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Abstract 
 

Introduction: An appropriate tool for measuring personal identity has already been developed 

by Adams et al but, it is not yet clear to what extent this tool and its items are in line with the 

requirements of Iranian culture. 

Aim: This study aimed to reconstruct, validation and standardization of the extended objective 

measure of ego Identity Status-2 (EOM-EIS-2) and preparing its short form in Iranian society. 

Method: The study population consisted of 524 students of Tehran state-run universities and 

was selected by cluster random sampling method. Item analysis such as item discrimination and 

loop, construct validation (factor analysis) and reliability analysis (Cronbach Alpha) were 

utilized.  

Results: During the factor analysis, 8 factors were identified, 6 of which were consistent with 

the concepts of Identity status. Reliability assessment by computing Cronbach’s alpha coefficient 

for each of the 4 Identity statuses and for the instrument were above 0.7 and 0.886 respectively. 

During the validation process, 15 questions were removed due to the reduction of validity 

evidence. Finally, taking into 6 omitted questions during the reliability analysis process (due to 

the reduction of reliability evidence); the number of omitted questions reached 21 and a 

shortened Iranian questionnaire with 43 items was prepared and presented. 

Conclusion: It can be concluded Persian version of Measure of Ego Identity Status-2 (EOM-

EIS-2) in Iranian culture possesses an appropriate validity and reliability. Also, the factors 

obtained from the factor analysis and the short form presented can adequately measure the 

Identity statuses. 
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 چکیده

 

توسط آدامز و همکاران تهیه شده است اما هنوز مشخص نیست که این ابزار و  ابزاری مناسببرای سنجش هویت فردی قبالً  :مقدمه

 .های مطرح شده در آن تا چه اندازه با مقتضیات فرهنگ ایرانی همخوان است و قابلیت کاربست دارد آیتم

ه گسترش یافته هنجاریابی آزمون هویت فردی مشهور به پرسشنام مطالعه حاضر با هدف بازساخت، رواسازی، پایاسازی و :هدف

 .گرفته است و تهیه فرم کوتاه از این پرسشنامه انجامسنجش عینی هویت من 

گیری تصادفی  که به روش نمونه های دولتی شهر تهران بودند نفر از دانشجویان دانشگاه 524شرکت کنندگان این پژوهش  :روش

تحلیل عاملی  با روش تحلیل عاملی)سازه  ، برای روایی(ضریب تمیز و روش لوپ)ها  برای تحلیل گویه .ای انتخاب شدند خوشه

 .مورد استفاده قرار گرفت( محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) نیزو برای اعتبار ( اکتشافی

در بررسی پایایی . هویت مطابقت داشتندهای  عامل با مفاهیم پایگاه 6گردید که  عامل شناسایی 0طی فرایند تحلیل عاملی  :ها یافته

طی . بدست آمد 006/1و همچنین برای کل آزمون ضریب آلفای  7/1پایگاه ضریب آلفای باالی  4سواالت آزمون، برای هر یک از 

ند سوال حذف شده در جریان فرای 6سوال به دلیل کاهش شواهد روایی حذف گردید که با احتساب  95فرایند رواسازی نیز تعداد 

و گویه تنظیم  43عدد رسید و پرسشنامه کوتاه شده ایرانی با  29، تعداد سواالت حذف شده به (به دلیل کاهش شواهد پایایی) پایاسازی

 .گردیدارائه 

توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از پایایی و روایی مناسبی در فرهنگ ایرانی برخوردار است و عوامل  در مجموع می :گیری نتیجه

 .گیری کند ای مناسب اندازه تواند پایگاه هویتی آزمودنی را به گونه دست آمده از تحلیل عامل و فرم کوتاه ارائه شده میب

 هنجارسازی، فرم کوتاه، نسخه ایرانی پایگاه هویت، هویت فردی،: ها کلیدواژه

 
 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی



     942      و همکاران محمد سلگی

 941-959، 9311، 6م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 مقدمه

به درك و فهم افراد از خودشان به اساساً  9مفهوم هویت

عنوان یک وجود مشخص و متمایز اشاره دارد 

ای است که فرد، خودش را  هویت شیوه(. 2،2191واترل)

