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سجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو و مقايسه رابطه آن با پنج ويژگی های روان  

  1عامل اصلی شخصیت در بین دانشجويان دختر و پسر شهر تهران

 
Psychcometric Properties and factor structure of Hexaco personality 

inventory and comparison the relation whith five main factors of 

personality  between woman and man students in Tehran. 

 

 3اصغر مینايی، 2حسن کريمی

 
 چکیده

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی ويژگی های 

روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت 

شد است. مقايسه پرسشنامه هگزاکو   هگزاکو انجام

با پنچ عامل اصلی شخصیت هدف ديگر اين 

گیرد. هگزاکو داری سه فرم  پژوهش را در برمی

متفاوت می باشد که در پژوهش حاضر فرم  صد 

سوالی آن مورد بررسی قرار گرفته شده است. 

اعتبار اين آزمون با بهره گیری از سه شیوه تعیین 

)آلفای و رويه ها  عامل هاضريب همسانی درونی 

(، بازآزمايی و میزان و مدل گاتمن کرونباخ

-NEO-60همبستگی با پرسشنامه شخصیتی

FFI  )مورد بررسی قرار گرفت.)اعتبار همگرا 

از دو  100-جهت بررسی روايی پرسشنامه هگزاکو

شیوه آماری تحلیل عاملی تأيیدی و اکتشافی 

مرد و  270ر )نف  502د نمونه را  اافر .استفاده شد

اند، که به زن( از دانشجويان تشکیل داده 232

Abstract 

current study done With The main 

objective of analysis the Psychometric 

Properties and factor structure of 

Hexaco personality inventory. 

Comparison the  Hexaco personality 

inventory whit five main factors of 

personality encompasses the purpose of 

this study. Hexaco has three different 

forms. In this study a hundred questions 

form has been studied. The validity of 

this test Was investigated with use of 

three methods determination of internal 

consistency coefficient of factors and 

Procedures (Cronbach's alpha and 

Guttmann model) , Retest and the 

correlation with personality inventory 

NEO-FFI-60 (Convergent validity). For 

Survey the Validity of Hexaco test-100 

used two of statistical methods 

Confirmatory factor analysis and 

exploratory. People in the sample have 
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گیری در دسترس از دانشگاه های شهر روش نمونه

تهران انتخاب شده بود. نتايج حاصل از تحلیل 

عامل اکتشافی نشان داد که شش عامل قابل 

که توسط آشتون و  ةروي 24استخراج است، که با 

 دهد. هم لی پیشنهاد کرده است سازگار نشان می

چنین بررسی تحلیل تايیدی نشان داد که مدل 

شش عاملی شخصیت هگزاکو از برازش قابل 

قبولی برخودار است. همبستگی بین پنج عامل 

اصلی شخصیت که توسط پرسشنامه نئو  اندزه 

گیری شده بود با پرسشنامه شخصیت هگزاکو 

سطح به دست آمده  که در  73/0تا  43/0بین

 ادار است. بررسی  پايايی پرسشمعن 01/0و  05/0

امه با دو روش مدل گاتمن و آلفايی کرونباخ  ن

/. به دست آمد که در 74/. تا 62مقادير  بین 

معنادار  است  و همچنین نتايج   01/0سطح 

  81/0/. تا 59حاصل از باز آزمايی در محدوده  

از  معنادار گزارش شده است.  01/0نیز در سطح 

هش حاضر چنین نتیجه گیری کل يافته های پژو

از اعتبار و  100-می شود که پرسشنامه هگزاکو

روايی قابل قبول و در حد متوسط برای استفاده 

 ت.شهر تهران برخوردار اس دانشجوياندر جامعه 
 

پنج عامل بزرگ ، هگزاکو کلیدی:واژگان 

 بازآزمايی ،مدل گاتمن، تحلیل تايیدی، شخصیت

formed 502 person (270 men , 232 

women) of students that they chose with 

Available Sampling method from 

Tehran university. The results of the 

exploratory factor analysis showed that 

six factors are extracted, is compatible. 

As well as confirmatory analysis 

showed that six factor model of Hexaco 

personality inventory has an acceptable 

fitness.The correlation between five 

main objective of personality that 

Measured by inventory NEO with 

Hexaco inventory is between 0.43 up to 

0.73 that is meaningful in level of 0.01 

and 0.05. From study the reliability of 

inventory with two method of Guttmann 

model and Cronbach's alpha obtained 

amounts between 0.62 up to 0.74 that is 

meaningful in level of 0.01 and also the 

results of retest in range 0.59 up to 0.81 

is meaningful in level of 0.01 . From all 

of recent research findings that Hexaco 

test-100 has acceptable and intermediate 

validity and reliability to use between 

students society in Tehran . 

 
key words : Hexaco - five main factors 

of personality - Confirmatory analysis - 

Guttmann model – retest .  
 

