

-1/111
1/111
-1/152
1/189
1/115
1/145
1/121
-1/125
-1/122
1/115
-1/219
1/282
-1/125
1/125
-1/121
1/119
-1/125
1/121
1/151
1/151
1/821
1/851
-1/185
-1/128
1/152

قبل از بررسی آزمون اسکری ،توجه به مقدار واریانس تبیین شده
توسط عوامل نشان میدهد که عامل اول قبل از چرخش 254/19
درصد واریانس را تبیین مینماید .عامل دوم  ،211/9عامل سوم
 522/1و عامل چهارم 182/5درصد واریانس را تبیین مینماید.
بقیه عاملها هر کدام سهم ناچیزی در تبیین واریانس دارند؛
بنابراین با توجه به مقدار واریانس تبیین شده  4عامل برای استخراج

11/522
2/285
2/189
1/295

11/122
2/982
2/551
5/521

درصد تراکمی
واریانس

درصد وایانس

جدول .5ماتریس عاملی چهار مولفه استخراج شده با استفاده از چرخش
واریماکس

ارزش ویژه

19/254
29/154
85/555
41/114

2/214
2/451
1/181
1/259

19/254
9/211
1/522
5/182

درصد وایانس

1
2
8
4

4/214
2/451
1/181
1/259

19/254
9/211
1/522
5/182

مجموع مجذورات قبل از چرخش

19/254
29/154
85/555
41/114

درصد تراکمی
واریانس

ارزش های ویژه اولیه

مجموع مجذورات بعد از چرخش

11/122
21/115
22/128
81/211

مناسب است .جهت تصمیمگیری نهایی در مورد استخراج تعداد
عوامل ،نمودار مربوط به آزمون اسکری نیزمورد توجه قرار میگیرد.

نمودار .1نمودار اسکری جهت تعییین تعداد عاملهای قابل استخراج

با توجه به این که نقطه برش برای چرخش عاملها جایی است که
شیب خط تغییر میکند ،بنابراین تعداد عوامل مناسب برای چرخش
با استفاده از این روش نیز همانند مقدار واریانس تبیین شده توسط
متغیرها 4 ،عامل میباشد .حال برای رسیدن به ساختار ساده بایستی
محورهای عاملی را متعامد نگاه داشت .در چرخشهای متعامد
عوامل طوری چرخیده میشوند که نسبت به هم همیشه یک زاویه
قائمه داشته باشند .این بدان معنا است که عاملها ناهمبستهاند
[ .]15اطالعات بدست آمده از چرخش عوامل با استفاده از روش
واریماکس در جدول شماره ( )5نشان داده شده است.
با در نظر گرفتن حداقل بار عاملی  ،1/81بعد از چرخش چهار عامل
مشخص شدند که به قرار زیر میباشند:
 )1سؤاالت  21،8،12،29،11نشان دهنده عامل اول (عدم تعهد)
هستند.
 )2سؤاالت ،11،19،9،24،25نشان دهنده عامل دوم (کاوش)
هستند.
 )8سؤاالت ،1،28،2،18نشان دهنده عامل سوم (تعهد) هستند.
 )4و سؤاالت  15،82،25عامل چهارمی را نشان میدهند که به
نوعی از تعهد با معنای جنسی داللت دارد( .جدول.)1
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بشاالیی میگیرد .به عنوان مثال نمره خام فردی در پایگاه هویت
موفق در عامل عدم تعهد حد اکثر نمره  41( 12نمره ،)tدر عامل
اکتشششاف حداقل  11( 24نمره ،)tو در عامل تعهد حداقل 11( 28
نمره )tمیگیرد .فردی که در پایگاه هویت سششردرگم قرار میگیرد
دقیقا وضششعیت کامال برعکسششی نسششبت به فردی با پایگاه هویت
موفق دارد یعنی نمره پایینی در تعهد و اکتشاف ،و نمره باالیی در
عشدم تعهشد میگیرد .درپشایگاه هویت دیررس ،فرد در عامل عدم
تعهشد و اکتششششاف نمره باالیی میگیرد ،ولی در تعهد نمره پایینی
میگیرد و امشا فردی با هویت زودرس ،نمره پایینی در عامل های
عدم تعهد و اکتشاف ،و نمره باالدرتعهد میگیرد.

