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Abstract 
Introduction: Agentic personality is defined as having a sense of 
responsibility in one's life. The belief that the person has control over 
their life decisions and is responsible for their consequences. The 
senseing of self-efficacy that one's is being able to overcome obstacles 
that hinder progress throughout life. This study investigates the 
psychometric properties of the Multi-Measure Agentic Personality Scale 
(MAPS) among Iranian students.
Methods: This was a descriptive and instrumental study. This study 
population was students of Tehran universities in the school year of 
2018-2019. From six hundred thirty-three undergraduate students were 
selected by multistage random sampling method. Then the research 
tools such as Multi-Measure Agentic Personality Scale (MAPS), 
Extended Objective Measure of Ego Identity Status II (EOM-EIS-II), 
Moral Competency Inventory (MCI), the Social Capital Measurement 
Questionnaire and Psychological Capital Intervention (PCI) were 
applied. The second-order confirmatory factor analysis and LISREL 
software were used to evaluate the factor structure of the scale. Also, 
convergent and divergent validity of the scale was assessed by Pearson 
correlation coefficient and SPSS24.
Results: The findings showed that the factor structure of the Iranian 
sample fits well with the factor structure of the Canadian one(Côté, 
1997). In addition, the correlation coefficients of the MAPS with other 
scales confirmed the convergent and divergent validity. Cronbach's 
alpha coefficients also showed a good internal consistency of the 
MAPS.
Conclusions: Analyzes showed that the Iranian version of the Multi-
Measure Agentic Personality Scale (MAPS) could be used in studies 
measuring agentic personality.
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چکیده

مقدمه: عاملیت به صورت داشتن احساس مسوولیت در زندگی فرد تعریف شده است، 
اعتقاد فرد به این که کنترل تصمیماتش در زندگی را در اختیار داشته و مسوول پیامدهای آن 
است و احساس خودکارآمدی در این که فرد قادر به غلبه بر موانعی است که مانع پیشرفت 
روان سنجی  ویژگی های  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف  می شوند.  زندگی  طول  در  وی 

مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل در دانشجویان ایرانی بود.
از  نفر  و سه  بود. شش صد و سی  ابزارسازی  و  توصیفی  نوع  از  مطالعه حاضر  روش: 
دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی13۹۷-13۹۶ به روش 
نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و ابزارهای پژوهش شامل مقیاس چنداندازه ای شخصیت 
عاملMAPS، ابزار گسترش یافته سنجش عینی هویت من-دوEOM-EIS-II، سیاهه 
 PCIپرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی و سیاهه سرمایه روان شناخت ،MCIهوش اخالقی
دوم  مرتبه  تاییدی  عامل  تحلیل  از  مقیاس  عاملی  ساختار  بررسی  جهت  کردند.  کامل  را 
با ضریب  لیزرل استفاده شد. همچنین، بررسی روایی همگرا و واگرای مقیاس  نرم افزار  و 

همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS22 انجام شد. 
نتایج: یافته های به دست آمده نشان داد که ساختار عاملی نمونه ایرانی با ساختار عاملی 
به دست آمده در نمونه کانادایی کوته،1997 برازش دارد. عالوه بر این، ضرایب همبستگی 
واگرای  و  روایی همگرا  بر  تاییدی  مقیاس ها  با سایر  عامل  مقیاس چندسنجه ای شخصیت 
آن بود. ضرایب آلفای کرونباخ نیز همسانی درونی مناسب مقیاس چندسنجه ای شخصیت 

عامل را نشان داد. 
بحثونتیجهگیری: تحلیل ها نشان داد که نسخه ایرانی مقیاس چندسنجه ای شخصیت 

عامل می تواند در مطالعاتی که عاملیت شخصیت را می سنجند مورد استفاده قرار گیرد.

اعتباریابی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل در 
دانشجویان ایرانی 
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پاییپ 1400، دوره 10، شماره 3، پیاپی 737

یههه آ ارهز و همکاران

مقدمه

عاملیت یا شــخصیت عامل به معنای انجام عمل به خواســت و اراده خود اســت و به صورت داشتن احساس مسوولیت در 
زندگی، اعتقاد به این که فرد کنترل تصمیماتش را در دســت داشــته و مسوول پیامدهای آن است و داشتن اعتماد به نفس در 
خصوص غلبه بر موانعی که ســد راه پیشرفت فرد در زندگیش می شوند، تعریف شده است.]1و2[ عاملیت، بر روی شخص 
و دستیابی به اهداف شخصی متمرکز است]3[ و توانایی افراد در انتخاب و عمل به این انتخاب ها از راه هایی است که باعث 