 

 

 مقدمه 

 اين را منعکس نکند به تصور کرد که شخصیت فرد توانمیی از کنش انسان را اجنبهکمتر 

، زيرا در ارائه تعريفی از شخصیت که تمام معانی شخصیت را در بر گیرد کار آسانی نیست ترتیب

 (.1391حقیقت تعريف شخصیت بستگی به نوع نظريه هر دانشمند دارد )فتحی آشتیانی،

با الهام از نظريه مطالعات   2000ساختار شخصیت مدل هگزاکو برای اولین بار در اوايل سال 

کند که صفات شخصیتی را میی صفات توسط اشتون ولی پیشنهاد شد. اين مدل فرض میاواژه

پذيری، برونگرايی، سازگاری، باوجدان بودن شش بعد خالصه کرد: صداقت و تواضع، هیجانتوان در 
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نامه  (. اين پرسش2016)اشتون و لی،  و گشودگی نسبت به تجربه اين شش بعد را شامل می شود

سوالی ارائه شده است که دو فرم اخیر آن مورد استفاده  60سوالی و  100سوالی   200در سه فرم 

سوالی اين پرسشنامه چندين بار مورد ارزيابی روانسجی قرار گرفته شده  60قرار دارد. فرم بیشتری 

های روانسجی سوالی آن ويژگی 100( اما از فرم 1388 است، برای مثال )پالهنگ و همکاران،

های روانسجی و دقیقی در دسترس نیست، به اين منظور اين پژوهش با هدف بررسی ويژگی

سوالی هگزاگو و همچنین مقايسه آن با پنج عامل اصلی شخصیت   100رسشنامه ساختار عاملی پ

 مورد بررسی قرار گرفته شده است.  

ضرورت ديگری هم که می توان برای اين پژوهش بیان کرد تفاوت در بعد ششم عامل هگزاکو 

دل ی کتل به ظهور پنج صفت اصلی منجر شد بود که مکارهابا پنج عامل اصلی شخصیت بود. 

نظران اساسی و بالقوه برای به تصوير کشیدن شخصیت را به وجود می آورد. بسیاری از صاحب

درباره ماهیت اين پنج صفت متفق القولند، به همین دلیل،اين صفات را به پیشنهاد  شناسی،روان

 (.1391 گنجی،) نامندمی يا پنج بزرگ« 1بیگ فايو»گلدبرگ 

ابعاد شخصیتی افراد به وجود  برای توصیف ایحوزه گستردهدر روانشناسی پنج عامل بزرگ 

 (.1992آورده است)کوستا و مک کرا،

. براساس اين مدل، استگیری تجربی درباره متغیرهای صفات شخصیت نتیجه اين مدل

 ،(E)گرايیبرون ،(N) يیاند از نورزگراشده است که عبارتشخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل

وحدت  نهیاين مدل سودمندی زيادی درزم  (C).شناسیو وظیفه(A) اریسازگ ،(O) گشودگی

 .های گوناگون داشته استگیریبخشی و انسجام بخشیدن به مفاهیم و اندازه

ی هاپژوهشدر  تاکنون( و 1990ديگمن،)تحول داشته است  ةمدل پنج عاملی چهار دهه سابق

يی غیر هازبانيی در هاپژوهششده است. اما در طی دو دهه گذشته،  قرارگرفته دیتائمتعددی مورد 

که خارج از  اندداشتهرا به صفاتی از شخصیت معطوف  شان توجهاست که  شدهانجام از انگلیسی

 گونهنيا از( که ده دسته 2000جکسون )تحقیقات پائونن و  ژهيوبه. استقالب مدل پنج عاملی 

پنج عاملی در صفات  یاواژهی مدل هالیتحلز تحقیقات قبلی مربوط به صفات را معرفی کردند که ا

 برگ، )سوشیر و گلد شخصیتی اصطالحات انگلیسی، همبستگی چندمتغیری پايینی داشتند

1998 .) 