ردیف

نمره خام
تعهد

نمره
Tتعهد

نمره خام
عدم تعهد

نمره T
عدم تعهد

نمره خام
اکتشاف

جدول .6مادههای شناسایی شده برای هر یک از عاملهای پرسشنامه فرایند
هویت من
عامل اول:عدم تعهد
-8احتمال میدهم که عقاید مذهبی متفاوتی را بپذیرم.
 -12احتمال تغییر ارزشهایم در آینده وجود دارد.
-11احتمشال دارد کشه عقشایدم درباره مذهب در آینده نزدیک تغییر
کند
-21فکر میکنم آنچشه را در یشک دوسشششت به دنبالش میگردم در
آینده ممکن است تغییر کند.
-29مطمئن نیستم ارزشهایی که دارم برایم مناسب باشند.
عامل دوم:کاوش
 -9تشاکنون وارد بحثهای زیادی در مورد رفتارهایی که در ارتباط با
جنس مخالف رخ میدهد ،شده ام.
 -11نظرات سیاسی متفاوتی را متفکرانه بررسی کردهام.
 -19تجربههای متنوعی داشششتهام که نظرم را درباره نقش مردان و
زنان تغییر داده است.
 -24روشهای زیادی را برای سازگاری با ساختار خانوادهام ارزیابی
کردهام
 -25تجشارب زیشادی داششششته ام که باعث ششششده در مورد ویژگی
دوستانی که میخواهم داشته باشم تجدید نظر کنم.
عامل سوم :تعهد
 -1من قاطعا نه درباره ششششغلی که میخواهم دنبال کنم تصشششمیم
گرفتم.
 -18وقتی با مردم درباره مذهب صشششحبت میکنم سشششعی میکنم
حتما عقیدهام را بیان کنم.
 -12همواره عقاید محکمی درباره نقشم در خانواده دارم.
 -28احتمال نمیدهم که اهداف شغلیام را تغییر بدهم.
عامل چهارم :تعهد با محتوای جنسی
 -15نظرات قاطعی درباره شیوههای رفتاری مردان و زنان دارم.
-25نظرات من درباره نقش مردان و زنان هرگز تغییر نخواهد کرد.
-82باورهایم درباره نقش مردان و زنان هرگز تغییر نخواهد کرد.
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نمره
اکتشاف T

به منظور تعبیر و تفسیر نمرههای هر فرد الزم است ،نمرههای خام
وی در مقیاسی بیان شود؛ بنابراین در گام چهارم در نهایت به
هنجاریابی تست پرداخته شد .انحراف استاندارد و میانگین دادهها
محاسبه شد و نمرات خام افراد را به نمره  Tتبدیل و بر اساس
نمرهی بدست آمدهی فرد در هر یک از سه عامل طریقه قرار گرفتن
او را در یکی از چهار پایگاه هویت ،شرح داده شد (جدول  )5مرز
بین نمرات  41تا  11به عنوان حد پایین و باال نمرات  tدر نظر
گرفته میشود .فردی که در پایگاه هویت موفق قرار میگیرد در
مؤلفه عدم تعهد نمره پایین و در عاملهای اکتشاف و تعهد نمره

جدول  .7اطالعات مربوط به نمره خام و نمره  tپرسشنامه
فرایند هویت من
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بحث
هدف از انجام این پژوهش تهیه نسشخه فارسشی پرسشنامه فرایند
هویت من و بررسشی ویژگیهای روانسششنجی آن بود .پرسشششششنامه
فرایند هویت من ،در سشال 1995توسط بالستری و همکارانش بر
اسشاس نظریه مارسشیا تهیه ششد ،بصورتی که  82سؤال را در خود
جای داده اسششت ؛ این پرسشششششنامه به سششبب داشششتن چند ویژگی
انتخاب شد که از آن جمله میتوان به مرتبط بودن آن به نظریه و
تحقیق ،اجرا و نمرهگذاری آسششان و مناسششب بودن تعداد سششؤالها
اشششاره کرد .به منظور تحلیل سششؤاالت پرسشششششنامه از روش لوپ
اسشتفاده شششد ،که درنتیجه تجزیه و تحلیلهای انجام شششده با این
روش  5سشششؤال حذف گردید ،سشششپس برای بررسشششی اعتبار این
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بررسی ویژگیهای روانسنجی و هنجاریابی پرسشنامه فرایند هویت من 88 /