ایجاد تغییر در زندگی آن ها می شود.]4[ 
 اریکسون به عنوان یکی از نخستین نظریه پردازانی که این مفهوم را در ادبیات روانشناسی مورد استفاده قرار داد، بر اهمیت 
خودگردانی، تمرین انتخاب و عاملیت برای شــکلگیری هویتی منســجم تاکید کرده است.]5[ عاملیت، نقش فعال فرد در 

رشد شخصیش، انتخاب هایش و همچنین پیامدهای برآمده از این انتخاب ها را در بر می گیرد.]6[
خودکارآمــدی به عنــوان یکی از خرده ابعاد عاملیت، به معنای اعتقاد شــخص به صالحیت شــخصی خــود در مدیریت 
موقعیت هایی که از او انتظار می رود؛ تعریف شــده اســت. خودکارآمدی همچنین به عنوان احســاس مســوولیت در زندگی 
شــخصی و بر عهده گرفتن مســوولیت زندگی خود؛ تعریف می شود یه این معنا که شخص در تصمیمات شخصیش کنترل 
دارد و مســوول پیامدهای حاصل از آن هاســت و قادر به غلبه بر موانع زندگیش خواهد بود.]2[ مطابق با این تعاریف، ارتباط 
میان خودکارآمدی و عاملیت آشــکار خواهد بود. یک فرد عامل به شایســتگی و ســودمندیش در کنترل خویشتن و کنترل 
زندگیش باور دارد. به طور مشابه، افراد خودکارآمد به شایستگیشان در کنترل ابعاد مختلف زندگی باور دارند.]2و7[ از این رو، 

باورهای مختلف خودکارآمدی در هسته اصلی عاملیت انسانی قرار دارند.]8[ 
عزت نفس به عنوان دیگر عامل زیربنایی عاملیت، متشــکل از عشــق به خود، پذیرش خود و احساس کفایت است.]6و9[ 
به همین صورت، ویژگی های فرد عامل شامل عشق به خود، پذیرش خود و خودکارآمدی است. برای فرد عامل، این ویژگی ها 
نقشــی اصلی در خودگردانی ایفا می کنند.]10[ عزت نفس، ارزیابی بنیادین فرد از خود بوده و با ارزشــی که فرد به خود قائل 
 است ارتباط دارد.]11[ از این رو، تحقیقات گذشته نشان داده است که عزت نفس تحت سلطه احساس عاملیت است.]11و13[

 برای مثال، هنگامی که افراد می بایست رویدادهایی را که بر عزت نفس آن ها تاثیر داشته است به خاطر آورند، نوعا رفتارهای 
عامالنه را به یاد می آورند.]3[ عالوه بر این، ســرنخ دهی آزمایشــی اطالعات مثبت )منفی( در مــورد رفتار عامالنه منجر به 

افزایش )کاهش( عزت نفس می شود.]14[
زمانی کــه کانون کنترل به عنوان زیربنای عاملیت ارزیابی می شــود، تنها کانون کنترل درونــی اهمیت می یابد. افرادی که 
کانون کنترل درونی دارند معتقدند که خودشــان دلیل رفتارهایشــان هســتند. به همین شــکل، فرد عامل مسوولیت خود را 
می پذیــرد و می داند آنچه اتفاق افتاد نتیجه عمل خودش بوده اســت.]10[ عاملیت شــخصی بــه توانایی فرد در انجام عملی 
ارادی و هدفمند و مشارکت در آن اشاره دارد. از این رو، میزان نیرومندی آن بر انتظارتی که فرد از پیامدها دارد تاثیر خواهد 

گذاشت]15[ عالوه بر این، نشان داده شده است که کانون کنترل بیرونی با کاهش احساس عاملیت همراه است.]16[ 
 مفهوم هدف در زندگی نیز به عنوان آخرین خرده مقیاس عاملیت، اهداف کوتاه مدت و بلندمدت فرد در زندگی را نشــان 
می دهد. به همین ترتیب، فرد عامل دارای ویژگی هایی از قبیل درک، مدیریت زندگی و عملیاتی کردن تصمیماتی که خودش 
گرفته و تعیین هدف و عمل برای دستیابی به آن ها است.]9و10[ در پیشینه پژوهشی، خودپیروی نیز به عنوان زیربنایی عاملیت 
بیان شده است.]17[ در مجموع ویژگی هایی که در حیطه عاملیت مورد بحث قرار گرفته اند، نیرومندی من را برای فرد جهت 
مقابله با چالش های پیش آمده در زندگی فراهم می ســازند. افراد خودپیرو که می توانند به خواســت و اراده خود و به دور از 