ی اولیه زبان هاپژوهشظهور عامل ششم است که در  هاپژوهش گونهنيادر  هاتفاوتيکی از 

یبفروتنی که با اصطالحاتی چون صادق، فروتن و  -انگلیسی وجود نداشت. اين عامل به نام صداقت

 و (، زبان فرانسوی )بويس1992)دی راد، يی مختلفی نظیر هلندی هازبان ، درشدهمشخص ادعا

 دی راد و سیرمک،زبان مجارستانی ) (،1989 زبان آلمانی )آنگالينر و استندرف، (،2000همکاران، 

                                                           
1 -The Big Five 
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( و لهستانی )زاروتا، 1999آشتون، ولی )هان، یا( کره1994ايتالیايی )کاپرارا و پروقینی،  (،1994

 .(2004)لی و آشتون،  شده است قرارگرفته دیتائمورد ( 1995

 صرفاً شامل يک بعد که پرسشنامه شش عاملی شخصیت هگزاکو رسدیمدر نگاه اول به نظر 

و  ی آن با پنج عاملی توافق نداردهاعاملبعضی از مل بزرگ است اما در حقیقت اضافی بر پنج عا

عاملی و شش عاملی  پنجهستند در مدل  هاعاملهر يک از  کنندهفیتوصهمچنین عواملی که 

متفاوت است، لذا با توجه به مبانی نظری ذکر شده و اهمیت پژوهشهای انجام شده در جهت تايید 

 قیق تر ويژگی ها روانسجی اين پرسشنامه الزم و ضرروی به نظر می رسید.مدل هگزاکو بررسی د

 94/0تا  87/0ة دامنپژوهش های پیشین روانسجی آلفای کرونباخ برای ابعاد شش عاملی را در 

(. همچنین لی و 2009 همکاران، و )میلر در نوسان گزارش داده اند 92/0تا  71/0ها از و برای رويه

(، 90/0پذيری )(، تهییج92/0فروتنی)–مطالعه خود آلفای کرونباخ برای تواضع( در 2004) آشتون

داده  آمدهدستبه( 90/0( و گشودگی )89/0) بودن، باوجدان(89/0) ، سازگاری(92/0) گرايیبرون

سؤالی(اين پرسشنامه  192( ساختار عاملی نسخه بلند)1388و همکاران) ايران نیز، پاالهنگ اند. در

را تائید  60–( ساختار شش عاملی نسخه فارسی هگزاکو1391آقا بابائی ) اند. همچنینکردهرا تائید 

در مطالعه . آمده استدستبه 75/0 تا 60/0 های اين پرسشنامه بینکرد. همسانی درونی عامل

های شخصیت در بعضی از حاضر با توجه به  مطالب ذکر شده  در زمینه متفاوت بودن ساختار عامل

سوالی اين  100ها و همچین با توجه به بررسی نشدن ساختار روانسجی دقیق از  فرم گفرهن

پرسشنامه و با هدف کاربرد اين پرسشنامه در اهداف پژوهشی، روانشناسی شخصیت و سالمت به 

بررسی ويژگی های روانسجی و ساختار عاملی اين پرسشنامه در قالب چهار سوال پژوهشی،  بررسی 

ی روايی، برازش مدل شش عاملی و مقايسه اين پرسشنامه با پنج عامل شخصیت مورد اعتبار، بررس

 پژوهش قرار گرفته شده است. 

 

 پژوهش روش

 گیری  نمونه و روش نمونه

دادند که های شهر تهران تشکیل مینفر از دانشجويان دانشگاه   502نمونه پژوهش حاضر را 

گیری به  صورت در دسترس از دختر بودند. روش نمونهنفر  232نفر پسر و  270از اين تعداد 

دانشگاه های تهران، تهران مرکز، علمی کاربردی، شهیدبهشتی، علوم تحقیقات، تهران جنوب، علوم 

ها و از پزشکی تهران، تربیت معلم و دانشگاه عالمه انتخاب گرديد است. از بین دانشگاه، دانشکده

جويان آنها در دسترس بوده و تمايل به همکاری داشته اند های که دانشها کالسبین دانشکده

ها توسط دانشجويان از مقطع کاردانی تا دکتری تکمیل گرديد. از اين تعداد  انتخاب و پرسشنامه

نفر از دانشجويان بطور همزمان به پرسشنامه شخصیت نئو نیز پاسخ دادند و همچنین بعد از  103
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تمايل خود به همکاری را اعالم کرده بودند، مجددا  يان که قبالً نفر از دانشجو 43روز تعداد  30

 پرسشنامه شخصیت هگزاکو را تکمیل کردند.

