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چکيده
911 .) در دانشجويان دانشگاه آزاد اجرا شد1002 ، بونو و تورسن، ارز، روايي و ساختار عاملي مقیاس هستۀ ارزشیابي خود (جاج،اين پژوهش با هدف تعیین اعتبار
 زمینهياب،)1002 ، زن) با روش نمونهبرداری چندمرحلهای انتخاب شدند و به مقیاس هستۀ ارزشیابي خود (جاج و ديگران414 ، مرد258( نفر دانشجو
،)2558 ، دورهام و کالگر، الک، مقیاس خودکارآمدی تعمیميافته (جاج،)2599 ، مقیاس حرمت خود (روزنبرگ،)2589 ،ديدگاههای شخصي (مؤسسه سرسختي
 مقیاس نوروزگرايي سیاهه شخصیت،)2559 ، تامپسون و الور، شاخص مقابله جوانان (مککوبین،)2582 ، افراد قدرتمند و شانس (لوينسون،مقیاس درونيبودن
 ساختار عاملي اين مقیاس با روش تحلیل عاملي تأيیدی و اکتشافي.) پاسخ دادند2591 ،) و سیاهه افسردگي بک (بک و بک2598 ،آيزنک (آيزنک و آيزنک
0/899  مقدار آلفای کرونباخ و اعتبار بازآزمايي دو هفتهای آن بهترتیب. يافتهها نشان داد که مقیاس هستۀ ارزشیابي خود همساني دروني مناسب دارد.تعیین شد
 خودکارآمدی تعمیميافته و، حرمت خود روزنبرگ، همبستگي مثبت معنادار مقیاس هستۀ ارزشیابي خود با زمینهياب ديدگاههای شخصي. به دست آمد0/828 و
شاخص مقابله جوانان نشان دهنده روايي همگرا و همبستگي منفي معنادار اين مقیاس با مقیاس نوروزگرايي و سیاهه افسردگي حاکي از روايي واگرای اين
 يافتههای پژوهش نشان ميدهد که نسخه فارسي مقیاس هستۀ ارزشیابي خود. نتايج تحلیل عاملي تأيیدی بیانگر ساختار تکعاملي اين مقیاس بود.مقیاس بود
ويژگيهای روانسنجي مطلوب دارد
 اعتبار، روايي، تحلیل عاملي، ويژگيهای روانسنجي، هسته ارزشیابي خود:واژههاي کليدي
Abstract

T

his study investigated reliability, validity and confirmatory factor structure of the Core Self-Evaluations Scale (CSES; Judge, Erez,
Bono & Thoresen, 2003). Six hundred and twenty two students (198 males, 424 females) were selected using multi-stage sampling

method. The participants completed the CSES, the Personal Views Survey (PVS; Hardiness Institute, 1985), the Rosenberg Self-Esteem Scale
(1965), the Generalized Self-Efficacy Scale (GSES; Judge, Locke, Durham & Kluger,1998), the Internality, Powerful Others and Chance Scale
5931  بهار/15  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي

(IPC; Levenson,1981), the Youth Coping Index (YCI; McCubbin, Thompson & Elver, 1996), the Neuroticism Scale of the Eysenck
Personality Inventory (Eysenck & Eysenck, 1968),the Beck Depression Inventory-Short Form (BDI-SF; Beck & Beck, 1972). The factor
structure of theCSESwas assessed by exploratory and confirmatory factor analysis.The results indicated that the CSES had a good internal
consistency.TheCronbachαand2-weeks test-retest reliability were .87 and .82, respectively. The positive correlation of the CSES with the
Personal Views Survey, the Rosenberg Self-Esteem Scale, the Generalized Self-Efficacy Scale, the Internality, Powerful Others and Chance
Scale, and the Youth Coping Index indicated the convergent validity of the CSES. The negative correlation of the CSES with the Neuroticism
Scale and the Beck Depression Inventory indicated the divergent validity of the CSES. The factorial analyses indicated that the CSES Scale
was unidimensional.The findings suggest that the Core Self-Evaluations Scale has a good psychometric properties in a sample of Iranian
Students.
Keywords: Core Self-Evaluations Scale, psychometric properties, factor analysis, validity, reliability
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.سنجي استاين مقاله برگرفته از پاياننامه کارشناسي ارشد رشته روان

مقیاس هسته ارزشیابي خود :شکلگیری يک سازه

مقدمه

ادراکشده (برونبرگ1008 ،؛ لوريا و تورجمن ،)1005 ،کنشوری

با گسترش ادبیات ابزارهای سنجش رگههای منفرد،

بهینه سالمت (هیلبرت ،بريهلر ،هايسر و زنگر1024 ،؛ تاوسیس،

پرسشنـامههـای کـاربـردی شنـاختهشـدهای برای اندازهگیری

نیکوال ،سرداريس و جاج1009 ،؛ يگیل ،لوريا و گال )1008 ،و

سازههای مختلف مانند خودکارآمدی( 2شوارتزر و جروسلم،

سطوح باالی تعادل در زندگي (گريسلیش ،پروسک و کورندل،

2

 ،)2559خوشبیني( 1شیر و کارور ،)2589 ،مسند مهارگری
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(لونسون ،)2582 ،حرمت خود( 4روزنبرگ ،)2599 ،حس انسجام

541

 )1021را به میزان معناداری پیشبیني ميکند.

