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 چکیده

 بررسی خصوصیات روانسنجیهدف از پژوهش حاضر 

 نظريره دو اسراس برر فردی رشد برای اقدام مقیاس

 برود. بردي  پاسرخ -سراال نظريه و آزمون کالسیک

بره  های تهراناز دانشجويان دانشگاه نفر 350 منظور

 و شردند انتخاب ایتصادفی خوشه گیرینمونه روش

های و پرسشرنامه اقدام برای رشرد فرردی مقیاس به

 پیشررفتنفس، افسردگی و انگیرزش اضطراب، عزت

تحلیررع عرراملی اکتشررافی و ت يیرردی، . دادنررد پاسررخ

و تحلیرع اعتبرار بررای بررسری  رسرونپیهمبستگی 

 از های روانسنجی مقیاس اجرا شد. همچنری ويژگی

 و هراداده برازندگی برای جیماسیم مدرج پاسخ مدل

افزارهای های آماری با نرمتحلیع .شد استفاده تحلیع

22VSPSS ،8.80VLISREL  وMultilog  و

3.2.2VR نتايج تحلیع عاملی نشان داد اي  . شد انجام

های قیاس از يک عامع تشکیع شرده و از شراخ م

همچنی  بری  اقردام برازش مناسبی برخوردار است. 

Abstract 
This study aimed to assess the 

psychometric properties of the personal 

growth initiative according to classical 

and item-response theories. To this end, 

350 students were selected by cluster 

sampling method and participants 

responded to the personal growth 

initiative scale and anxiety, self-esteem, 

depression and achievement motivation 

questionnaires. Exploratory and 

confirmatory factor analysis, Pierson 

correlation and reliability analyses were 

performed to examine the psychometric 

characteristics of the scale. In addition, 

the Samijima graded response model was 

used to determine the fitness of data and 

analysis. The statistical analysis was 

performed in SPSSV22, LISRELV8.80, 

Multilog and RV3.2.2 software. Factorial 

analysis results showed that the scale 

was comprised of one factor and has a 

good fitness scales. In addition, personal 

growth initiative had significant 

relationship with anxiety (-0.21), self-
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 مقدمه

هرای مببرت زنردگی روی آورده نلینلری و بره سرمت حوزه روان شناسی های اخیردههدر طی 

انررد نسررلیگم  و هررا عالقرره نشرران داده( و بسرریاری از پژوهشررگران برره ايرر  حوزه2004، 1جرروزف

مببرت مطرر   روان شناسریحروزه هايی کره در مالفره مهم تري يکی از  (.2000، 2میهالیسیکزنت

 آن، بوسریله کره فرآينردی به هرگونره فردی رشداقدام برای  باشد.می 3رشد فردی اقدام برای است،

 عقايرد، احساسرات، چهرارچوب در تغییراتری به منجر و يافته افزايش خود، از فرد شناخت يا آگاهی

، اشراره شرودمی سرودمندی و سرالمت افزايش مسیر در عقايد شخ  و نظرات يا رفتارها ها،نگرش

های زنردگی از تغییرر فلسرفه( 2004ن 5تدشری و کلهرونهمچنری   .(2006، 4کاراننرايت و هم دارد

هرای دوبراره را رشرد فرردی جمله عالقمندی عمیق به معنويات، شناخت بیشرتر زنردگی و اولويت

شان ايجراد کننرد، رشرد انند چطور تغییرات خاصی در زندگیدبرای برخی از مردم که نمی .نامیدند

                                                           
1. Linley & Joseph 

2. Csikszentmihalyi 

3. Personal Growth Initiative 
4. Wright et al 
5. Tedeschi & Calhoun 

نفس (، عرزت-21/0اضرطراب ن برای رشد فرردی برا

 ( و انگیررزش پیشرررفت-25/0(، افسررردگی ن23/0ن

بدسرت  ≥01/0p داری در سطح( رابطه معنی16/0ن

آمد. اما اقدام برای رشد فردی با پیشررفت تحصریلی 

اقردام بررای  مقیاس اعتبارداری نداشت. طه معنیراب

 کرونبرا  آلفرای ضرري  از اسرتفاده برا رشد فرردی

 مردل برا هاسوال پاسخ هایداده. بدست آمد 835/0

 آگراهی تراب  و داشرت مناسربی برازندگی جیماسیم

ويژگری قررار  پیوستار +8/1تا  -8/1دامنه  در آزمون

خصوصریات مقیاس اقدام برای رشد فردی از . داشت

روانسنجی قابع قبولی در جامعه دانشرجويان ايرانری 

تواننررد از ايرر  ابررزار در داشررته و پژوهشررگران می

 دستاوردهای علمی خود استفاده نمايند

ی، سازوااقدام برای رشد فردی، ر   کلیدی:هایواژه

 اسخ، نظريه کالسیکپ -نظريه ساال

esteem (-0.23), depression (-0.25) and 

achievement motivation (0.16) (P<0.01). 