 ابزارها 

 –است و شش بعد وسیع صداقت  100اين پرسشنامه دارای  پرسشنامه شخصیت هگزاکو: 

تجربه را شامل ی و گشودگی نسبت به شناسفهیوظگرايی، سازگاربودن، تواضع، هیجان پذيری، برون

. به اين استصورت لیکرت ی اين پرسشنامه بههاعبارتگذاری (. نمره2004 )لی و آشتون، می شود

 "کامالً موافقم"به  4و نمره   "کامالً مخالفم "به  0است. نمره  4الی  0صورت که دامنه نمرات بین 

 رويه را شامل  24ر مجوعه رويه  و د 4هگزاکو داری  گانهشش. هر يک از ابعاد ابديیماختصاص 

برای عامل  ی، دوری از حرص، فروتنی(،طرفیبمی شود، که برای عامل صداقت و فروتنی)خلوص، 

، بودنیاجتماع) يیگرا عامل برون( برای بودنی احساساتی )ترس، اضطراب، وابستگی، ريپذجییته

( بردباری، پذيریانعطافسازگاری )بخشش، ماليمت، عامل (اجتماعی، معاشرتی، سرزندگیجسارت

برای عامل گشودگی  ، احتیاط( وگرايیدهی، پشتکار، کمال)سازمان یشناسفهیوظ عامل برای

. آلفای شودمیشامل  بودن(رای، کنجکاوی، خالقیت، غیرسنتیباشناختيز)درک  نسبت به تجربه

در نوسان  92/0 تا 71/0ها از و برای رويه 94/0 تا 87/0 ةدامنکرونباخ برای ابعاد شش عاملی در 

( در مطالعه خود آلفای کرونباخ 2004(. همچنین لی و آشتون)2009 همکاران، و بوده است. )میلر

( ساختار 1388) و همکاران گزارش داده اند. درايران، پاالهنگ 92/0تا  89/0بین عامل ها را بین 

 اند. اين پرسشنامه را تائید کرده سؤالی(192) عاملی نسخه بلند

 شخصیتی نئو )کوستا و مک کری، ةپرسشنام ةتجديدنظر شد ةنسخ پرسشنامه شخصیت نئو:

های شخصیتی است که مبتنی بر يک مدل معروف شخصیتی به ( نوعی خود سنجی ويژگی1992

 0صورت لیکرت و  بین نامه بهی اين پرسشگذارنمره(. 1993نام مدل پنج عاملی است )گلدبرگ،

کند. فرمدريافت می 4نمره  "کامالً موافقم"نمره صفر و  "کامالً مخالفم"که طوری، به است 4الی 

ی شده است. ضريب آلفای ابياعتبار(  1380سؤالی اين پرسشنامه در ايران توسط گروسی) 60

(، 45/0(، گشودگی)71/0گرايی )(، برون85/0آمده در پژوهش گروسی برای  ثبات هیجانی )دستبه

 .است( 75/0( ، و باوجدان بودن) 59/0توافق پذيری )

به ترتیب برای   هاشاخص( ضريب آلفای کرونباخ برای هريک از 2005در مطالعه کويج پرس )

 بودن،  ؛ و باوجدان71/0؛ سازگاری، 69/0؛گشودگی به تجربه، 78/0گرايی،؛ برون80/0هیجانی، ثبات

 (.1385، شناسحقدست آمده است  )نقل از ه ب  75/0

 هاتحلیل دادهروش 

از سه شیوه تعیین ضريب همسانی  پرسشنامهاعتبار اين برای روش تحلیل داده ها و بررسی 

که برای تعیین ضريب همسانی ، بازآزمايی و اعتبار همگرا استفاده شده است. به صورتیدرونی

ه است. در درونی برای عامل ها از روش آلفای کرونباخ و برای رويه ها از مدل گاتمن استفاده شد
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بازآزمايی و بررسی اعتبار همگرا  نیز از ضريب همبستگی پیرسون استفاده گرديد. همچنین برای 

 بررسی روايی از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تايیدی استفاده شده است، به صورتی که ابتدا

یل عاملی حداقل برپايه تحل 2تکنیک تحلیل موازی با 1فاکتورافزار ها از نرمبرای استخراج عامل

( و با روش محور SPSS-24استفاده شد، سپس برای تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار) 3رتبه

عامل ها و بارهای عاملی استخراج گرديد. همچنین برای تعیین روايی  5و چرخش پروماکس 4اصلی

سازه و بررسی اينکه آيا مدل شش عاملی از برازش کافی برخوردار است، از روش تحلیل تايیدی 

( مورد بررسی قرار AMOS-24و با کمک نرم افزار ) (MLبراساس روش معمول بیشنه احتمال )

بررسی تفاوت میان شش عاملی هگزاکو با پنج عامل اصلی گرفته شده است. در نهايت برای 

 شخصیت که توسط پرسشنامه نئو به دست آمده بود از روش همبستگی پیرسون استفاده گرديد. 