؛ (2112، 3اولسون)شناسد  کند و باز می تعریف می

بنابراین، هم شناخت خویش است و هم معرفی خود به 

 هر آنچه ما را ازبه عبارتی (4،2192شلنکر)دیگران 

با این تعریف . سازد، هویت ماست دیگران متمایز می

توان سطوح و ابعاد مختلف هویت را از هم بازشناخت  می

های هویت،  در باب انواع، مراتب و الیه (.9305رنجبر، )

اما در بین . ای ابراز شده است های عدیده نظرات و دیدگاه

مرتبه یا الیه  2بندی هویت به  ها، طبقه کثرت دیدگاه

. دی و اجتماعی دارای بیشترین طرفداران و قائالن استفر

 5های اخیر با طرح مباحث مطروحه مارسیا در طی دهه

های  ها و پایگاه و به دنبال طرح مباحث سبک (9166)

هویت از سوی روانشناسان و تهیه و هنجاریابی 

ای به حوزه مطالعات  های ذیربط، انرژی تازه آزمون

همان گونه که  .وارد شده استمربوط به هویت شخصی 

اشاره شد اگر چه زمینه اصلی بحث در مورد هویت در 

گیرد اما به دلیل  حوزه روانشناسی اجتماعی قرار می

های مختلف به  وسعت و اهمیت بحث محققان رشته

تعاریف متعددی  .اند بررسی و سنجش این مفهوم پرداخته

ل از مفهوم خود به شکل کلی و مفهوم هویت به شک

تر وجود دارد و این تعاریف فقط مختص به  اختصاصی

دانشمندان علوم رفتاری نیست بلکه فیلسوفان، متکلمان، 

ها و  رمان نویسان و دانشمندان علوم اعصاب، نظریه

اند  های متعددی را در این راستا مطرح ساخته پرسش
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توان گفت که  می (.2191، 6دان، مک آدامز و کاکس)

معنای اول آن : و معنای اصلی استواژه هویت دارای د

بیانگر مفهوم تشابه مطلق است و معنای دوم آن به معنای 

تمایز است که به مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض 

 به معنای اصطالحی آن -بنابراین مفهوم هویت. گیرد می

سازد؛ از  میان اشیا و افراد دو نسبت محتمل را برقرار می –

توپلویسکا و )یک طرف شباهت و از طرف دیگر تفاوت 

شود هویت  در تعریفی دیگر گفته می (.7،2190همکاران

یکی : شناختن و شناساندن است و این دو وجه دارد

شناخت خود در ارتباط با چیزی و دیگری شناساندن خود 

ی که فرد از خود و لذا تعریف. به دیگران براساس آن چیز

. نامند کند هویت می که از خود پیدا می  اولین آگاهی

بنابراین هویت هم شناختن خویش است، هم معرفی خود 

هویت فردی در این میان  (.9303احمدی، )به دیگران 

. بر تفاوتش از دیگران است دیتأکتعریف فرد از خود با 

نسبی دارای پویایی است و  ثبات رغم یعلهویت فردی 

معتقد است ( 9166)مارسیا . کند یمدر طول زمان تغییر 

تواند به عنوان ساختار خود در نظر گرفته شود؛  هویت می

که عبارت است از یک سازمان پویا، خود ساخته و 

. ها، باورها و تاریخچه فردی ها، توانایی درونی از کشاننده

افراد نسبت به تحول این ساختار زمانی است که 

شان و شباهتشان با دیگران و نقاط ضعف و قوت  یگانگی

کنند آگاهتر  هایی که در جهان اتخاذ می خود در روش

باشند و تکیه بیشتری بر منافع بیرونی برای ارزشیابی خود 

این هویت همانند  (.9301سلگی،به نقل از )داشته باشند 

نسبی بوده و سایر انواع هویت مرکب، چندگانه، آمیخته و 

پیوسته در حال بازسازی و تحول است و همراه با تغییر 

همچنین تغییر شرایط  نیازهای بیولوژیکی و روانشناختی و
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گیرد  زندگی فرآیند هویت فردی نیز تحت تاثیر قرار می

های متعددی در  نظریه (.2195 ،9کروگر و مک لین)