اجبارهای بیرونی عمل کنند، بالغتر بوده و برای ایفا نقش یک بزرگسال شایسته تر هستند.]18[
در بررســی پیشینه پژوهش مشاهده می شــود اگرچه اهمیت عاملیت در رشــد هویت در میان روانشناسان به ویژه در نظریه 
اریکســون به میزان زیادی مورد تاکید قرار گرفته اســت، جامعه شناســان نیز این مفهوم را مورد مطالعه قرار داده اند. در این 
مطالعات، افراد عامل از نظر متغیرهای جمعیت شــناختی از جمله ســطح اقتصادی-اجتماعیSEL ، درآمد خانوار و این که 
آیا هزینه های تحصیالت دانشــگاهی فرد توسط خود وی هزینه شده است مورد بررسی قرار گرفته اند.]9،6و10[ در حالی که 
نتایج این مطالعات حاکی از همبستگی معنی داری بین سطح عاملیت و وضعیت های هویتی است، هیچ گونه تمایزی از نظر 
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فصلنامه مددکارز ارتماعی8

اعتراریاای مشیاد رندلنمه از ششصیا عامس در داعقم یان ایهاعی

جنس و SEL گزارش نشده است.
از طرف دیگر در ادبیات روانشناســی، تعداد محــدودی از مطالعات 
در خصوص شخصیت عامل انجام شــده است.]17و19[ در مطالعه ای 
مربوط به افراد گروه های مختلف قومی که توســط کوته و شــوارتز در 
سال 2002 انجام شــد، رابطه عاملیت و شکلگیری هویت مورد بررسی 
قرار گرفت. در این مطالعه، بین عاملیت و اکتشاف/تعهد انعطاف پذیر، 
همبســتگی مثبت و بین عاملیت و اجتناب رابطه منفی مشــاهده شــد. 
 عالوه بر این، هیچ رابطه  ای بین انعقاد هویت و عاملیت یافت نشد.]19[

 به همین ترتیب، در مطالعه انجام شــده توســط شــوارتز و همکاران در 
ســال 2005، محققان از طبقه بندی تشکیل شده توسط ابعاد اکتشاف/

تعهد انعطاف پذیر به نمایندگــی از وضعیت هویتی تحقق یافته، اجتناب 
به نمایندگــی از وضعیت هویتی معلــق و انعقاد/انطباق به نمایندگی از 
وضعیت هویتی منعقد شــده اســتفاده کردند. یافته های به دســت آمده 
نشــان داد، بین عاملیت و اکتشاف/تعهد انعطاف پذیر همبستگی مثبت 
و بین عاملیت و اجتناب رابطه منفی وجود دارد. عالوه بر این، در همین 
مطالعه، هیچ ارتباطی بین عاملیت و انعقاد/انطباق مشاهده نشد. محققان 
به این نتیجه رسیدند که سطح باالتر عاملیت با شکلگیری هویت سالمتر 
ارتباط دارد. این یافته ها حاکی از اهمیت احتمالی شــخصیت عامل در 
شــکلگیری هویت اســت. به عبارت دیگر، در حالی که ســطوح باالتر 
رفتار مســتقل با وضعیت هویتی تحقق  یافته همراه اســت، ســطح پایینتر 

رفتار مستقل به احتمال بیشتری با وضعیت هویتی معلق همراه بود.]17[
کوته در ســال 1997 جهت ســنجش رابطه عاملیت بــا ابعاد مختلف 
 MAPSهویت و سالمت روان، مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل
کــه چهــار خرده مقیــاس خودکارآمــدی، عزت نفس، کانــون کنترل 
درونی و هدف در زندگی را شــامل می شود را ساخت که در مطالعات 
مختلــف پایایی و اعتبار آن تایید شــده اســت.]19،6و20[ از آن جا که 
تاکنون ابزاری جهت ســنجش عاملیت شــخصیت در مطالعات ایرانی 

مورد اســتفاده قرار نگرفته اســت و همچنین 
پژوهشــی برای ســنجش عاملیت شخصیت 
 MAPSانجام نشده است، معرفی و بررسی
در فرهنگ ایرانی می توانــد با فوایدی همراه 
باشــد. برای مثــال، همان طور که مشــخص 
اســت، پــس از روان درمانی، بســیار اهمیت 
دارد کــه فــرد زندگیش را مدیریــت کرده و 
مسوولیت زندگیش را بر عهده گیرد. بنابراین، 
این مقیاس می تواند برای بررسی های پیگیری 
در افراد تحــت درمان و افــرادی که مراحل 
درمانی خود را انجام داده اند، اســتفاده شود. 
عالوه بــر این، در طــول بیماری های خاص 
مانند افســردگی، ممکن اســت ســطح رفتار 
مستقل فرد در ابتدا، در میانه درمان و در پایان 
درمان بــا اســتفاده ازMAPS اندازه گیری 
شــود. جدا از این ها، این مقیاس می تواند در 
مطالعاتی که شــامل متغیرهای مثبت سالمت 
روان هستند )برای مثال، شادکامی، رضایت از 
زندگی، رضایت شغلی( نیز مورد استفاده قرار 
گیرد. بــه همین ترتیب، در حالی که عاملیت 
به عنوان یک ســازه مهم برای ســالمت روان 
در رشــته های روانشناسی از جمله روانشناسی 
بالینــی و اجتماعی عالوه بر جامعه شناســی 
پذیرفته شده است، هدف اصلی این مطالعه، 
در   MAPSروان سنجی ویژگی های  بررسی 

میان نمونه ای از دانشجویان ایرانی است.