However, there was not a significant 

relationship between academic 

achievement and personal growth 

individual. Personal growth individual 

scale's reliability which obtained using 

Cronbach's alpha coefficient for the 

whole scale was 0.835. The data related 

to question responses had a suitable 

fitness with the Samijima model and the 

test awareness function in the range of -

1.8 to +1.8 was a characteristic 

continuum. The research's findings 

indicated that the Persian version of 

personal growth individual scale in 

Iranian student’s population has 

acceptable psychometric properties and 

can be used as a reliable instrument in 

psychological researches 

Keywords: Personal Growth 

Individual, Validation, Item-Response 

Theory, Classical Theory 
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کننرد و در  دانند چطرور تغییرر را شررو یچ درکی از آينده ندارند، نمیه آن هافردی سخت است، 

اند. بنابراي  بررسی عوامع ماثر بر حرکرت فررد بره سرمت رشرد شان ناموفقايجاد تعادل در زندگی

روان د فرردی، يرک مفهروم در رشر اقدام برایاز طرفی . (2008، 1ناستويک و وارد فردی، مهم است

مراحع مختلف زندگی فرد نبخصوص در مرحله گذر از زنردگی تحصریلی مببت بوده که در  شناسی

رشرد  اقدام بررایبه شغلی( نقش مهمی دارد. تحقیقات نشان داده است که افراد دارای سطح باالی 

دانند و بررای شان را میکار و وظیفه آن هافردی مايلند درک عمیقی از مسیر زندگی داشته باشند؛ 

(. بره اعتقراد سرونز، برروورز و 1998، 2روبیتشرکنقشه عمع خاصی دارنرد نشان، انجام اهداف آينده

 در خودشران تغییرر درگیرر بیشرتر باالسرت، شانفردی اقدام برای رشدافرادی که ( 2010ن 3تامیک

 پايی  شانفردی رشد اقدام برای که افرادی با مقايسه در افراد اي . باشندمی دلخواهشان مسیرهای

 نگرران بیشرتر دارنرد، کمترری اعتمراد زنردگی، تغییررات رفر  و حرع در هايشرانتوانايی به و بوده

رشد فردی مربوط به سطح پرايی   اقدام برایاز سويی سطح باالی  .هستند خود اصال  و خودسازی

، 4و کاشروبیک روبیتشرکافسردگی، نگرانی و درماندگی و افسرردگی عراطفی عمرومی بروده اسرت ن

درمانردگی و افسرردگی بره عنروان يرک عامرع محرافم در مقابرع رشد فرردی  اقدام برای(. 1999

شناختی و کارکرد منفی يا ضرعیف نگريسرته شرده اسرت نشروری، لیترع، اسرنايدر، کرالک و روان

رشرد فرردی  اقدام بررایتوانند فرصتی برای زا میهای تنش(. افزون بر آن محرک2007، 5روبیتشک

ند و هسرت صتی برای رشدند؛ افراد مستعد اصال  خودزا فرهای تنشباشند، به اي  معنی که محرک

واره نسبت به وقو  تغییرات مببت، خوشبی  هستند. افرادی که از بعرد شرناختی افسرردگی، طرر 

و محری  را  مهرارت نگريسرتهارزش و نرااليق و بیمايلند به خودشان به چشم فردی بیمنفی دارند 

 اقردام بررایهای مربروط بره نتايج پژوهش (.2009، 6و کیز دانند نروبیتشکفرسا و کشنده میطاقت

رشد فرردی بره ايجراد الگوهرای تمرري   اقدام برایدهند که رشد فردی در میان کارکنان نشان می

رشرد اقردام بررای کند. همچنی  تر در زندگی روزانه برای سالمت درازمدت کارکنان کمک میسالم

. افرزون برر آن (2004، 7و کلیفترون نراث شرودی میترفردی منجر به زندگی روزانه شرادتر و سرالم

رشد فردی مربوط به سطو  باالتر سالمت روانری  اقدام برایتحقیقات نشان داد است، سطو  باالتر 

تر درمانردگی از پذيری و سرطو  پرايی ، شادی، رضايت از زندگی و خويشرت از قبیع عاطفه مببت

رشد فردی براال بیشرتر احتمرال دارد  اقدام برایدارای قبیع افسردگی و اضطراب است. بعالوه افراد 

                                                           
1. Stevic & Ward 
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6. Keyes 
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های رشد همراه با اطمینان بیشتر به تعامالت اجتماعی و ادراک پذيرش تعامالت اجتماعی را فرصت

(. سراير 2009و کیرز،  روبیتشرکديگران تلقی کرده و اجتناب اجتمراعی کمترری گرزارش کننرد ن