اند اما از میان  خصوص سنجش هویت فردی مطرح شده

ن نظریات چارچوب مفهومی پژوهش حاضر بیشتر بر ای

هایی خواهد بود که در جهت عینی  اساس نظریات و مدل

های قابل توجهی  سازی و سنجش این مفهوم موفقیت

مارسیا بر مبنای  مدلتوان به  ها می اند که از میان آن داشته

شده آدامز و  نظریه اریکسون و در نهایت ابزار استاندارد

با الهام از نظریه  (9166) مارسیا  .همکاران اشاره کرد

اریکسون چهار نوع هویت طرح کرد که لزوماً مراحل 

متوالی یک زنجیره رشدی نیستند ولی در عین حال 

ماهیت ثابتی نداشته و ممکن است بتدریج دگرگون 

 2کشف( الفابعاد اصلی هویت فردی عبارتند از  .شوند

 3تعهد( ب ،(های شخصی ها و ارزش هکشف گزین)

گذاری شخصی جهت رسیدن به هویت مورد  سرمایه)

مارسیا بر اساس فرایند کاوشگری و تعهد، چهار  (نظر

پایگاه را برای هویت مشخص نموده است که هر یک؛ 

چهار این  .دهد میزان کاوشگری و تعهد را نشان می

هویت )هویت موفق  :هویتی عبارتند از( پایگاه)منزلت 

و هویت  6، هویت معلق5، هویت زودرس4(پیشرفت

 .7سرگردان

های ارائه  امتیازی که مدل مارسیا در مقایسه با سایر نظریه

و نیز امکان « من»شده دارد، مشخص کردن سطوح قوت 

نژاد،  رحیمی)تمایز منزلت هویتی بهنجار از نابهنجار است 

بر مبنای نظریه مطرح شده  (9301، نقل از سلگی،9371

توسط مارسیا و همکاران مناسبترین ابزار برای این مقصود 

                                                             
1
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2
- Exploration 

3
- Commitment 

4
- Identiy achived 

5
- Identity foreclosure 

6
- Moratorium 

7
- Identity diffusion 

اما تهیه شده است؛  (9116)توسط آدامز و همکاران 

این رابطه قابل توجه است این است که  ای که در نکته

هویت شخصی هر کس به شدت تحت تاثیر محیط و 

د شو چنانکه گیدنز یادآور می. شرایط فرهنگی اوست

های وجودی،  محتوای هویت شخصی مانند دیگر عرصه

برای مثال نام . از نظر اجتماعی و فرهنگی متغیر است

آداب و رسوم، . شخص، نخستین عنصر زندگینامه اوست

گذاری اجتماعی، اینکه نام افراد تا چه حد معرف  نام

ها است، همه بر حسب  روابط خونی و خویشاوندی آن

نقل از دان و )کنند  می های مختلف تغییر فرهنگ

بر همین اساس پژوهشگران حوزه (. 2191همکاران،

هویت معتقدند که ابزارهای سنجش هویت حتما باید 

در  های اختصاصی هر فرهنگ را کاوش کنند و مولفه

ها مورد  های روانسنجی آن فرهنگ محل سنجش مشخصه

های بومی این ابزارها نیز در  بررسی قرار گرفته و مدل

فرم از آنجا که تا کنون  .امکان طراحی شوند صورت

هنجاریابی طراحی و این ابزار در جامعه ایرانی کوتاه 

به جای  نداین پژوهش مناسب دید اننشده است؛ محقق

ساخت ابزار جدید، ضمن اجرای پرسشنامه آدامز، 

ایرادات احتمالی آن را شناسایی کرده و در صورت 

فهم و غیر مرتبط با  امکان سواالت نامطلوب، غیر قابل

د و عالوه بر ارائه نسخه نفرهنگ ایرانی آن را اصالح نمای

های روانسنجی آن را در  کوتاه شده این فرم مشخصه

 . دنجامعه ایرانی مورد بررسی قرار ده

 