9

مقیاس هستۀ ارزشیابي خود نهتنها با حوزههای روانشناسي

(آنتونوفسکي )2552 ،و انعطافپذيری (وگنیلد و يانگ)2552 ،

سازماني بلکه با روانشناسي سالمت ،روانشناسي بالیني و کیفیت

توسعه يافته است .اگرچه به نظر ميرسد بنیاد اين سازهها

زندگي نیز مرتبط است .با اين حال ،روايي مقیاس هستۀ ارزشیابي

متفاوت است ،امّا شواهد تجربي نشان ميدهند اين سازهها تا

خود در مورد نشانههای خاص آسیبشناسي رواني (برای مثال،

حدّی همپوشي دارند و میزان واريانس تجربي 9مشترک آنها

اضطراب و افسردگي) ،جسماني (برای مثال ،درد) ،کیفیت زندگي و

شايان توجه است (جاج ،ارز ،بونو و تورسن1001 ،؛ جوانوويچ

پیامدهای حرفهای (برای مثال ،دورههای بیکاری) در نمونههای غیر

نگر ـجونگابرله و گرونشتاين،
لوفـجرکوويچ1022 ،؛ کرونی 
وگاوري 

بالیني هنوز آزمون نشده و نیازمند بررسي است.

 .)1022از اينرو ،جاج و همکارانش (جاج ،ارز ،بونو و تورسن،

به دلیل اهمیت هستۀ ارزشیابيهای خود ،مقیاس هستۀ

1002؛ جاج ،الک و دورهام )2559 ،سنجه 9مرتبه باال و مکنون

ارزشیابيخود به زبانهای اسپانیايي (جاج ،ونويانن و دپاتر،

رگه شخصیتي را پیشنهاد دادند و آن را هستۀ ارزشیابيهای

 ،)1004هلندی (جاج و ديگران ،)1004 ،ايتالیايي (دیفابیو و

خود 8نامیدند.