روش

روش پژوهش حاضر نوع توصیفی و ابزارسازی است. شش صد و سی و سه نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های 
شــهر تهران در ســال تحصیلی 13۹۷-13۹۶ با میانگین ســنی بیســت و دو ده صدم و انحراف معیار ســه و بیست و هشت 
به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شــدند شامل مرحله اول دانشگاه مرحله دوم دانشکده مرحله سوم کالس. از بین 

دانشجویان کالس دانشکده های انتخاب شده، دانشجویان داوطلب، ابزارهای پژوهش را تکمیل کردند. 
ابزارهایپژوهش

مقیاسچندسنجهایشخصیتعاملMAPS: این مقیاس توسط کوته در سال 1997 ساخته شده است. این ابزار دارای 
بیســت ماده و چهار مقیــاس خودکارآمدی، عزت نفس، کانون کنترل درونی و هدف در زندگی می باشــد.]6[ عامل عزت 
نفس دارای پنج ماده، که به صورت دو گزینه ای )شــبیه من اســت برابر یک و مغایر با من برابر دو( نمره گذاری می شــود. 
همچنین، مواد چهار و پنج این عامل به صورت معکوس نمره گذاری می شود. عامل هدف در زندگی دارای پنج ماده است 
کــه در طیف لیکرت هفت درجه ای و با عناوین توصیفی متفاوت نمره گذاری می شــود. کانــون کنترل درونی دارای پنج 
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ماده اســت و در طیف لیکرت پنج درجه ای 
)به شدت موافق برابر یک و به شدت مخالف 
برابر پنــج( نمره گذاری می شــود. همچنین، 
عامــل خودکارآمــدی نیــز دارای پنــج ماده 
می باشــد و در طیف لیکرت پنج درجه ای از 
)کامال غلط برابر یک تا کامال درســت برابر 
پنج( نمره گذاری می شود. از هر خرده مقیاس 
نمره ای از پنج تا بیست و پنج به دست می  آید و 
نمره کل باالتر در مقیاس نشان دهنده عاملیت 
شخصیت باالتر است. در مطالعه کوته بر روی 
جوانان کانادایی هجده تا بیســت و پنج سال، 
اعتبار ســازه مقیاس با تحلیل عامل اکتشافی 
مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که 
مقیاس دارای چهار عامل اســت که چهل و 
دو صدم درصد واریانــس را تبیین می کنند. 
آلفــای کرونباخ کل مقیاس و خرده مقیاس ها 
بین پنجاه و هشت صدم تا هشتاد و شش صدم 
)متوسط هفتاد و شش صدم( قرار داشت.]6[ 
شــوارتز و همکاران در ســال 2005، ساختار 
عاملــی مقیاس را با اســتفاده از تحلیل عامل 
تاییــدی مورد آزمــون قرار دادنــد. یافته های 
 ،CFI<0/99 ،χ2/df=1/02( به دست آمده
RMSEA=0/01( تاییدکننده ساختار چهار 
عاملی مقیــاس بود. در همان مطالعه محققان 
بررسی کردند که آیا ساختار عاملی مقیاس در 
بین ســه گروه قومی مختلف )آمریکایی های 
سفیدپوســت، مکزیکی ها و آسیایی ها( معتبر 
اســت. نتایج حاکی از اعتبار ساختار عاملی 
مقیاس در هر ســه گروه بــود. عالوه بر این، 
در این مطالعه مقدار آلفای کرونباخ هشتاد و 
 یک صدم برای کل مقیاس به دست آمد.]17[