 روش
از حیث نوع . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است

گردآوری اطالعات پیمایشی و از نظر روش شناسی، از 

آید که در  جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می



     944      و همکاران محمد سلگی

 941-959، 9311، 6م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

 .قالب کلی یک طرح پژوهشی توصیفی انجام گرفته است

این پژوهش در پی ساختن فرم کوتاه پرسشنامه گسترش 

یافته سنجش عینی هویت من و همچنین سنجش 

نظر به . های روانسنجی آن در جامعه ایرانی است صهخمش

سواالت پرسشنامه مورد اشاره، ای ایرادات در  وجود پاره

این پژوهش درصدد بوده است ضمن حذف سواالت 

که قابلیت استفاده بهتر و سریعتر )تر  نامناسب، فرم کوتاه

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  .تهیه نماید( را دارد

. باشد تهران می( دولتی)های سراسری  دانشجویان دانشگاه

 611ای، یک نمونه  هگیری تصادفی خوش با روش نمونه

ها اجرا و  ها انتخاب و پرسشنامه روی آن نفری از دانشگاه

در مراحل  .آوری گردید پرسشنامه جمع 524در نهایت 

اجرای پژوهش معیارهای اخالق پژوهش از جمله اخذ 

رضایت آگاهانه شرکت کنندگان و محرمانگی اطالعات 

 4قیاس، همچنین به منظور ارزیابی این م .ها رعایت شد آن

ها، پایاسازی،  تحلیل گویه: روش به کار گرفته شد

 .رواسازی و هنجاریابی

 

 ابزار

این  (:EMO-EIS-2) 1پرسشنامه هویت فردی آدامز

بندی  باشد که بر مبنای درجه گویه می 64پرسشنامه دارای 

ها پاسخ داده  به گویهای   درجه 6و به صورت  2لیکرت

 9171هویت من در سال پرسشنامه سنجش عینی  .شود می

برای سنجش چهار پایگاه  5و فیچ 4، شی3توسط آدامز

هویتی سردرگم، زودرس، معوق و موفق در سه حیطه 

تعداد سواالت این . شغل، سیاست و مذهب ساخته شد

سوال در هر حیطه و جمعاً  2پرسشنامه با توجه به طراحی 
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2
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3
- Adams 

4
- Shea 

5
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سوال برای  24سوال برای هر پایگاه هویتی شامل  6

آدامز و همکاران، )شنامه سنجش عینی هویت بود پرس

 6گراته وانت 9104در سال  (.9301 سلگی،، نقل از 9101

و آدامز با تفکیک جنبه عقیدتی و بین فردی، با  6وانت

، اولین سشنامه سنجش عینی پایگاه هویت منتوسعه پر

پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت من 

(EOM-EIS-1 )پرسشنامه در بخش  این. را ساختند

عقیدتی، چهار محتوای شغل، سیاست، فلسفه زندگی و 

سوال برای هر یک از چهار  2با در نظر گرفتن )مذهب را 

شامل ( سوال برای هر پایگاه هویتی 0محتوا و جمعاً 

پایگاه هویتی که برای هر پایگاه  4با توجه به . شود می

 32 سوال در نظر گرفته شده است در مجموع 0هویتی 

در . سوال به بخش عقیدتی هویت اختصاص یافته است

بخش هویت بین فردی نیز چهار حیطه نقش جنسی، 

انتخاب دوست، تفریح و وعده مالقات با جنس مخالف 

تعداد سواالت این بخش نیز . در نظر گرفته شده است

سوال و در کل، پرسشنامه دارای  32مانند بخش عقیدتی 

 ، نقل از سلگی،9101کاران، آدامز و هم)سوال است  64

9301.) 

با اصالح پرسشنامه  7آدامز و بنیون 9106در سال 

(EOM-EIS-1 ) خصوصاً در بخش بین فردی، دومین

پرسشنامه گسترش یافته سنجش عینی پایگاه هویت من 

(EOM-EIS-2 ) 64را با حفظ همان ساختار و با همان 

، 9101همکاران، آدامز و )سوال مورد اصالح قرار دادند 

کشور  37این پرسشنامه در کاربرد (. 9301 نقل از سلگی،

آدامز و همکاران، اعتبار و پایایی  .گزارش شده است

در . اند پرسشنامه را در حد قابل قبولی گزارش کرده

اجرا )مطالعه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ 

                                                             
6
- Gratevant 

7
- Bennion 
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قیاس نفر از دانشجویان زن و مرد در دو م 630شده روی 