بوساني ،)1005 ،کرهای (هالت و جونگ ،)1008 ،فارسي

هستۀ ارزشیابيهای خود مشتمل بر ابعاد مختلف چهار سازۀ

(قاراتپه ،)1022 ،يوناني (تاوسیس و ديگران ،)1009 ،ژاپني

حرمت خود ،خودکارآمدی ،مسند مهارگری و نوروزگرايي است که

(پیکولو ،جاج ،تاکاهاشي ،واتانیب و الک )1009 ،و آلماني

ارزيابيهای بنیادين و قابلیتهای خود را منعکس و برای

(برای مثال ،استامپ و ديگران )1020 ،ترجمه شده است .نتايج

پژوهشهای پراکنده مرتبط با اين سازههای خاص ،يکپارچگي

بررسي روايي نسخه آلماني در چندين پژوهش (آلبرشت،

بیشتری را فراهم ميکند (جاج و ديگران .)1001 ،با اين هدف،

پاولوس ،ديلشرت ،ديلر و وانس1022 ،؛ هیلمن و جوناس،

جاج و همکارانش مقیاس  21مادّهای هسته ارزشیابي خود را

1020؛ استامپ ،هولشگر ،ماک و ماير1005 ،؛ استامپ و

ساختند .از اين مقیاس در حدّ گستردهای استفاده ميشود و شواهد

ديگران )1020 ،گزارش شده است امّا نتايج روايي نسخه

متعددی مبني بر سودمندی آن در سنجش پیامدهای مختلف

فارسي فقط در يک پژوهش و برای چهار متغیر مکنون

وجود دارد .پژوهشها نشان ميدهد که مقیاس هستۀ

گزارش شده است (نعمتطاوسي و اکبرزادهحوری .)2251 ،در

ارزشیابيهای خود ،5رضايت شغلي و رضايت از زندگي (جاج،

پژوهشهای پیشین ،مقیاس هستۀ ارزشیابي خود در

کلینگرو سايمون1020 ،؛ جاج1005 ،؛ بونو و جاج1002 ،؛ چانگ،

نمونههايي از دانشآموزان و بزرگساالن استفاده شده است

فريس ،جانسون ،روزن و تن1021 ،؛ هايلمن و جوناس1020 ،؛

(برای مثال ،دیفابیو و ديگران1021 ،؛ گريسلیش و ديگران،

هیرشي و هرمان1021 ،؛ استامپ ،ماک ،هولشگر ،جاج و ماير،

1021؛ هیرشي و هرمان1021 ،؛ جاج و ديگران1002 ،؛

 ،)1020شادی و عاطفه مثبت (گاردنر و پیرس1020 ،؛ ری،

کاموندورو و ديگران1021 ،؛ لوريا و ترجمن )1005 ،از اينرو،

اکسترمرا و دورن1021 ،؛ استامپ و ديگران ،)1020 ،ابعاد مثبت

هنوز اين مقیاس فاقد ارزيابي روانسنجي در نمونهای است که

تصمیمگیری حرفهای (دیفابیو ،پاالزسکي و بارـآن1021 ،؛

نمايانگر جمعیت عمومي باشد .افزون بر آن ،ابعاد متفاوت

کاموندورو ،کاننو و سیاورا )1021 ،و سطوح پايین تنیدگي

سطوح هستۀ ارزشیابي خود با در نظر گرفتن متغیرهای جنس،

7. measurement
8. core self-evaluations
)9. Core Self-Evaluations Scale (CSES

4. self-esteem
5. sense of coherence
6. empirical variance

1. self-efficacy
2. optimism
3. locus of control

محترم نعمتطاوسي ،محبوبه محمدعليشريفي

سن ،سطح آموزش و شاخصهای مرتبط با سالمت ،به اندازه
کافي بررسي نشده است.

مقياس هستۀ ارزشيابي خود( 2جاج و ديگران.)1002 ،
اين مقیاس ارزشیابيهای بنیادين افراد را در مورد خود

بهرغم آنکه پژوهشها نشان ميدهد که مقیاس هستۀ

ميسنجد و  21مادّه دارد که برخي از آنها به صورت مستقیم

ارزشیابي خود ،تکبعدی است (مانند ارز و جاج1002 ،؛ جاج و

و برخي ديگر به صورت معکوس هستۀ ارزشیابيهای خود را

ديگران1002 ،؛ جاج و ديگران1004 ،؛ استامپ و ديگران)1020 ،

ارزيابي ميکنند .مادّههای  20 ،8 ،9 ،4 ،1و  21به صورت

و يک عامل مرتبه باالی مکنون را نشان ميدهد ،امّا نتايج تا

معکوس نمرهگذاری ميشوند .اين مقیاس بر اساس مقیاس 9

حدّی مبهم است .برای مثال ،جاج و ديگران ( )1002دريافتند

درجهای لیکرت از کامالً مخالف ( )2تا کامالً موافق ()9

الگوی تکبعدی نسخۀ اصلي انگلیسي مقیاس هستۀ ارزشیابي

نمرهگذاری ميشود و وزن تمام مادّهها برای دستیابي به نمره

خود بهتر از الگوی چهار متغیر مکنون (چهار سازه) ،با دادهها

کل هستۀ ارزشیابي خود برابر است .بنابراين دامنه نمرهها در

برازش دارد امّا درجه آزادی اين الگو نشان ميدهد که شش جفت

اين مقیاس از  21تا  90در نوسان است .نمرههای باال در اين

خطاهای دورهای 2در اين الگو همبستهاند .اين الگوی تناسب

مقیاس نشاندهنده خودارزشیابي مثبت و نمرههای پايین

افزايشي 1فرضي است .اين الگو در پژوهش استامپ و ديگران

منعکسکننده خودارزشیابي منفي است .جاج و ديگران ()1002

( )1020و در تأيید تکبعدی بودن نسخۀ آلماني مقیاس هستۀ

روايي همگرای اين مقیاس را  0/94و براساس چهار پژوهش

ارزشیابي خود بهکار رفته است .در پژوهش جاج و ديگران ()1004

مختلف ،اعتبار آن را  0/82گزارش کردند .اويلر ( )1009نیز در

تکبعدی بودن نسخههای اسپانیايي و هلندی مقیاس هستۀ

پژوهشي در نمونههای دانشجويي و کارمندی ،ضرايب آلفای

ارزشیابي خود تأيید شد ،امّا بررسي درجههای آزادی نشان داد که

کرونباخ اين مقیاس را به ترتیب  0/80و  0/84گزارش کرده

فقط چهار جفت از خطاهای دورهای با يکديگر همبستگي داشتند.

است .در نمونه ايراني نیز همبستگي هستۀ ارزشیابيهای خود

صرف نظر از ناشناخته بودن دلیل آن ،اين الگو ناهمخوان است و

با رضايت شغلي ،عاطفه مثبت و بهزيستي عاطفي ناشي از

چندبعدی بودن مقیاس هستۀ ارزشیابي خود نیاز به بررسي دارد .با

شغل معنادار و برابر با  0/11 ،0/25و  0/18و ضريب آلفای

توجه به اهمیت سازۀ هستۀ ارزشیابي خود در گذار از دوران

کرونباخ آن  0/80گزارش شده است (نعمتطاوسي و

دانشجويي ،در اين پژوهش ويژگيهای روانسنجي مقیاس هستۀ

اکبرزادهحوری.)2252 ،

ارزشیابي خود در دانشجويان بررسي شد.