رشد فرردی، احسراس پیونرد و  اقدام برایی سطح باالتر تحقیقات حکايت از اي  دارند که افراد دارا

ارتباط بیشتری با اجتما  دارند، شناخت بیشتری از دنیای اجتماعی دارنرد، بیشرتر برا اجتماعشران 

انداز و نمايی با ديد رو بره پیشررفت بره جامعره کنند و چشمدرگیرند، نظر موافق مردم را اتخاذ می

تری را شان از زندگی بیشرتر اسرت و احساسرات مببرترضايت شادتر بوده و آن هادارند. همچنی  

فردی شان باالست،  اقدام برایرسد افرادی که به نظر می (.2009و کیز،  روبیتشککنند نتجربه می

بیشتر درگیر تغییر خودشان در مسیرهای دلخواهشان بوده و بیشتر نگران اصال  خودنرد. از سروی 

شران پرايی  اسرت، احتمرال دارد در توانرايی حرع و فصرع فردیرشرد  اقدام برایديگر افرادی که 

يکری از  (.2007، 1موبکروجیشان، اعتماد به نفس کمتری داشته باشند ناوگنیامی و تغییرات زندگی

گیری اي  مببت مطر  است، سنجش و اندازه روان شناسیهای مواردی که در مورد سازه مهم تري 

د فردی در ابتدا پژوهشگران به صورت سااالت شفاهی يا از هاست. برای سنجش اقدام برای رشسازه

امرا اولری  کردند. میزان رشد و اقدام برای رشد فردی آنان را ارزيابی می ،طريق مشاهده رفتار افراد

بررای ايجراد  ( صورت گرفرت.1998ن روبیتشکتوس  تحقیقات در مورد ارزيابی عملیاتی اي  سازه 

سازی ويژگی تک بعدی ساخته شد. (، ابتدا مفهومPGISد فردی نرش اقدام برایمقیاس تک بعدی 

اقردام . نقاط قوت مقیراس شدندپرسش بود که همگی در مسیر مببت بیان می 9مقیاس متشکع از 

 درتحقیقرات آن برود و سرنجی قروی هرای روانرشد فردی شامع کوتاهی و اختصرار و ويژگی برای

بخش اير  ابرزار را گرزارش اعتبار مناسر  و رضرايتد مس  و افرا های دانشجويان، میانساالننمونه

. کرد آزمايش را فردی رشد برای اقدام مقیاس نمرات اعتبار مجدداً 2003در سال  روبیتشک کردند.

 اهمیرت فرردی رشرد بره کره وجود داشرته تریخاص شناختی و رفتاری هایسازهنتايج نشان داد 

 اقدام برایهای مقیاس اصلی شد: اوالً پرسشمشاهده می از اي  رو نقاط ضعفی در مقیاس .دادندمی

رشد فردی به اهداف خاص از جمله جستجوی تعادل در زندگی، شناسايی هردف زنردگی و تعیری  

و همکراران،  روبیتشرکبپردازنرد ن در گستره زنردگیبه رشد فردی  اي  کههدف پرداختند به جای 

های شرناختی نمربالً دانرش( و هم شامع پرسش رشد فردی اصلی اقدام برای(. دوماً مقیاس 2012

ای ترک رشد فردی را به عنوان سازه اقدام برایولی  بود،های رفتاری نمبالً عمع عمدی( هم پرسش

توانسرتند از مقرايس اصرلی بررای (. بنابراي  محققران نمی2003، روبیتشککند نبعدی ارزيابی می

فرآيند شان در رفتاری فرآيند رشد به دلیع نقش های شناختی وآيا مالفه اي  کهارزيابی و سنجش 

تغییر، اساساً يا عمالً از نظر مفهومی متفاوتند يا نه، استفاده کنند. همچنی  پزشرکان و درمانجويران 

های خراص رشرد فرردی درمرانجو از توانستند از مقیاس اصلی برای تشخی  نقاط قوت مهارتنمی

                                                           
1. Ogunyemi & Mabekoje 
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های ( با ايجاد سنجش جديد با پرسرش2012و همکارن ن روبیتشکنقاط ضعفش استفاده کنند. اما 

در گیری نمودنرد. رشد فردی به اي  نقطه ضرعف پرداختره و آن را انردازه اقدام برایگرفته شده از 

رشد فردی در میان دانشجويان دانشرکده مکزيکری آمريکرايی آزمرايش  اقدام برایمقیاس پژوهشی 

کنندگان سرروکار دارنرد شراورانی کره برا شررکتمعانی ضمنی تحقیق نشران داد کره م .شده است

جوهرای مکزيکری آمريکرايی ارزيرابی رشد فردی را برا درمانآمیزی، سطح ز موفقیتتوانستند به طر

هرای رشرد   رشرد، بحرو و گفتگرو کننرد. انگیزهدر مرورد روش تغییرشران موقر آن هراکنند و با 