 

 يافته های پژوهش

نفری که به عنوان نمونه  502ننايج حاصل از جمعیت شناختی پژوهش حاضر نشان داده که از 

درصد را زنان تشکیل  8/53نفر يعنی  270درصد را مردان و  2/46 نفر يعنی 232انتخاب شده بود 

درصد در مقطع  6/56های مربوط به مقطع تحصیلی با بیشترين فراوانی می داد. همچین داده

درصد در مقطع تحصیلی دکترا  همراه بود، و در مورد  7/0تحصیلی لیسانس و کمترين فراوانی 

درصد و  6/51افراد مربوط به رشته تحصیلی علوم انسانی  رشته تحصیلی بیشترين فراوانی در کل

توزيع  1درصد است. همچین با توجه به جدول  2/5کمترين فراوانی مربوط به رشته تحصیلی هنر 

فراونی و درصد فراوانی به تفکیک جنیست و محل تحصیل مشاهد می شود، که دانشگاه های، 

نفر( با بشترين فراوانی و دانشگاه های علوم  70نفر ( و عالمه طباطبائی ) 83شهید بهشتی ) 

 نفر( با کمترين فراوانی در اين پژوهش حضور داشتند. 64نفر( و تربیت معلم ) 31پزشگی ايران )
 لیومحل تحص تیجنس کیبه تفک فراوانی و درصد یفراوان عيتوز: 1جدول 

 زنان مردان
 محل تحصیل

 فراوانی درصد فراوانی درصد

 دانشگاه تهران 31 2/6 33 6/6

 دانشگاه تهران مرکز 37 4/7 26 2/5

 پیام نور تهران جنوب 26 2/5 23 6/4

 دانشگاه علمی کاربردی 10 2 40 8

                                                           

1. FACTOR    2. Parallel Factor Analysis 

3. Minimum Rank Factor Analysis (MRFA) 4. Principal Axis Factoring 

5. Promax  
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 دانشگاه شهید بهشتی 49 8/9 34 8/6

 دانشگاه علوم تحقیقات 26 2/5 22 4/4

 دانشگاه عالمه 40 8 30 6

 ی ايرانپزشکدانشگاهعلوم 8 6/1 23 6/4

 معلمتیتربدانشگاه  43 6/8 1 2/0

 کل 270 54 232 46

 

استفاده شد. در  1برای بررسی پايايی مقیاس هگزاکو از روش آلفای کرونباخ و مدل گاتمن

تا 39/0شده است. ضريب پايايی در رويه ها  بین پايايی رويه ها  برحسب جنسیت ارائه 2جدول

 4است. دلیل استفاده از  مدل گاتمن به دلیل حجم پايین سوال ها در هر رويه )  ریمتغ 73/0

ضريب آلفا هر يک از  عامل ها گزراش شده است که نشان   3سؤال( می باشد. همچین در جدول 

از پايايی قابل قبول در بین عامل های پرسشنامه شخصیت هگزاکو دارد. بیشترين ضريب پايايی 

شده ( نشان داده66/0( و کمترين ضريب آلفا هم برای عامل برونگرايی )75/0ی )برای عامل سازگار

 است.

 ( N=502وجنسیت با مدل گاتمن )برحسب کل هااسیمق: پايايی خرده 2جدول

 رويه ها
تعداد 

 سؤال

 گاتمنمدل 

 الندا

 جنسیت

 (N=270زن) (N=232مرد)

 عامل  سازگاری 

 586/0 579/0 583/0 4 صبر

 544/0 615/0 043/0 4 انعطاف پذيری

 666/0 597/0 632/0 4 ماليمت

 520/0 329/0 456/0 4 بخشش

 عامل هیچان پذيری 

 524/0 491/0 508/0 4 ترس

 553/0 589/0 057/0 4 احساسات

 734/0 671/0 703/0 4 وابستگی

 644/0 524/0 584/0 4 اضطراب

 عامل با وجدان بودن                            

 439/0 446/0 462/0 4 احتیاط

                                                           
1 Guttman 
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 536/0 485/0 509/0 4 سازمان دهی

 666/0 587/0 627/0 4 پشتکار

 388/0 425/0 407/0 4 کمال گرايی

 عامل برون گرايی

 507/0 455/0 481/0 4 عزت نفس اجتماعی

 483/0 520/0 502/0 4 سرزندگی

 527/0 549/0 538/0 4 اجتماعی جسارت

 603/0 586/0 595/0 4 اجتماعی بودن

 عامل گشودگی نسبت به تجربه

 471/0 500/0 485/0 4 حس زيبا شناختی

 577/0 621/0 599/0 4 کنجاوی

 590/0 433/0 512/0 4 خالقیت

 397/0 418/0 408/0 4 غیر سنتی بودن

 تواضع  –عامل صداقت 

اجتناب از حرص و 

 طمع

4 694/0 665/0 722/0 

 562/0 538/0 552/0 4 فروتنی

 712/0 730/0 746/0 4 انصاف

 552/0 473/0 512/0 4 صداقت

 