در اين پژوهش برای بررسي روايي سازه مقیاس هستۀ

روش

محاسبه روايي همگرا از ضرايب همبستگي حاصل از اين

شیوه پژوهش توصیفي ،جامعه آماری همه دانشجويان

مقیاس با زمینهياب ديدگاههای شخصي( 4مؤسسه سرسختي،9

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب در سال تحصیلي

 ،)2589مقیاس حرمت خود روزنبرگ ،)2599( 9مقیاس

 59ـ 54و گروه نمونه پژوهش  911دانشجو بودند که به


خودکارآمدی تعمیميافته( 9جاج ،الک دورهام و کالگر،)2558 ،

صورت نمونهبرداری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .به

مقیاس دروني بودن ،افراد قدرتمند و شانس( 8لوينسون)2582 ،

اين ترتیب که در گام نخست به طور تصادفي سه دانشکده و

و شاخص مقابله جوانان( 5مککوبین ،تامپسون و الور،)2559 ،

از هر دانشکده هشت کالس به طور تصادفي انتخاب شدند.

برای بررسي روايي واگرا ،از ضرايب همبستگي مقیاس هستۀ

دامنه سني دانشجويان  28تا  91سال با میانگین  19/24و

ارزشیابي خود با مقیاس نوروزگرايي سیاهه شخصیت آيزنک

20

انحراف استاندارد  9/510بود.

(آيزنگ و آيزنک )2598 ،و سیاهه افسردگي بک-فرم کوتاه

22

)7. Generalized Self-Efficacy Scale (GSES
)8. Internality, Powerful Others and Chance Scale (IPC
)9. Youth Coping Index (YCI
10. Eysenck Personality Inventory Neuroticism Scale
)11. Beck Depression Inventory-Short Form (BDI-SF

1. error terms
2. increased model fit
)3. Core Self-Evaluations Scale (CSES
)4. Personal Views Survey (PVS
5. Hardiness Institute
6. Rosenberg Self-Esteem Scale

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /15بهار 5931

ارزشیابي خود از روش تحلیل عاملي تأيیدی و اکتشافي ،برای

542
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(بک و بک )2591 ،و برای وارسي اعتبار از ضريب آلفای

آلفای هريک از مادّهها و نمره کلّ حاصل از اجرای مقیاس

کرونباخ و بازآزمايي استفاده شد.

هستۀ ارزشیابي خود در جدول  2نشان داده شده است.
روايي مقیاس هستۀ ارزشیابي خود با دو روش روايي همگرا و

يافتهها

واگرا بررسي شد .همبستگي نمرههای مقیاس هستۀ ارزشیابي خود

برای بررسي اعتبار مقیاس هستۀ ارزشیابي خود ،ضرايب

با زمینهياب ديدگاههای شخصي ( ،)r=0/999مقیاس حرمت خود

بازآزمايي و آلفای کرونباخ محاسبه شد .برای محاسبه ضرايب

روزنبرگ ( ،)r=0/911مقیاس خودکارآمدی تعمیميافته ()r=0/999

بازآزمايي 80 ،دانشجو در بازه زماني چهار هفته مجدداً به مقیاس

و شاخص مقابله جوانان ( )r=0/401مثبت معنادار ( )P>0/002و

هستۀ ارزشیابي خود پاسخ دادند .ضريب همبستگي بین

نشاندهنده روايي همگرای مقیاس هستۀ ارزشیابي خود است.

نمرههای حاصل از دو بار اجرا  0/899و ضريب آلفای کرونباخ

همبستگي نمرههای مقیاس هسته ارزشیابي خود با مقیاس

مقیاس 21مادّهای  0/828بود که مشخص ساخت مقیاس

نوروزگرايي سیاهه شخصیت آيزنک ( )r= -0/919و سیاهه

همساني دروني مناسب دارد.

افسردگي بک -فرم کوتاه ( )r= -0/929منفي معنادار ()P>0/002
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بود که روايي واگرای مقیاس هستۀ ارزشیابي خود را تأيید ميکند.

جدول 2
خالصه يافتههای توصیفي مادّههای مقیاس هستۀ ارزشیابي خود
کجي
SD
M
مادّهها
-1/121
0/648
4/11
1
0/111
1/000
2/42
2
-1/222
0/181
4/25
5
0/010
1/224
2/05
4
-0/681
0/656
5/61
1
0/551
1/015
2/84
8
-0/611
1/040
5/14
1
-0/411
1/060
5/14
6
0/000
1/004
5/10
0
-0/260
1/012
5/28
10
-0/106
0/081
5/12
11
0/200
1/211
2/68
12
-0/286
1/140
40/45
نمره کل

کشيدگي
1/145
-0/105
2/215
-1/040
0/010
-0/410
0/161
-0/101
-0/002
-0/100
0/122
-1/002
0/501

α
0/601
0/601
0/608
0/101
0/606
0/611
0/101
0/604
0/612
0/605
0/604
0/106
0/616

برای بررسي ساختار مجموعه مادّهها از تحلیل عاملي

نتايج نشاندهنده دو عامل با ارزش ويژه باالتر از يک بود .در

اکتشافي 2و تحلیل عاملي تأيیدی 1استفاده شد .تحلیل عاملي

جدول  1بارهای عاملي ،ارزش ويژه و درصد واريانس تبیینشده از

اکتشافي با چرخشهای مختلف و با استفاده از تحلیل مؤلفه اصلي

طريق هر عامل گزارش شده است.