. به دست آمد 09/1تا  51/1از ( عقیدتی و بین فردی

آزمون مجدد محاسبه شده از  -ضریب پایایی آزمون

 02/1تا  51/1از  9104سوی گراته وانت و آدامز در سال 

( 9106)در مطالعه بنیون و آدامز  .گزارش شده است

بود؛ در حالی  50/1های بین فردی  ضریب آلفای مقیاس

به دست  09/1تا  61/1نی این ضریب از که در گروه ایرا

پنج ( 9101)آدامز و همکاران  (.9302غضنفری، )آمد 

و ( EOM-EIS-1)نوع اعتبار را در مورد پرسشنامه 

(EOM-EIS-2 )اند که عبارتند از  مورد بررسی قرار داده

اعتبار : بین، همزمان و دو نوع اعتبار سازه شامل پیش

 .تحلیل عاملی، همگرا و واگرا

 

 ها یافته

 ها تحلیل گویه

ها از دو روش ضریب تمیز و روش  برای تحلیل گویه

به منظور بررسی . هماهنگی درونی سواالت استفاده شد

ضریب تمیز الزم است میزان همبستگی هر گویه با نمره 

در بررسی ضریب تمیز سواالت . کل آزمون بدست آید

، 21، 90، 95، 93، 91، 2: این آزمون، معلوم شد سواالت

دارای ضریب  61، 59، 41، 45، 42، 41، 36، 35، 33، 22

همچنین در . باشند تمیز منفی و یا ضریب تمیز تصادفی می

روش هماهنگی درونی سواالت، ضریب پایایی کل 

دهد با    نشان می 9نتایج جدول . شود ها محاسبه می گویه

، 41، 36، 33، 22، 21، 90، 95، 91، 2: های حذف گویه

. ها افزایش یافته است ضریب پایایی بقیه گویه 59، 41، 42

، 96، 91، 0، 2: بنابراین، با عنایت به این نکات، سواالت

به دلیل مشکل در ضریب تمیز و روش هماهنگی  41، 32

ها در  نتایج تحلیل گویه. درونی سواالت حذف شدند

 .آمده است 9جدول 

 
 نتایج حاصل از محاسبه ضریب تمیز و روش هماهنگی درونی سواالت کل سواالت آزمون 1جدول 

 شماره

 گویه

ضریب همبستگی 

هر گویه با جمع 

های دیگر  گویه

 (ضریب تمیز)

میزان پایایی بقیه 

ها در صورت  گویه

 حذف هر گویه

روش هماهنگی )

 (درونی سواالت

شماره 

 گویه

ضریب همبستگی 

هر گویه با جمع 

های دیگر  گویه

 (ضریب تمیز)

میزان پایایی بقیه 

ها در صورت  گویه

 حذف هر گویه

 روش هماهنگی)

 (درونی سواالت

1 244/1 011/1 33 921/1 019/1 

2 72/1 012/1 33 332/1 001/1 

3 443/1 007/1 33 979/1 011/1 

3 359/1 000/1 33 991/1 019/1 

3 201/1 001/1 33 567/1 006/1 

3 321/1 001/1 33 625/1 006/1 

3 917/1 011/1 33 531/1 007/1 

3 266/1 001/1 34 959/1 019/1 

3 277/1 001/1 31 615/1 006/1 

14 947/1 019/1 32 191/1 012/1 

11 222/1 011/1 33 246/1 011/1 

12 327/1 001/1 33 569/1 006/1 
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 شماره

 گویه

ضریب همبستگی 

هر گویه با جمع 

های دیگر  گویه

 (ضریب تمیز)

میزان پایایی بقیه 

ها در صورت  گویه

 حذف هر گویه

روش هماهنگی )

 (درونی سواالت

شماره 

 گویه

ضریب همبستگی 

هر گویه با جمع 

های دیگر  گویه

 (ضریب تمیز)

میزان پایایی بقیه 

ها در صورت  گویه

 حذف هر گویه

 روش هماهنگی)