 
 پرسشنامه شخصیت هگزاکو  : ضريب آلفايی شش عامل 3جدول 

 

 هاعامل

 

 زنان

(N=270) 

M(SD) 

 مردان

(N=232) 

M(SD) 

 کل

(N=502) 

M(SD) 

 

 ضريب آلفا

 

 74/0 2.99( 1.34) 3.03( 1.34) 2.94( 1.32) سازگاری

 69/0 3.26( 1.42) 3.15( 1.36) 3.35( 1.44) هیجان پذيری

 70/0 3.41( 1.28) 3.38( 1.24) 3.43( 1.31) با وجدان بودن 

 62/0 3.41( 1.22) 3.41( 1.23) 3.42( 1.21) يیگرابرون
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نفر از  43همچنین به  منظور بررسی ثبات  و پايايی پرسشنامه شخصیت هگزاکو  تعداد 

روز در شرايط مشابهی مجدد پرسشنامه ها را تکمیل کردند.  30آزمودنی ها پس از فاصله زمانی

پیرسون مورد بررسی قرار گرفت  ضريب همبستگی بادست آمده از دو آزمون مورد نظر ه نمرات ب

های در شود همه عاملطور که مشاهده میهمان. قابل مشاهد می باشد  4که نتايج آن در جدول 

  اين ضريب نمايانگر قابلیت اعتماد )پايايی( ابزار است.دار است، معنی   p<0/01سطح 

 (N=43) باز آزمايی پرسشنامه شخصیت هگزاکو بيضرا: 4جدول 

 اجرای اول هایعامل

M(SD) 

 اجرای دوم

M(SD) 

 ضريب همبستگی

 /.81** 55.88( 7.00) 55.66( 6.67) تواضع-صداقت

 /.76** 51.59( 8.19) 51.84( 7.29) هیجان پذيری

 /.83** 59.14( 6.79) 57.02( 6.30) يیگرابرون

 /.75** 52.30( 6.48) 50.23( 6.34) سازگاری

 /.59** 58.09( 7.78) 44.23( 5.08) با وجدان بودن 

 /.76** 55.60( 6.40) 57.11( 5.78) گشودگی نسبت به تجربه

 0.01داری در سطح یمعن**                                                                        

ای است که هدف بیشتر مطالعات تحلیل عاملی، خالصه کردن ماتريس همبستگی به شیوه 

 يینایترجمه م ؛1994)کالين، کرد نییتبها را برحسب چند عامل زير بنايی بتوان آن

های زير (. به اين منظور از تحلیل عاملی اکتشافی برای مشخص شدن عامل1392وصدرالسادات، 

مشخصه آزمون  و  =KMO 745/0 در بررسی مفروضه های اولیه  مقدار بنايی استفاده شد که

برداری، نتايج نشان ( معنادار بود. بدين ترتیب عالوه بر کفايت نمونه 930/2446کرويت بارتلت )

های داد که ماتريس همبستگی داده ها در جامعه صفر نیست. در ادامه مقايسه درصد واريانس

از طريق  نرم افزار فاکتور و با تکنیک تحلیل  1ورايانس تصادفیاز د درص 95های واقعی  با داده

موازی نشان داد که شش عامل قابل استخراج است. که نتايج استخراج اين شش عامل در تحلیل 

عاملی اکتشافی با روش محور اصلی و چرخش پروماکس باعث استخراج دو ماتريس ساختاری و 

های مختلفی در ماهیت زيربنايی الگو برداشت های ساختاری وسالگو شد، اگرچه ممکن است ماتري

دهد اين دو با يکديگر همخوانی ساختار عاملی موجب شوند، موارد فراوانی وجود دارد که نشان می

                                                           
1 95 percentile of random % of variance 

 71/0 3.37( 1.46) 3.38( 1.48) 3.37( 1.42) گشودگی نسبت به تجربه

 72/0 3.28( 1.40) 3.24( 1.42) 3.32( 1.33) تواضع-صداقت
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های بیشتر باشد، ضرايب الگو ممکن است تا حدودی . يعنی،هرچه همبستگی بین عاملدارندنسبی 