و چرخش واريماکس انجام شد .میزان ارزش بهدستآمده برای

نتايج جدول  1نشان ميدهد که دو عامل ،ارزش ويژه

کفايت نمونهبرداری کیسر-ميير -الکین )KMO( 2برابر 0/899

بزرگتر از يک دارد که عامل اول به تنهايي  22درصد از

بود و آزمون کرويت بارتلت )x1=2912/852( 1هم نشان داد که

واريانس را تبیین ميکند .در نتیجه براساس معیار کیسر

تحلیل عاملي امکانپذير است .برای بررسي عاملهای

مقیاس هستۀ ارزشیابي خود دوعاملي است .با توجه به مباني

تشکیلدهنده مقیاس هستۀ ارزشیابي خود از تحلیل مؤلفههای

نظری تحلیل عاملي ،ضرايب کمتر از  0/2معنادار نیست ،در

اصلي استفاده شد .بر اساس مباني نظری ساخت ابزار ميتوان

نتیجه در عامل دوم فقط مادّههای  2 ،2و  9با بارعاملي مثبت

يک عامل را برای مقیاس هستۀ ارزشیابي خود در نظر گرفت امّا

و مادّههای  9 ،1و  21با بارعاملي منفي از بارعاملي باالتر از

2. Bartlett's test of sphericity

)1. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO

محترم نعمتطاوسي ،محبوبه محمدعليشريفي

 0/2برخوردارند .افزون بر آن آزمون نمودار شیب کتل نیز وجود دو

استخراج عاملهای اين مقیاس ،آزمون تحلیل مؤلفههای

عامل را در مقیاس هستۀ ارزشیابي خود مورد تأيید قرار داد.

اصلي با دو عامل فرضي ،اجرا و نتايج تحلیل عاملها با

همچنین بر اساس تحلیل موازی با گروه نمونه  200نفره ،حداقل

چرخش متعامد واريماکس و متمايل ابلیمن در جدول  2نشان

اندازه ويژه قابل قبول برای تحلیل حاضر  2/1182بهدست آمد .بر

داده شده است.

اين اساس و ارزش ويژه عاملهای به دست آمده در مقیاس
هستۀ ارزشیابي خود ،دو عامل وجود دارد که اندازه ويژه بزرگتری

جدول 2
بارهاي عاملي ،ارزش ويژه و تبيين واريانس عاملها

از اين مقدار دارد .بنابراين ،نتايج تحلیل موازی نیز دوعاملي بودن
مقیاس هستۀ ارزشیابي خود را تأيید کرد.

شکل  .2آزمون نمودار شیبدار کتل

با توجه به مقادير ويژه و با استفاده از سه روش معیار
کیسر ،آزمون نمودار شیبدار کتل و تحلیل موازی ،دوعاملي
بودن مقیاس هستۀ ارزشیابي خود تأيید شد .برای اطمینان و

عاملها
مادّهها
1
2
5
4
1
8
1
6
0
10
11
12
ارزش ويژه
درصد واريانس

عاملها با چرخش متمايل
(روش ابليمن)
2
1
0/104
0/128
0/864
0/108
0/115
0/816
0/164
0/408
0/426
0/111
0/101
0/111

بر اساس نتايج تحلیل مؤلفههای اصلي برای عاملهای

عاملي بدون چرخش ،مربوط به مادّه  9با  0/999و مادّه  21با

مقیاس هستۀ ارزشیابي خود ،تمام مادّهها بر عامل اول بار عاملي

 0/918و کمترين بار عاملي به مادّه  2با  0/442تعلق داشت .در

مناسب دارند و همچنین وجود دو عامل تأيید شد .بیشترين بار

چرخش متعامد در عامل اول بیشترين بار عاملي به مادّه  21با
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جدول 5
خالصه تحليل مؤلفههاي اصلي و بارهاي عاملي با چرخش متعامد و متمايل
عاملها با چرخش متعامد
عاملها بدون چرخش
(روش واريماکس)
2
1
2
1
مادّهها
0/800
0/401
0/118
1
0/108
-0/501
0/801
2
0/845
0/488
0/445
5
0/812
0/824
4
0/861
0/410
0/108
1
0/841
-0/420
0/461
8
0/816
0/551
0/881
1
0/525
0/151
0/806
6
0/411
0/101
0
0/114
0/116
10
0/801
0/800
11
0/112
-0/450
0/826
12

1
0/118
0/801
0/455
0/824
0/108
0/461
0/881
0/806
0/101
0/116
0/800
0/851
5/068
55/211

2
0/401
-0/501
0/488
-0/226
0/410
-0/420
0/222
-0/121
0/111
-0/211
0/211
-0/450
1/210
10/165
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مقیاس هسته ارزشیابي خود :شکلگیری يک سازه

 0/991و کمترين بار عاملي به مادّه  9با  0/229تعلق داشت .در

دو عامل بودند ،مادّههای زوج بر عامل اول و مادّههای فرد در

عامل دوم بیشترين بار عاملي را مادّه  2با  0/950و کمترين بار

عامل دوم بار عاملي داشتند .اين حالت در چرخش متمايل بهطور

عاملي را مادّه  8با  0/212داشت .در چرخش متمايل نیز در عامل

کامل برقرار بود و هیچ مادّهای بر هر دو عامل بارعاملي نداشت.