 (درونی سواالت

13 964/1 011/1 33 961/1 011/1 

13 254/1 011/1 33 241/1 001/1 

13 913/1 019/1 33 362/1 000/1 

13 222/1 011/1 33 379/1 000/1 

13 527/1 007/1 33 911/1 019/1 

13 112/1- 012/1 34 465/1 007/1 

13 200/1 001/1 31 935/1 019/1 

24 952/1 019/1 32 377/1 000/1 

21 311/1 000/1 33 425/1 000/1 

22 923/1 019/1 33 479/1 007/1 

23 410/1 000/1 33 219/1 011/1 

23 443/1 007/1 33 279/1 001/1 

23 591/1 007/1 33 301/1 000/1 

23 364/1 000/1 33 471/1 007/1 

23 571/1 006/1 33 414/1 000/1 

23 591/1 007/1 34 904/1 011/1 

23 436/1 007/1 31 309/1 000/1 

34 262/1 001/1 32 563/1 006/1 

31 244/1 011/1 33 539/1 006/1 

32 215/1 011/1 33 511/1 006/1 

 

 رواسازی

 9سازه به منظور رواسازی پرسشنامه حاضر، از روایی

برای مشخص کردن این مطلب که مجموعه . استفاده شد

مواد تشکیل دهنده پرسشنامه از چند عامل مهم و معنادار 

از طریق تحلیل  2اشباع شده است، تحلیل عامل اکتشافی

استفاده شده  4و چرخش وریمکس 3های اصلی مولفه

سوال تشکیل  64نظر به اینکه پرسشنامه آدامز از . است

                                                             
1
- Construct Validity 

2
- Exploratory factor analysis 

3
- Principal component 

4
- Varimax rotation 

سوال در مطالعات  6شده است و با عنایت به حذف 

سوال، برای  6به دلیل نافهم بودن این )تحلیل گویه 

، پرسشنامه حاضر همان پرسشنامه آدامز (پاسخگوی ایرانی

 نخواهد بود، لذا به جای تحلیل عامل تاییدی، از تحلیل

در ابتدای فرایند رواسازی  .عامل اکتشافی استفاده گردید

و با هدف تعیین کفایت نمونه منتخب جهت اجرای 

پروسه تحلیل عاملی، از آزمون کفایت نمونه برداری 

همچنین . استفاده گردید( kmo)الکین  -یر می -کایزر

برای اینکه مشخص شود همبستگی بین مواد آزمون در 
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یست از آزمون کرویت بارتلت استفاده جامعه، برابر صفر ن

بدست  077/1در پژوهش حاضر اندازه آن برابر با . شد

همچنین آزمون . آمده است که میزان قابل قبولی است

معنادار  P<19/1کرویت بارتلت در سطح معناداری 

توان از تحلیل  این نشان دهنده آن است که می. است

بوط به تحلیل اطالعات مر .عامل اکتشافی استفاده کرد

 .آمده است 3و  2عامل در جداول 

 
 مجموع واریانس تبیین شده 2جدول 

 مجموع مجذورات انتقال یافته قبل از چرخش مجموع مجذورات انتقال یافته بعد از چرخش
 عوامل

 جمع کل درصد واریانس درصد تراکمی جمع کل درصد واریانس درصد تراکمی

564/93 564/93 067/7 073/97 073/97 366/91 9 

120/91 364/6 619/3 12/21 947/99 465/6 2 

264/25 336/5 115/3 711/34 601/5 3/3 3 

511/31 335/5 114/3 170/31 361/4 534/2 4 

629/35 122/5 193/2 743/42 664/3 925/2 5 

312/41 609/4 795/2 091/45 176/3 704/9 6 

27/44 160/3 312/2 470/40 651/2 542/9 7 

173/47 714/3 940/2 774/51 217/2 332/9 0 

590/59 545/3 156/2 10/52 215/2 271/9 1 

152/54 533/2 461/9 165/55 106/2 29/9 91 

55/56 410/2 441/9 196/57 159/9 932/9 99 

067/50 397/2 344/9 067/50 059/9 173/9 92 

 
 بارهای عاملی پرسشنامه هویت فردی پس از چرخش 3جدول 

 3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  2عامل  1عامل  شماره گویه

33 776/1        

33 750/1        

33 753/1        

33 722/1        

23 721/1        

33 791/1        

33 667/1        

32 664/1        

3 646/1        

23 641/1        

23 633/1        

31 627/1        

21 694/1        
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 3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  2عامل  1عامل  شماره گویه