 در مطالعه آتاک، کاپکی و کوک در ســال 
2013 بــر روی چهارصــد و ده دانشــجوی 
ترکیه ای نوزده تا بیست و پنج سال ضمن تایید 
ساختار چهار عاملی مقیاس، همسانی درونی 
خرده مقیاس هــا هفتاد و دو صــدم تا هفتاد و 
هشت صدم گزارش شد.]21[ در یک مطالعه 
دیگر، همسانی درونی مقیاس مورد بررسی قرار 
گرفت و مقادیر آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 و خرده مقیاس ها بین پنجاه و نه صدم تا هشتاد و پنج صدم متغیر بود.]20[
 :EOM-EIS-IIابزارگسترشیافتهسنجشعینیهویتمن-دو
این پرسشــنامه توسط بنیون و آدامز در سال 1986 ساخته شده است که 
دارای شصت و چهار ماده بوده و دو بعد هویت عقیدتی سی و دو ماده 
و هویت بین فردی سی و دو ماده که هر یک چهار وضعیت هویت یافته، 
بحران زده، دنباله رو و سردرگم را شامل می شود، در طیف لیکرت شش 
درجــه ای )خیلی موافــق برابر با یک و خیلی مخالف برابر با شــش( را 
می ســنجد. همچنین، انواع وضعیت های هویتی )تحقق، تعلیق، انعقاد و 
تشــتت هویت( هر کدام بر اساس شانزده ماده سنجیده می شوند. بنیون 
و آدامز با مطالعه بر روی صد و شــش دانشجو، روایی همگرا و واگرای 
وضعیت های مشــابه هویت عقیدتی و بین فردی را از سی و شش صدم 
تا شــصت و شش صدم و همســانی درونی خرده مقیاس ها را از پنجاه و 
هشت صدم تا هشتاد صدم گزارش کردند.]22[ در ایران نیز رحیمی نژاد 
در سال 1379 ضمن بررسی ســاختار عاملی این ابزار در ایران، ضرایب 
آلفــای کرونباخ عامل هــا را از پنجاه و نه صدم تا هشــتاد و یک صدم 

گزارش کرده است.]23[ 
سیاههشایســتگیاخالقیMCI: این سیاهه توسط لنیک و کیل در 
ســال 2005 ساخته شــده است که شامل بیســت ماده بوده و سه مولفه 
درســتکاری، دلســوزی و بخشــش را در طیف لیکرت چهار درجه ای 
)هرگز برابر با یک و تمام اوقات برابر با چهار( می ســنجد.]24[ همسانی 
درونی سیاهه در مطالعه مارتین و آستین از شصت و پنج صدم تا هشتاد و 
چهار صدم گزارش شــده است.]25[ در پژوهش جهانیان، ساعی ارسی 
و طیبا در ســال 1392، آلفای کرونباخ کل سیاهه ههشتاد و چهار صدم 

گزارش شد.]26[
پرسشــنامهســنجشســرمایهاجتماعی)موســوی،1385(: ایــن 
پرسشــنامه دارای دوازده ماده بوده و چهار عامل روابط انجمنی )شبکه 
روابط بــا گروه ها و نهادهــا(، هنجارها و اعتماد اجتماعــی )اعتماد به 
نهادها، گروه های اجتماعی، مســووالن و اطمینــان از رعایت اصول و 
قواعد عمل جمعی از قبیل، ارزش های اخالقی و اخالق شــهروندی(، 
پیوندها و اعتماد بین فردی و همبستگی و انسجام اجتماعی را می سنجد. 
در مطالعه شــیانی، موســوی و مدنی قهفرخی در ســال 1388 ضرایب 
به دســت آمده در ماتریس تحلیل عاملی از پنجاه و دو صدم تا هشــتاد 
و هشــت صدم در نوسان بوده است.]27[ همچنین، همسانی درونی این 
پرسشــنامه در مطالعه رفیعی، موسوی و قاســم زاده1395، هشتاد وپنج 

صدم گزارش شده است.]28[
سیاههسرمایهروانشناختیPCI:این سیاهه توسط لوتانس، یوسف 
و آوولیو در سال ۷ ۲۰۰ ساخته شده است که شامل بیست و چهار ماده 
و چهــار خرده مقیاس خودکارآمدی، امید، خوش بینی و تاب آوری بوده 
و در طیف لیکرت شــش درجه ای )کامال مخالفــم برابر یک و کامال 
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فصلنامه مددکارز ارتماعی10

اعتراریاای مشیاد رندلنمه از ششصیا عامس در داعقم یان ایهاعی

موافقم برابر شش( نمره گذاری می شود.]29[ در مطالعه لوتانس، آوولیو، 
آوی و نورمن در سال 2007 همسانی درونی سیاهه هشتاد و هشت صدم 
گزارش شده است.]30[ در ایران نیز علیپور، آخوندی، صرامی فروشانی 

و اعراب شیبانی در سال 1393، ضمن بررسی 
ساختار عاملی این سیاهه، همسانی درونی آن 

را شتاد و پنج گزارش کردند.]31[
یافته ها

میانگین و انحراف معیار ســن شــرکت کنندگان 
به ترتیب بیســت و دو ده صدم و ســه و بیســت و 
هشت صدم بود که از میان آن ها سی صد و پانزده 
نفر )چهل و نه هشت دهم درصد( مرد و سی صد و 
هجده نفر )پنجاه ممیز دو دهم درصد( زن بودند. 
همچنین پانصد وهشتاد وسه نفر )نود و دو یک دم 
درصد( از اعضای نمونه مجرد و باقی متاهل بودند. 
درصد باال مجــردان در نمونه به دلیــل نمونه گیری 
تصادفی از دانشــجویان کارشناســی دانشگاه های 
تهران با گســتره ســنی هجده تا بیســت و نه سال 
بود و درصد مجردان در دوره کارشناســی بیشــتر 
از متاهلین در این دوره می باشــد. همسانی درونی 
مقیاس به روش آلفــای کرونباخ برای خرده مقیاس 
عزت نفس شــصت و دو صدم، هدف در زندگی 
شصت و هشت صدم، کانون کنترل درونی هشتاد 
و هفت صدم و خودکارآمدی هفتاد و هفت صدم 