اول بیشترين بار عاملي به مادّه  21با  0/992و کمترين بار عاملي

تحلیل عاملي مقیاس هستۀ ارزشیابي خود با دو عامل

به مادّه  8با  0/459و در عامل دوم بیشترين بار عاملي به مادّه 9

فرضي و روش حداکثر درستنمايي اجرا شد که نتايج حاصل از

با  0/922و کمترين بار عاملي به مادّه  5با  0/418تعلق داشت .در

اجرای تحلیل با تخمین استانداردنشده و استانداردشده در

چرخش متعامد ،غیر از مادّههای  9و  8که واجد بار عاملي در هر

جدول  4گزارش شده است.

جدول 4
خالصه يافتههای تحلیل عاملي تأيیدی دو عاملي
مادّهها

تخمين استانداردنشده

2
4
8
6
10
12

1/000
1/151
0/154
0/661
0/188
1/252

1
5
1
1
0
11

1/000
0/122
0/606
1/564
1/001
1/121

مقدار بحراني

تخمين استانداردشده

خطاي استاندارد
عامل اول
0/001
0/018
0/065
0/062
0/006
عامل دوم

*11/806
*0/865
*10/112
*0/521
*12/801

0/822
0/815
0/460
0/181
0/461
0/810

0/061
0/060
0/121
0/114
0/106

*6/045
*10/112
*11/418
*6/625
*10/451

0/100
0/441
0/154
0/814
0/411
0/166
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نتايج جدول  4نشان ميدهد با توجه به مقدار بحراني و

شاخصهای به دست آمده (،CFI=0/590 ،x2/df=1/424

سطح معناداری ،تمام  21مادّه معنا دارند و شرط اول برای

 )NFI=0/528 ،RMSA=0/048 ،AGFI=0/545مدل از

باقي ماندن در مدل را دارند .همچنین تمامي مادّهها با داشتن

برازش مناسبي برخوردار است.

بار عاملي باالتر از  ،0/2شرط دوم برای باقي ماندن در مدل را

بر اساس نتايج حاصل از تحلیل عاملي اکتشافي و تأيیدی

نیز دارند .نتايج حاصل از تحلیل عاملي تأيیدی نشان داد مدل

مقیاس هستۀ ارزشیابي خود ،مدل دوعاملي اين مقیاس ،در

دوعاملي هستۀ ارزشیابي خود از برازش مناسب برخوردار است.

جامعه ايراني مورد تأيید قرار گرفت .اگرچه جاج و ديگران

ينکه پژوهشگران نسبت خي دو به درجه آزادی
با توجه به ا 

( )1002اين مقیاس را به عنوان مدلي تکعاملي معرفي و

کمتر از  ،2شاخص برازندگي تطبیقي ،2شاخص برازندگي 1و

نتايج پژوهشهای بعدی نیز مدل تکعاملي اين مقیاس را

شاخص برازندگي تعديليافته 2بزرگتر يا مساوی  ،0/55ريشه

تأيید کردند ،امّا در پژوهش خود دو مدل تکعاملي و دوعاملي

دوم واريانس خطای تقريب 4کمتر از  0/08و شاخص برازندگي

برای مقیاس کوتاهشده  21مادّهای هسته ارزشیابي خود به

غیرتطبیقي 9بزرگتر از  0/50را از نشانههای برازش مناسب و

دست آوردند و در نهايت به دلیل همبستگي باالی نتايج و بار

از شاخصهای مطلوب برای ارزيابي مدل ميدانند ،با توجه به

عاملي مناسب هر  21مادّه در مدل تکعاملي ،اين مقیاس را

)4. Root Mean Square Error of Approximation(RMSA
)5. Non-Normed Fit Index(NFI

)1. Comparative Fit Index(CFI
)2. Goodness of Fit Index(GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI

محترم نعمتطاوسي ،محبوبه محمدعليشريفي

به عنوان ابزاری تکعاملي معرفي کردند .از اين رو ،نتايج

حداکثر درستنمايي با تخمین استانداردنشده و استانداردشده

تحلیل عاملي تأيیدی اين مقیاس با مدل تکعاملي با روش

در جدول  9گزارش شده است.