ها کمتر باشد ضرايب ساختاری ممکن است تا حدودی ین عاملافزايش يابد و اگر همبستگی ب

 گلن گامست،شوند )الورنس و یار مشابه منجر میتر شوند، و در بیشتر موارد به تفسیر بسبزرگ

(. با توجه به اينکه در پژوهش حاضر ماتريس الگو از قدرت تفسیر  بهتری بر 1391شريفی  ،2006

خوردار بود و ماتريس ساختار در مورد بعضی رويه ها ابهام داشت لذا ماتريس الگو به عنوان روشی 

گزارش   5برای نشان دادن ساختار بارهای عاملی در تحلیل عاملی انتخاب شد که در جدول شماره 

رويه که پرسشنامه شخصیت هگزاکو ارائه می دهد سازگار بود و  24ده است. اين شش عامل با ش

 درصد از واريانس کل را تبیین می کند.  4/62در مجوعه 
 

 

 

 رويه پرسشنامه شخصیت هگزاکو  24: ماتريس الگو بارهای عاملی  5جدول 

 رويه ها 

 هاعامل

 سازگاری
هیجان 

 پذيری

باوجدان 

 بودن

برون 

 گرايی

گشودگی 

 نسبت به تجربه

 -صداقت

 تواضع

      724/0 صبر

      699/0 یريانعطاف پذ

      733/0 متيمال

      649/0 بخشش

     575/0  ترس

     698/0  احساسات

     541/0  وابستگی

     489/0  اضطراب

    576/0   احتیاط

    565/0   سازمان دهی

    513/0   پشتکار

    411/0   کمال گرايی

عزت نفس 

 اجتماعی
   644/0   

   583/0    سرزندگی

جسارت 

 اجتماعی
   522/0   

   497/0    اجتماعی بودن

حس زيبا      578/0  
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براساس مبانی نظری که توسط لی و اشتون مطرح شده است و همچین با توجه به نتايج حاصل 

از تعیین عاملی اکتشافی، شش عامل شخصیت هگزاکو به عنوان يک مدل شخصیتی مورد تحلیل 

و به  (MLتايیدی با روش معمول بیشنه احتمال )تايیدی قرار گرفت، به صورتی که تحلیل عاملی 

( مورد ارزيابی قرار گرفت. مدل مفروض براساس اين شش عامل در AMOS-24کمک نر م افزار )

نشان  6شود. همچنین نتايج شاخص های برازش نیز در جدول بعد از اصالح مشاهد می 1نمودار 

 می دهد که که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 

 

 

 

 شاخص های برازندگی مدل شش عاملی هگزاکو :  6جدول 
2X df 2df/ X NFI CFI GFI AGFI RMSEA 

357/528 220 402/2 78/0 86/0 92/0 89/0 053/0 

 شناختی

  549/0     کنجاوی

  521/0     خالقیت

غیر سنتی 

 بودن
    416/0  

اجتناب از 

 حرص و طمع
     691/0 

 653/0      فروتنی

 512/0      انصاف

 492/0      صداقت
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 1های پرسشنامه هگزاکو:  ضرايب مسیر در مدل عامل 1نمودار 

 

ی که هیجان خواهی در صورت بهپرسشنامه نئو و هگزاکو در پنج عامل ساختار مشابه ای دارند 

 فهیوظی در نئو، برونگرايی با برونگرايی، سازگاری با دلپذير بودن، نژادپرسشنامه هگزاکو با روان 

ی دارای سازهای ريپذانعطافوجدان بودن و گشودگی نسبت به تجربه با ی با مسولیت و باشناس

                                                           
رويه شخصیت به عنوان متغییرهای آشکار وارد مدل  24در اين نمودار شش عامل هگزاکو به عنوان متغییر پنهان و  1

 . شده است 
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هگزاکو از همبستگی مشترک است. جهت مقیاسه بین عامل های اصلی شخصیت با شش عامل 

بین پنج عامل اصلی  7پیرسون استفاده شده است که با توجه به نتايج مشاهد شده در جدول 

شخصیت که توسط نئو استخراج شده بود با پرسشنامه هگزاکو همبستگی وجود دارد ، همچنین 

اکو نیز توان اين ضريب همبستگی را به عنوان روايی همگرا همبستگی جهت تايید اعتبار هگز می

 مورد توجه قرار داد.
  