به دســت آمد. همچنین، همســانی درونی کل مقیاس هشتاد و یک صدم بود. جهت بررسی ساختار عاملی مقیاس در نمونه 
ایرانی، تحلیل عاملی تاییدی به روش بیشینه درست نمایی با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. شاخص های برازش مدل در 
جدول شــماره یک و ضرایب همبســتگی عامل-ماده در نمودار شماره یک نشان داده شده است. با توجه به این که در این 
روش، مدلی مناسب برازش با داده ها را که ریشه میانگین مجذور خطای باقیمانده استاندارد شده کمتر از هشت صدم، ریشه 
میانگین مجذور خطای تقریب کمتر از شش صدم، شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده کمتر از پنج صدم، شاخص 
برازش مقایســه ای، شاخص نیکویی برازش، شاخص برازش نرم نشده، شاخص برازش نرم شده، شاخص برازش افزایشی و 
شــاخص نیکویی برازش تعدیل شده بیشتر یا مساوی نود صدم باشــند و مجذور خی معنادار نباشد و نسبت مجذور خی بر 
درجه آزادی پنج و کمتر از پنج باشد،)کلین ، 2005( می توان گفت که داده ها حکایت از برازش این مقیاس در نمونه ایرانی 
دارد. همان طور که در نمودار شــماره یک مشــاهده می شود، داده های مشاهده شده، برازش مناسبی را با مدل چهار عاملی 
نشــان می دهند و ضرایب مســیر بین سی و سه صدم تا شــصت و یک صدم قرار دارند. تمامی این ضرایب باالی سی صدم 
هســتند و ارزش های سی صدم و باالتر قابل قبول می باشــند. هرچند ماده های دو و شانزده مقیاس به دلیل داشتن بار عاملی 
کمتر از سی صدم حذف شدند. جهت بررسی این که آیا عاملیت از چهار مولفه عزت نفس، هدف در زندگی، کانون کنترل 
درونی و خودکارآمدی تشــکیل شــده است از تحلیل عامل مرتبه دوم استفاده شد. شاخص های برازش ارائه شده در جدول 
شــماره دو نشان دهنده برازش خوب ســاختار چهار مولفه ای با مدل عاملیت پیشنهادی دارد. نمودار شماره دو، نتایج تحلیل 
عامل تاییدی مرتبه دوم مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل را نشان می  دهد. ضرایب مسیر بین چهل و دو صدم تا شصت و 
سه صدم قرار دارند و همگی باالی سی صدم هستند. جهت سنجش اعتبار همگرا و واگرای MAPS از ابزار گسترش یافته 
سنجش عینی هویت من-دوEOM-EIS-II، سیاهه هوش اخالقیMCI، پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی)موسوی، 
1385( و ســیاهه ســرمایه روان شناختیPCI استفاده شد که ماتریس همبســتگی آن ها در جدول شماره سه نشان داده شده 
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است. با بررسی دو به دو متغیرها با یکدیگر، 
عدم معنــاداری انحراف از خطــی بودن در 
آزمون خطی بودن، وجــود رابطه خطی میان 
متغیرها را نشــان داد. همچنیــن، مقادیر پرت 
اندک بودند و با حذفشــان تغییرات مهمی در 

نتایج دیده نشد. 
همان طور که در جدول شماره سه مشاهده 

می شود، نمره کل عاملیت شخصیت و خرده مقیاس های آن با وضعیت 
هویتی تحقق یافته، هوش اخالقی و ســرمایه اجتماعی و روان شــناختی 
همبســتگی مثبــت و با وضعیت هــای هویتی تعلیقی و مشــتت، هوش 
اخالقی و ســرمایه اجتماعی و روان شــناختی همبســتگی منفی دارند. 
این روابط نشــان از تایید روایی همگرا و واگرای مقیاس چندســنجه ای 

شخصیت عامل دارند.