پرسشششنامه از ضشرایب آلفای کرونباخ اسشتفاده شد؛ که میزان آن
 1/515بدسشت آمد .برای بررسی روایی از دو روش روایی صوری
و سششازه اسششتفاده گردید .گاه صششورت ظاهر یک آزمون ،از لحاظ
قابلیت پذیرش و معقول بودن آزمون برای آزمون شوندگان دارای
اهمیشت اسشششت؛ بنشابراین میتوان گفت که تا آن اندازه که ظاهر
آزمون بر انگیزش اثر میگذارد ،روایی صوری ()face validity
می تواند مهم باشد [ .]14روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی
(سششه نفر) از اسششاتید مجرب در این زمینه تأیید شششد .برای تعیین
روایی سشششازه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از آنها روایی
سششازه عاملی اسششت که به دو صششورت اکتشششافی و تأییدی انجام
میگیرد؛ اینکشه کشدام یک از دو روش باید در تحلیل عاملی بکار
رود مبتنی بر هدف تحلیل دادههاست.
در تحلیل اکتشافی پژوهشگر به دنبال بررسی دادههای تجربی به
منظور کشششف و شششناسششایی شششاخص های ویژه و نیز روابط بین
آنهاسشششت و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام
میدهشد امشا روشهای تأییدی ،تعیین میکنند که دادهها با یک
سشاختار عاملی معین (که در فرضشیه آمده) هماهنگ هستند یا نه
[ .]15از سششوی دیگر بیشششتر مطالعات ممکن اسششت تا حدی هم
اکتشششافی و هم تأییدی باشششند زیرا شششامل تعدادی متغیر معلوم و
تعدادی متغیر مجهولاند .به عنوان مثال شششکری ،برای بررسششی
ویژگیهای روانسشنجی نسشخه فارسشی پرسشنامه استرس شغلی
[]11؛ طالع سشپند ،به منظور رواسشازی نسشخه ایرانی پرسشششنامه
ارزیابی دانششششجویان از کیفیت تدریس []15؛ و آزاد مرزآبادی ،در
بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه استرس شغلی [ ]12و جوشن لو،
در بررسش شی ویژگیهای روان سشششنجی مقیاس اقدام برای رششششد
ششخصشی []19؛ از هر دو روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی
اسشششتفششاده کردهانششد .در این پژوهش نیز برای تجزیشه و تحلیشل
اطالعات هم از روشهای تأییدی و هم اکتشافی بهره گرفته شد.
در تحلیشل عشاملی تشأییشدی به دنبال تأیید چهار عامل (ششششغل،
سشششیاسشششت ،مذهب ،ارزشها) در بعد ایدئولوژیکی ،و چهار عامل
(دوسشششتی ،جنسشششیشت ،خشانواده ،رابطشه با جنس مخالف) در بعد
بینفردی بودیم .نتایج حاصششله همسششو با تحقیقات بالیسششتری و
همکارانش [ ]11نشان داد مدل چهار عاملی ،در جامعه دانشجویان
ایرانی هم قابل ششناسشایی اسشت و این نششان دهنده روایی سازه
مناسشب ابزار مذکور میباشد ،اما مدل دو عاملی تعهد و کاوش در
جمعی شت ایرانی بششدلی شل مقششادیر بششاالی  RMSERو مقششادیر
پایین  ،GFIتأیید نشد .تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفههای
اصلی و با چرخش واریماکس انجام گرفت و چهار عامل استخراج
گردیشد :عدم تعهد ،کاوش ،تعهد ،تعهد با محتوای جنسشششی  .این
چهار عامل  84درصد از واریانس کل را تبیین کردند.
به نظر میرسد تعهد انواع مختلفی دارد ،که در پژوهشهای قبلی
به آن اششارهای نششده است؛ بنابراین عامل چهارم بدلیل مشابهت
معنایی با عامل سششوم در مرحله رسششم نیمرخها ،یک عامل درنظر
گرفته شد ،همچنین عامل عدم تعهد نتیجهی تازهای است که در
این پژوهش به آن دست یافته شد . .برای نشان دادن وضعیت هر
کدام از پایگاههای هویت (موفق ،زودرس ،دیررس ،سششردرگم) در