 های پرسشنامه شخصیت هگزاکو و نئو: ضريب همبستگی بین عامل 7جدول 

 يیگرابرون ینژندروان متغیرها
دلپذير 

 بودن
 یريپذانعطاف یريپذتیمسئول

 -146/0 166/0 098/0 136/0 **434/0 هیجان خواهی

 *241/0 **424/0 *241/0 **732/0 **-535/0 برونگرايی

 *256/0 **309/0 **470/0 *230/0 **-490/0 سازگاری

 103/0 **647/0 **404/0 **326/0 **-393/0 یشناسفهیوظ

گشودگی نسبت 

 به تجربه
106/0 298/0** 310/0** 099/0 626/0** 

 0.01داری در سطح یمعن** 0.05داری در سطح یمعن*

 

 ی بحث و نتیجه گیر

نفر در پژوهش حاضر، برای  502تحلیل پرسشنامه شخصیت هگزاکو، با حجم نمونه  جهینت در

که برای تعیین  گاتمن و آلفای کرونباخ استفاده شد، به صورتی بررسی پايايی پرسشنامه از مدل

ها مدل گاتمن مورد استفاده قرار ها روش آلفای کرونباخ و برای رويهضريب همسانی درونی عامل

دهد، به های هگزاکو را میشخصیت هگزاکو نشان از ثبات و پايداری بین عامل گرفت. پايايی

 (،69/0) يریپذیجانه (،72/0تواضع ) -که مقدار همسانی درونی برای عامل صداقتصورتی

 ارائه (71/0) (،گشودگی نسبت به تجربه70/0(، با وجدان بودن )74/0سازگاری ) (،62/0)برونگرايی 

 دست برای تايید پايايی و ثبات پرسشنامه شخصیت هگزاکو نتايج بازآزمايی بهشده است، همچین 

. هستاين پرسشنامه  قبولقابلدرصد نشان از پايايی  81/0تا 59/0آمده از اجرای اول و دوم بین 

به دست آورده بودند.  80/0تا 77/0( آلفای کرونباخ را در نمونه دانشجويان از 2009اشتون و لی )

دهد، آمده از پژوهش حاضر در مورد پايايی اگرچه تفاوتی کمی با يافته قبلی نشان میدستنتايج به

 قبول قابلآمده از همسانی درونی برای استفاده از اين پرسشنامه تا حد زيادی دستلیکن نتايج به

 است.

 شد. استفاده  تأيیدیبرای بررسی روايی و ساختار عاملی از دو روش تحلیل عامل اکتشافی و 
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 برون تواضع، –از تحلیل عامل اکتشافی نشان از وجود شش عامل صداقت  آمده دست بهنتايج 

وعه می و گشودگی نسبت به تجربه دارد که در مجشناسفهیوظهیجان خواهی، سازگاری،  يی،گرا

ی از اسامی پیشنهادی اشتون و لی گذارنامدرصد از واريانس کل را تبیین می کند. برای  4/62

فیلیپین )اشتون و  کشورهابا مطالعات زبان ساير  آمدهدستبه( استفاده شد. اين شش عامل 2001)

 و)اشتون لهستان و کره آلمان، فرانسه، هلند،، (2005 همکاران، و )سوشیر يونانی، (2006 همکاران،

 ( همخوانی دارد.2005 اوستدنرف، و( کرواسی )مالسیچ 2004 همکاران،

های مختلف، در زبان فارسی هم ( در زبان2001با توجه به تائید ابعاد پیشنهادی اشتون و لی ) 

دهد توان پیدا کرد نشان میانتظار بود. در علوم اجتماعی قوانین و قواعد واحدی مینتايج قابل

در  هاهای است که همخوانی احتمالی زيادی بین تعاريف واژهشخصیت هم جزو آن دسته از آيتم

 (.2004های مختلف وجود دارد )میلون و همکاران ، زبان

 1آموس   افزار همچنین در اين پژوهش برای بررسی روايی سازه و تائید ساختار عاملی از نرم    

شده است. به صورت که مدلی بر اساس مبانی نظری  بیان شده توسط اشتون و لی  و  استفاده

نتايج اين پژوهش رسم شد و بعد از تحلیل های  آماری نشان داده شد که مدل از برازش و ساختار 

 قابل قبولی برخودار است.

از همبستگی  بین پنج عامل اصلی شخصیت با پرسشنامه شخصیت هگزاکو  نشان  ةمقايس

 معنادار بین اين پنج عامل اصلی شخصیت با هگزاکو را دارد. اين نتايج با دستاوردهای اشتون و لی،

ی شخصیت هگزاکو با سؤال 60آمده از روايی هگزاکو پرسشنامه دستنتايج به نیو همچن 2009

 ( همسو است.1391پرسشنامه نئو در ايران )آقابابائی،
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  57               ... ويژگی های روانسجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیت هگزاکو و مقايسه رابطه آن با 
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