13 556/1        

33 531/1        

33  734/1       

31  790/1       

34  615/1       

33  671/1       

13  442/1       

13   795/1      

3   511/1      

33   562/1      

3   543/1      

33   533/1      

23   514/1      

31   513/1      

12   371/1      

3    755/1     

13    615/1     

31    511/1-     

23    544/1     

3    456/1     

33    430/1     

1     701/1    

3     734/1    

33     641/1-    

33     513/1-    

33     525/1    

23      746/1   

33      716/1   

13      695/1-   

32      565/1-   

22       721/1  

33       642/1  

32       471/1  

24       313/1  

33       305/1  

11        672/1 

33        505/1 
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 3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  3عامل  2عامل  1عامل  شماره گویه

33        401/1 

33        407/1 

 

سوال تقلیل  43سوال به  64تعداد سواالت از بر این اساس 

که به شرح زیر در عوامل هشتگانه حاصله توزیع  یافت

 :اند  شده

، 31، 37: سوال، شامل سواالت 95عامل اول با تعداد  -9

30 ،64 ،27 ،63 ،44 ،62 ،3 ،20 ،24 ،49 ،29 ،97 ،50 

 (همخوان با پایگاه هویت زودرس)

، 59، 35: سوال، شامل سواالت 5عامل دوم با تعداد  -2

 (همخوان با پایگاه هویت موفق) 95، 55، 61

، 5، 94: سوال؛ شامل سواالت 0عامل سوم با تعداد  -3

 (همخوان با پایگاه هویت معوق) 92، 69، 21، 54، 6، 53

، 91، 7: سوال؛ شامل سواالت 6عامل چهارم با تعداد  -4

هویت  همخوان با پایگاه) 51و  4، 23، 39معکوس 

 (سردرگم

، 46، 22: سوال، شامل سواالت 5عامل هفتم با تعداد  -5

 (همخوان با پایگاه هویت موفق) 45، 21، 52

، 36، 99: سوال، شامل سواالت 4عامل هشتم با تعداد  -6

 (همخوان با پایگاه هویت معوق) 40، 43

 

 پایایی

پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ابتدا برای 

. پایگاه هویت و سپس کل پرسشنامه محاسبه شدهر 

ها و ضریب پایایی  ضرائب پایایی پایگاه 5جدول شماره 

 .دهد کل پرسشنامه را نشان می

 

 

های هویت و ضریب پایایی کل  ضریب پایایی پایگاه 3جدول 

 پرسشنامه

 ضریب آلفا ها پایگاه

 194/1 زودرس

 773/1 موفق

 763/1 معوق

 745/1 سردرگم

 006/1 آزمون کل

 

توان گفت  با توجه به اطالعات مندرج در جدول فوق می

 7/1ها و کل آزمون دارای پایایی باالتر از  که همه پایگاه

 .باشد که نشان دهنده مناسب بودن میزان پایایی است می

 

 هنجاریابی

به منظور هنجاریابی آزمون هویت فردی از روش  

و یا  2استفاده گردید زیرا میزان چولگی 9هنجارسازی

 .خارج از حد مجاز بود 3کشیدگی

 
 جدول هنجاریابی پرسشنامه 3جدول 

 (Kurtosis)کشیدگی  (Skewness)چولگی  ها پایگاه

 310/1 *699/1 زودرس

 290/1 -333/1 موفق

 267/1 206/1 معوق

 *712/1 *050/1 سردرگم

 

 

 