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس چندسنجه ای شخصیت عامل در میان نمونه ای از دانشجویان 
ایرانی بود. تحلیل عامل تاییدی نشــان داد که ساختار عاملی نمونه ایرانی با ساختار عاملی به دست آمده در گروه های قومی 
مختلف )کانادایی ها، آمریکایی های سفیدپوســت، مکزیکی ها و آسیایی ها( همســانی دارد.]17،6و21[ این یافته بیانگر این 
مطلب  اســت که می توان مقیاس چندســنجه ای شخصیت عامل را به شکلی یکسان در این فرهنگ ها مورد مطالعه قرار داد. 
همچنین، همسانی درونی نمره کل و خرده مقیاس ها در مطالعه حاضر بین شصت و دو صدم تا هشتاد و یک صدم به دست 
آمد، این مقدار در مطالعه کوته در سال 1997 بین پنجاه و هشت صدم تا هشتاد و شش صدم، در مطالعه شوارتز و همکاران 
در ســال 2005 برای کل مقیاس هشــتاد و شش صدم،]17[ در مطالعه آتاک و همکاران در سال 2013 بین هفتاد و دو صدم 
تا هفتاد و هشــت صدم]21[ و در مطالعه شــوارتز در سال 2004 بین پنجاه و نه صدم تا هشتاد و پنج صدم بود]20[ که می توان 

بیان کرد میان همسانی درونی در تمامی این مطالعات مشابهت وجود دارد. 
عالوه بر این، بررســی همبســتگی عاملیــت و خرده مقیاس های آن با ابعــاد هویت، هوش اخالقی، ســرمایه اجتماعی و 
روان شناختی نشان داد که عاملیت با سازه های مثبت درون فردی و بین فردی همبستگی مثبت داشته و در مقابل، با وضعیت 
هویتی مشــتت که مشخصه آن سردرگمی نقش و دست نیافتن به هویتی منسجم است ارتباطی منفی دارد. این یافته ها مطابق 

با مطالعات انجام شده در این حوزه است.]17،10،9،6و19[
 مطابق با نظر اریکسون، شکلگیری یک هویت منسجم متاثر از یک حس عاملیت، خودگردانی یا آزادی در انتخاب است.]32[ 
مدل ســرمایه هویت نیز بیان می کند که اشــکال عاملیت شخصی به عنوان بخشی از گذار به بزرگسالی با تحول هویت مرتبط 
اســت. در همین راســتا، مطالعه ای بر روی نه صد و نود و پنج دانشــجوی هجده تا بیست و چهار سال نشان داد که اشکال 
عاملیت شــخصی )برای مثــال، کانون کنترل درونی( که موثرترین راه های مواجه بــا فردگرایی را فراهم می کنند در گذار به 
بزرگســالی در میان دانشجویان آمریکایی از اهمیت بیشــتری برخوردار بود، در حالی که انواع عاملیت شخصی در مواجه با 

جمع گرایی )برای مثال، نیرومندی من( در میان دانشجویان ژاپنی اهمیت بیشتری داشت.]33[
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 همچنین، کوته معتقد اســت که آموزش انتخابگری و خودپیروی در 
برنامه های درســی کودکان و نوجوانان که در مسیر رشد بزرگسالی قرار 
دارند برای تقویت یادگیری در هر دو سطح فردی )از منظر کسب هویت( 
 و اجتماعی )ایجاد ســرمایه اجتماعی بین نســلی( مورد نیاز اســت.]18[

 عالوه بر این، ســرمایه اجتماعی در برجســته کردن ابعــاد اجتماعی و 
سیاســی عاملیت انســانی، به ویژه توانایی افراد در توسعه رفاه اجتماعی 
بر اســاس حسی از تعهد اجتماعی و هویت مشــترک )طبقه اجتماعی، 
جنســیت، نژاد، قومیت و...( سودمند اســت.]34[ از این رو، مطالعاتی 
که بررســی رابطه میان وضعیت های هویتی، سرمایه اجتماعی و عاملیت 
شخصیت پرداخته اند نشان داده اند که سطح باالتر عاملیت با شکلگیری 
هویت ســالمتر )هویــت تحقق یافتــه( و میزان باالتر ســرمایه اجتماعی 
همراه اســت.]17-19[ همچنین، در ارتباط با مولفه های تشــکیل دهنده 
عاملیت نیز نشــان داده شده است که خودکارآمدی،]35[ کانون کنترل 
درونی]36[ و داشتن هدف در زندگی]37[ با وضعیت هویتی تحقق یافته 
مرتبط می باشــند. فراتحلیل کروگر و مارسیا در سال 2011 نیز نشان داد 
کــه افراد با هویت تحقق یافته، باالترین ســطح عزت نفس و در مقابل، 