جدول 9
خالصه يافتههای تحلیل عاملي تأيیدی مدل تکعاملي
خطاي استاندارد
تخمين استانداردنشده
مادّهها
1/000
1
2
0/110
1/411

مقدار بحراني

تخمين استانداردشده
0/100

0/500

0/118

1/856

0/511

0/112

0/116

6/851

0/448

1/028

0/428

*

5

0/104

0/002

*

4

1/868

0/115

*

1

0/686

0/101

*

8

1/021

0/150

*
*

1

1/418

0/140

10/161

0/821

6

1/510

0/144

0/181

*

0/118

0

1/100

0/155

*

10

1/141

0/158

*

11

1/101

0/124

*

12

1/810

0/111

*

6/261

0/450

6/501

0/414

0/810

0/140

0/105

0/110
*

P<0/02
نتايج جدول  9نشان ميدهد با توجه به مقدار بحراني و سطح

همچنین به دلیل نداشتن برازش مناسب مدل و استاندارد

معناداری مادّهها ،تمام مادّهها شرط اول و با داشتن بار عاملي باالتر

نبودن برخي از شاخصها ،مدل اصالح شد .خالصه يافتهها در

از  ،0/2شرط دوم برای باقي ماندن در مدل را دارند.

جدول  9آمده است.
مقدار بحراني
*1/662
*1/102
*6/180
*1/068
*8/002
*0/610
*6/886
*1/045
*1/011
*6/641
*6/514

تخمين استانداردشده
0/485
0/461
0/510
0/102
0/405
0/501
0/168
0/411
0/460
0/414
0/114
0/145

P<0/02

*

نتايج جدول  9نشان ميدهد پس از اصالح مدل ،تمام 21مادّه

توجه به شاخصهای بهدست آمده (،CFI=0/542 ،x2/df=1/899

دارای مقدار بحراني معنادار و بار عاملي باالتر از  0/2بودند .همچنین

 )NFI=0/529 ،RMSA= 0/099 ،AGFI=0/528مدل برازش

نتايج حاصل از تحلیل عاملي تأيیدی پس از اصالح اولیه مدل نشان

مناسب دارد .بنابراين ،نتايج تحلیل عاملي تأيیدی مدل

داد ،مدل تکعاملي از برازش مناسب برخوردار است .در نتیجه با

دوعاملي و تکعاملي مقیاس هستۀ ارزشیابي خود از روايي
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جدول 8
خالصه يافتههاي تحليل عاملي تأييدي مدل تکعاملي پس از اصالح
خطاي استاندارد
تخمين استانداردنشده
مادّهها
1/000
1
0/115
1/580
2
5
0/100
0/185
4
0/211
1/004
0/100
0/681
1
0/111
1/041
8
0/118
1/150
1
0/110
1/111
6
0
0/181
1/550
10
0/186
1/550
0/115
1/518
11
0/200
1/156
12

515

مقیاس هسته ارزشیابي خود :شکلگیری يک سازه

سازه مناسب برخوردار است.

آلبرشت و ديگران1022 ،؛ استامپ و ديگران1005 ،؛ استامپ و
ديگران1020 ،؛ جاج و ديگران1002 ،؛ جاج1005 ،؛ جاج و
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ديگران1020 ،؛ چانگ و ديگران1021 ،؛ نعمتطاوسي و

اين پژوهش با هدف تعیین ويژگيهای روانسنجي مقیاس

اکبرزادهحوری2251 ،؛ هیلمن و جوناس )1020 ،همسو بود.

هستۀ ارزشیابي خود انجام شد .در گام نخست ،اعتبار مقیاس

هستۀ ارزشیابي خود در قالب يک سازه شخصیتي يکپارچه،

بررسي شد .مشخصههای توصیفي و ضرايب همساني دروني

منعکسکننده باورهای بنیادين افراد درباره خود و کنشوری

نشان داد که تمام مادّهها از قدرت تشخیص مناسب

دنیای آنهاست که در ارزيابي قابلیتها و صالحیتهای خود و

برخوردارند .در گام بعدی برای به دست آوردن ساختار عاملي

حس برخورداری از يک زندگي خوب متجلّي ميشود (جاج،

مقیاس ،پس از تعیین تعداد عاملها بر اساس معیار کیسر،

 .)1005با اين حال نتايج پژوهش هولت و جانگ ()1008

آزمون شیب کتل و تحلیل موازی ،تحلیل عامل اکتشافي با

نشان ميدهد که بهرغم تک عاملي بودن مقیاس هستۀ

استفاده از روشهای چرخش متمايل و متعامد ،چندين بار

ارزشیابي خود ،فقط هفت مادّه از  21مادّه اين مقیاس بهطور

انجام شد .نتايج نشان داد تمام مادّهها بار عاملي مناسب داشتند

معنادار روی يک عامل ،بار دارد که اين نتايج با يافتههای

و هیچيک از مادّهها حذف نشدند .به عبارت ديگر نتايج نشان

پژوهش حاضر همسو نیست .به نظر ميرسد اين ناهمسويي را

داد که اين مقیاس با دو عامل که مادّههای زوج عامل اول و

ميتوان با ويژگي خاص گروه نمونه سربازان کرهای مرتبط

مادّههای فرد عامل دوم مقیاس را تشکیل ميدهند ،اشباع شده

دانست و اين که ابعاد متفاوت سطوح هسته ارزشیابي خود با

است .در ادامه با توجه به آنکه سازندگان مقیاس (جاج و

توجه متغیرهای جنس ،سن ،سطح آموزش و شاخصهای

ديگران )1002 ،بر تک عاملي بودن مقیاس تأکید داشتند،

مرتبط با سالمت به اندازه کافي بررسي نشده است.