عاملهایی ( تعهد ،عدم تعهد و کاوش) که به آنها دسشششت یافتیم
اقدام به رسششم نیمرخ ذیل کردیم ؛که عالوه بر تأیید پژوهشهای
قبلی ،نشان میدهد که عامل جدید (عدم تعهد) بگونه ای مناسب،
تکمیل کننده پژوهشهای گذششششته میباششششد .چنانچه در نیمرخ
(تصویر  )1مالحظه میشود فردی که در پایگاه هویتی موفق قرار
دارد ،به عامل تعهد و کاوش بسیار نزدیک میباشد و از عامل عدم
تعهد بسشیار دور اسشت؛ در حالی که پایگاه هویت سردرگم ،فاصله
زیشادی بشا عاملهای تعهد و کاوش دارد ولی به عامل عدم تعهد
بسیار نزدیک میباشد .هویت زودرس و دیررس در فاصله بین این
دو قرار دارنشد ،بصشششورتی کشه هویشت زوردرس بشه هویت موفق
نزدیشکتر اسشششت و هویشت دیررس به هویت سشششردرگم نزدیک
میشود.
در نهایت ،به منظور فراهم آوردن ضابطه یا معیار یکنواخت ،عینی
و اعتبار که بتوان تعبیر و تفسششیر نمرههای حاصششل از آزمونها را
ممکن سازد ،اقدام به تهیه جداول هنجاری شد .در مورد پرسشنامه
فرایند هویت من باید به این نکته اششششاره ششششود که چون ماهیت
نمرهگذاری آن را ،اسشاسا یک نظام مطلق تشکیل میدهد ،تبدیل
نمرههشا بشه نمره  Tموجشه به نظر میرسشششد .با توجه به جداول
هنجاری آن میتوان با داشتن نمره خام یک پاسخ دهنده مشخص
کرد که فرد در چه پایگاه هویتی قرار دارد و از این طریق چارچوبی
کلی برای مقایسه نمرهها فراهم میشود

تصویر .1وضعیت چهار پایگاه هویت در دو حوزه بین فردی و ایدئولوژیک بر
اساس سه عامل تعهد ،عدم تعهد و اکتشاف

نتیجهگیری
در پژوهش حاضشششر ،به منظور بررسش شی ویژگیهای روانسشششنجی
پرسششنامه فرایند من ،همسو با مطالعات قبلی از روشهای آماری
مقتضشی از قبیل ،تحلیل سششؤاالت به روش لوپ و برآورد ضششریب
آلفای کرونباخ برای بررسش شی اعتبار و از روشهای تحلیل عاملی
اکتششافی و تأییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد .پژوهش
حاضشر شواهد تجربی تازه ای را درباره ساختار عاملی ) (EIPQو
ویژگیهای روانسشششنجی آن فراهم آورد .بنظر میرسشششد تعهد در
کشششور ما انواعی دارد که میتوان با اقتباس از این پرسشششششنامه و
ابزارهای مشششابه ،ابزاری برای سششنجش انواع تعهد فراهم کرد .به
منظور بررسشی بیششتر روایی پرسشنامه فرایند هویت من پیشنهاد
میششششود کشه در پژوهشهای آتی ،یک آزمون معتبر سشششنجش
پایگاههای هویت دیگر نیز همزمان اجرا شود تا از طریق محاسبه
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 از تمشششام کسشششانی کشششه در اصشششالح و:تشککککر و قکککدردانی
 دکتششر،پیشششرفت کششار همکششاری کششردهانششد اسششاتید محتششرم
 دکتششر، دکتششر شششهریار شششهیدی،بهششرام صششالح صششدق پششور
محمشششود حیش شدری و همکشششار ارجمنشششد خشششود آقشششای روح اهلل
منصشششوری بخشششاطر همکشششاری و همفکشششری پشششر مهرششششان
.تشکر و قدردانی مینمایم

 شواهد بیشتری برای روایی به دست،همبسشتگی آنها با یکدیگر
 نتایجی که از این پژوهش بدسشششت آمده به علت وجود عامل.آید
 اسششتفاده از نتایج را به،فرهنگی قوی در اینگونه پرسشششششنامهها
جامعه مورد بررسی محدود میسازد اما با تغییراتی که در سؤاالت
 ابزار حاصششل میتواند در،پرسشششنامه فرایند هویت من بوجود آمد
.پژوهشهای مربوط به هویت در ایران قابلیت کاربرد داشته باشد
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