                                                             
1
- Normalization 

2
- Skewness 

3
- Kurtosis 
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 بحث

پایاسازی، رواسازی و هدف از مطالعه حاضر ساخت، 

برای ( فرم کوتاه)هنجاریابی پرسشنامه هویت فردی، 

به منظور پایاسازی و رواسازی این . استفاده در ایران بود

ابتدا همه . های مختلفی استفاده شد مقیاس از روش

های فرم بلند تحلیل شدند و ضریب تمیز و روش  گویه 

های  گویه لوپ برای هر گویه در فرم بلند محاسبه شد که

به دلیل وجود مشکل در ( گویه6) 41، 32، 96، 91، 0، 2

ها  بقیه گویه. ضریب تمیز و روش لوپ حذف شدند

در . مناسب بودند که در محاسبات بعدی استفاده شدند

در . های روایی سازه استفاده شد رواسازی، از روش

روایی سازه، روش تحلیل عامل اکتشافی مورد استفاده 

عامل  0با توجه به نتایج تحلیل عامل، . قرار گرفت

های  عامل آن با مفاهیم پایگاه 6شناسایی گردید که 

 :هویتی مطابقت داشتند که عبارتند از

عامل اول به طور کامل با پایگاه هویتی زودرس منطبق  -

 .بود

« پذیری توانایی انتخاب و مسئولیت»عامل دوم با عنوان  -

ی انتخاب و رضایت از توانای»و عامل هفتم با عنوان 

 .، جمعاً با پایگاه موفق همخوان است«زندگی

به همراه « تحول توانایی انتخاب»عامل سوم با عنوان  -

، جمعاً با «گری جستجو و کاوش»عامل هشتم با عنوان 

 .پایگاه معوق همخوان است

عامل چهارم به طور کامل با پایگاه هویتی سردرگم  -

 .منطبق است

و « عدم توانایی در انتخاب شغل»با عنوان عامل پنجم  -

« عدم توانایی در انتخاب دین»عامل ششم با عنوان 

این در . باشند متمرکز بر مشترکات یا عدم تفاوت می

ها تاکید  حالی است که در فرایند هویت فردی بر تفاوت

بنابراین عوامل پنجم و ششم در هویت فردی . شود می

رم کوتاه نمونه ایرانی حذف و از پرسشنامه ف  لحاظ نشده

 .اند گردیده

توانایی انتخاب و رضایت از »عامل هفتم با عنوان  -

 .با پایگاه هویت موفق همخوان است« زندگی

با پایگاه « جستجو و کاوشگری»عامل هشتم با عنوان  نهایتاً

با توجه به این اطالعات، . هویت معوق همخوان است

های چهارگانه به عنوان سواالت نهایی  سواالت پایگاه

پرسشنامه  فرم کوتاه ایرانیاینکه  نهایتاً و. اند انتخاب شده

پژوهشگران به گویه نهایی  43با  سنجش هویت فردی

از نقاط قوت  .گردد ردی معرفی میحوزه هویت ف

توان به این نکته اشاره کرد که  پژوهش حاضر می

های دولتی شهر تهران تنوعی از دانشجویان اقوام  دانشگاه

رسد  های مختلف را در برگرفته؛ لذا به نظر می و فرهنگ

انتخاب این شهر به عنوان جامعه آماری و محل 

ات جامعه ایرانی  و گیری بازنمایی مناسبی از مقتضی نمونه

با . تکثر موجود باشد و قابلیت تعمیم نتایج را باال ببرد

کشور ترجمه و به کار  37عنایت به اینکه هویت فردی در 

گرفته شده است، خالء آزمونی در این حیطه سنجشی در 

شد و حال که نسخه کوتاه فارسی  این  کشور احساس می

رخوردار است، های روانسنجی مناسبی ب آزمون از ویژگی

های  شود که پژوهشگران با انجام پژوهش توصیه می

تر خالء پژوهشی موجود در این حیطه را نیز  گسترده

 .مرتفع نمایند

 

 گیری نتیجه

در  توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه در مجموع می

از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است  فرهنگ ایرانی

تواند پایگاه  و عوامل بدست آمده از تحلیل عامل می



 ....گسترش یافته سنجش عینی هویت من  بازساخت، رواسازی، پایاسازی و هنجاریابی پرسشنامه     959

 941-959، 9311، 6م، شماره هفتمجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال 

و  گیری کند ای مناسب اندازه هویتی آزمودنی را به گونه

نسخه کوتاه پیشنهادی توسط این پژوهش می تواند مبنای 

 .کار پژوهشگران داخلی در حوزه هویت فردی قرار گیرد

 

 سپاسگزاری

مطالعه حاضر مراتب سپاس و قدردانی را از  گان  هنویسند

ها همکاری  هایی که در تکمیل پرسشنامه تمامی آزمودنی

الزم به ذکر است که . دنآور الزم را داشتند به عمل می

این پژوهش برگرفته از رساله دکتری نویسنده مسئول 

 3994/م/07به شماره کد تصویب پایان نامه که  باشد می

 .المه طباطبائی تهران ارائه شده استدر دانشگاه ع

که  همچنین تمامی معیارهای رعایت اخالق در پژوهش

همسو با بیانیه  در پژوهش حاضر موضوعیت داشت

 .هلسینکی رعایت شده است
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