افراد با هویت مشتت، پایینترین سطح هویت را دارا می باشند.]38[ 
هوش اخالقی نیز ســازه ای متشکل از چهار عامل است: 1.همخوانی 
میان باور و عمل )انســجام ( که عمل کــردن مطابق با اصول، ارزش ها 
و عقاید، گفتن حقیقت، ایســتادن در ســمت حقیقت و راستی و عمل 
بــه وعده ها را در بر می گیرد، 2.مســوولیت پذیری کــه بر عهده گرفتن 
مسوولیت شخصی، پذیرش اشتباهات و شکست ها و پذیرش مسوولیت 
برای کمک به دیگران را شــامل می شــود، 3.بخشش که نادیده گرفتن 
اشــتباهات و لغزش های خــود و دیگران را در بر می گیرد و 4.شــفقت 
نســبت به دیگران که شفقت و رفتار دلســوزانه دیگران نسبت به خود را 
به همراه دارد.]24و39[ همان طور که مشاهده می شود دو عامل انسجام 
و مســوولیت پذیری از خصوصیــات تعهدپذیــری در افــراد با وضعیت 
هویتی تعهدیافته اســت. این افراد پس از گذراندن بحران هویت نسبت 
به ارزش ها و اصول انتخابیشــان متعهد بوده و مســوولیت ناشی از انجام 
آن ها را به عهده می گیرند. عالوه بر این، سازه عاملیت که در این مطالعه 
ارتباط مثبتی را با اشکال هویتی تحقق یافته و تعلیقی نشان داد خود شامل 

مسوولیت پذیری نسبت به اعمال و مساله های زندگی فرد است.
سرمایه روان شناختی نیز سازه ای متشکل از چهار عامل 1.خودکارآمدی 
بــرای بــه کار بســتن و تالش الزم بــرای موفقیــت در انجــام تکالیف 
چالش برانگیــز 2.اســناد مثبت )خوش بینی( در خصــوص موفقیت در 
حــال حاضــر و آینده 3.حفــظ و در صورت لــزوم، جهتگیری مجدد 
مســیرها به ســوی اهداف )امیــد( برای کســب موفقیــت و 4.تحمل 
 مشــکالت و مشقات )تاب آوری( برای رســیدن به موفقیت است.]30[

از ایــن رو، بــا توجه به اشــتراک محتوایــی در ســازه خودکارآمدی در 

هــر دو مقیاس ســنجش عاملیت و ســرمایه 
روان شــناختی و نیز عاملیــت موردنیاز جهت 
حفظ خوشــبینی نســبت بــه حــال و آینده، 
امید و برنامه ریزی برای رســیدن به اهداف و 
تاب آوری مشکالت و موانع سد راه موفقیت 
که در تعریف عاملیت نیز بیان شده اند،]2و6[ 
مشــاهده رابطه مثبت میان حــس عاملیت و 

سرمایه روان شناختی قابل انتظار خواهد بود.
محدودیتهــا:تعمیم یافته هــا به دیگر 
مقاطــع ســنی و گروه های دیگر،نســنجیدن 

پایایی بازآزمایی مقیاس عاملیت.
پیشــنهادها: تکرار مطالعات اعتباریابی 
جوانــان،  ماننــد  مختلــف  گروه هــای  در 
بزرگســاالن و نوجوانان ممکن اســت شواهد 
جدیدی برای مناســب بــودن مقیاس به زبان 
فارسی ارائه دهد. در حالی که نشان داده شد 
که این مقیاس برای دانشــجویان ایرانی قابل 
اجرا است، تصور می شود که ممکن است در 
مطالعات بین رشته ای و بین فرهنگی نیز مورد 
استفاده قرار گیرد. همچنین با در نظر گرفتن 
ایــن محدودیت که پایایــی بازآزمایی مقیاس 
عاملیت در مطالعه حاضر مورد ســنجش قرار 
نگرفت، پیشــنهاد می شــود که مطالعات آتی 
ضمــن رفع محدودیــت مذکور، به بررســی 
ارتبــاط میان خودپیــروی که به عنــوان دیگر 
مولفه عاملیت شــخصیت بیان شده است]17[ 
با مولفه های تشکیل دهنده عاملیت بپردازند. 
در حیطه بالینی و سالمت روان نیز می توان از 
این مقیاس در ارتباط با سنجش میزان عاملیت 
در اختالالتــی از قبیــل افســردگی و تاثیــر 
روان درمانی بر آن و نیز ارتباط عاملیت با ابعاد 
سالم شــخصیت از قبیل، شادکامی، رضایت 
از زندگی، بهزیســتی و غیره اســتفاده نمود. 
عــالوه بر ایــن، مقیاس عاملیــت از آن جایی 
که شــامل چهار خرده مقیاس خودکارآمدی، 
عزت نفس، داشتن هدف در زندگی و کانون 
کنترل درونی می باشد، ابزاری مناسب جهت 
بررسی توانمندی افراد بوده و می توان از آن در 
جهت اســتخدام نیروی انسانی در سازمان ها 
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یههه آ ارهز و همکاران

استفاده کرد.
از  قدردانــی  و  تشــکر  سپاســگزاری: 
همکاری تمامــی افراد شــرکت کننده در این 

مطالعــه، همچنیــن تمامی عزیزانی که مــا را در به انجام رســاندن این 
پژوهش یاری کردند.
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