تحلیل عاملي تأيیدی مدل تک عاملي با روش حداکثر

هستۀ ارزشیابي خود يک رگه گستردۀ مکنون و منبع

درستنمايي انجام شد .نتايج اين تحلیل نشان داد که مدل

مشترک چهار رگۀ خاص (و شايد رگههای ديگر) و يک

تک عاملي نیز برازش مناسب دارد و تمام مادّهها از بار عاملي

مکانیزم روانشناختي پیونددهنده اين رگههای جداگانه با

مناسب برخوردارند .در نهايت به منظور بررسي روايي همگرای

يکديگر است .فردی که در هستۀ ارزشیابي خود ،نمره بااليي

مقیاس هسته ارزشیابي خود از نتايج زمینهياب ديدگاههای

کسب ميکند فردی است که به خوبي خود را با موقعیت

شخصي ،مقیاس حرمت خود روزنبرگ ،مقیاس خودکارآمدی

تطبیق ميدهد ،مثبت و کارآمد است ،به خود اعتماد و

تعمیم يافته و شاخص مقابله جوانان استفاده شد که وجود

تواناييهايش را باور دارد ،از سطوح باالی حرمت خود ،پايداری

رابطه مثبت بین نمرههای مقیاس با اين ابزارها نشاندهنده

احساسي و خودکارآمدی تعمیميافته و مسند دروني مهارگری

روايي همگرای اين مقیاس به صورت همزمان بود .همچنین

برخوردار است .در مجموع ،اين باور وجود دارد که حرمت خود

وجود رابطه منفي بین نمرههای اين مقیاس با مقیاس نوروزگرايي

باال و ساير رگههای هستۀ ارزشیابي خود از يک احترام به خود

سیاهه شخصیت آيزنک و سیاهه افسردگي بک-فرم کوتاه نشان

گسترده ،تعمیميافته و مثبت سرچشمه ميگیرند .جاج و

داد که مقیاس هستۀ ارزشیابي خود از روايي واگرای همزمان

همکارانش در پژوهشهای خود دريافتند که چهار رگۀ هسته،

مناسب برخوردار است.

فقط بر يک عامل بار دارند (ارز و جاج1002 ،؛ جاج و ديگران،

همانطور که پیشبیني ميشد نتايج تحلیل عاملي تأيیدی
مقیاس هستۀ ارزشیابي خود نشان داد که مدل تکعاملي

 )2558و پیشنهاد دادند که بهتر است رگهها بهعنوان
شاخصهای يک سازه برجسته مرتبه باال تلقي شود.

برازش مناسب و تمام مادّهها بار عاملي مناسب دارند .اين يافته

هستۀ ارزشیابي خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم

با نتايج پژوهشهای ديگر (برای مثال ،ارز و جاج1002 ،؛

ارزيابي ميشود .درشکل غیرمستقیم هستۀ ارزشیابي خود به

محترم نعمتطاوسي ،محبوبه محمدعليشريفي

منزله يک سازه مرتبه باالتر براساس چهار رگۀ شخصیت (حرمت

مانند گرايشهای اساسي انسان تحت تأثیر فرهنگ قرار

خود ،خودکارآمدی تعمیميافته ،مسند مهارگری و نوروزگرايي) و در

نميگیرند .شواهد تجربي نیز تأيیدی بر اين باورند.

شکل مستقیم به مثابه يک سازه يک بعدی براساس مقیاس

پژوهش حاضر از محدوديتهايي برخوردار است .نمونه اين

هستۀ ارزشیابي خود (جاج و ديگران )1002 ،ارزيابي ميشود .امّا

پژوهش را فقط دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

در مورد آنکه روايي پیشبین کدام سنجش نسبت به ديگری

جنوب تشکیل ميدهند و اين پژوهش بهطور محدود در ايران

ارجح است ،اتفاق نظر وجود ندارد (چانگ و ديگران.)1021 ،

انجام شده است ،بنابراين ،ظرفیت تعمیمپذيری يافتهها به

مزيت اصلي مقیاس هستۀ ارزشیابي خود کوتاه بودن آن است

گروههای ديگر ،نیازمند بررسي و تأيیدهای تجربي بیشتر

امّا اين مقیاس ساختار رگههای مرتبه پايینتر را حفظ نميکند ،در

است .همچنین تکرار و تجديد پژوهشهايي مشابه با رگههای

حالي که سودمندی اصلي سنجشهای غیرمستقیم ،حفظ ساختار

شخصیتي ديگر پیشنهاد ميشود.

رگههای هستۀ ارزشیابي خود است (چانگ و ديگران.)1021 ،
در اين پژوهش نتايج حاصل از تحلیل عامل اکتشافي با
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