ز خرانواده و اهمیرت دادن بره آن، های فرهنگی بود از جمله حمايرت اکنندگان شامع ارزششرکت

رشد  اقدام برایجو برای درمان ک خاص به خانواده. بررسی انگیزهافتخار آفرينی برای خانواده يا کم

 ،کننردها و اعتقادات فرهنگی درمرانجو توجره میفردی برای مشاوران که در  فرآيند رشد به ارزش

رشرد فرردی اسرتفاده شرد ترا سرهم و  یاقدام بررامقیاس  همچنی (. 2003، مهم است نروبیتشک

نظرر  مشارکت سنجیده و حساب شده دانشجو برای تغییر و رشد به عنوان يک فرد را گزارش کنرد.

 اقردام کع در گرچه و محدودی انجام شده است تحقیقات فردی رشد برای اقدام مورد در اي  کهبه 

 پیامردهای بره مربروط کره شرود گرفتره نظرر در مببت ایسازه تواندمی امید مبع فردی رشد برای

از اير  رو هردف از  باشد.می گیری آن حائز اهمیتسنجش و اندازهاست اما  زيادی روانی و فیزيکی

 دو اسراس برر فرردی رشرد بررای اقردام مقیاس روانسنجی انجام پژوهش حاضر بررسی خصوصیات

 .باشدپاسخ می -ساال نظريه و آزمون کالسیک نظريه
 

 پژوهش روش

 اي  در آماری جامعه .باشدسنجی میتوصیفی و از نو  مطالعات روان حاضر شپژوه طر 

 نمونه حجم مورد در .بوده است های تهراندانشگاه پسر و دختر دانشجويان کلیه شامع پژوهش

(، 2006و همکاران،  1ندارد نشريبر وجود کلی توافق ساختاری هایمدل و عاملی تحلیع برای الزم

باشد نهلدر و می 200 الزم برای اي  منظور نمونه حجم حداقع پژوهشگران از بسیاری زعم به اما

 متغیر هر برای اکتشافی عاملی تحلیع در معتقد است ( نیز2010ن 3(. کالي 1987، 2هندريکسون

 تائیدی عاملی تحلیع در ااماست.  دفا  قابع 200 نمونه حجم حداقع اما است الزم نمونه 20 يا 10

 ساختاری معادالت يابیمدل از اگر. متغیرها نه شودمی تعیی  هاعامع براساس نمونه حجم حداقع

 حجم(. 2003، 4نجکسون است الزم( نهفته متغیرن عامع هر برای نمونه 20 حدود شود استفاده

 است شده توصیه عامع ده برای نمونه 200 حدود تايیدی عامع تحلیع برای شده توصیه نمونه

                                                           
1. Schreiber 

2. Holter & Hendriksen 

3. Kline 
4. Jackson 
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استفاده از روش لذا بر اساس نظرات مطر  شده در اي  پژوهش با ( 2006، 1نشی و گلداستی 

 به که در نظر گرفته شدزن(  ٪43مرد و  ٪57ننفر  350حجم نمونه  ایگیری تصادفی خوشهنمونه

های گاهدانش یتصادف انتخاب -1 مرحله: که صورت بدي  ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه روش

دانشکده  2 تصادفی انتخاب -2های تهران عالمه طباطبائی و دانشگاه شهید بهشتی از بی  دانشگاه

 انتخاب -3 دانشکده هر در موجود هایکالس بی  ازکالس  2انتخاب تصادفی  -3از هر دانشگاه 

بوده که در سه مقط  گروه نمونه شامع دانشجويان روزانه و شبانه  نفر از بی  افراد. 350 تصادفی

سال قرار  30تا  20( در دامنه سنی ٪15( و دکتری ن٪30کارشناسی ارشد ن (،٪55کارشناسی ن

 انگلیسی زبان متخص  در زمینه نفر يک توس  پرسشنامه ابتدا پژوهش، اجرای منظور بهداشتند. 

در اختیار دو نفر پرسشنامه ترجمه شده . شد انجام برگردان ترجمه سپس شد، برگردانده فارسی به

 يک در تربیتی و روانسنجی قرار داده شد و مورد ت يید قرار گرفت. روان شناسیاز متخصصان 

 از پس گرفت. نفر از دانشجويان قرار 50 اختیار در شده ترجمه پرسشنامه مقدماتی مطالعه

 در نهايی ها، مشخ  شد ابزار از قابلیت مطلوبی برخوردار است. پرسشنامهپرسشنامه آوریجم 

های تحلیع عاملی، ها از روششد. به منظور تحلیع داده داده قرار دانشجويان از نفر 350 اختیار

همبستگی پیرسون جهت روايی، ضري  آلفای کرونبا  جهت بررسی پايايی ابزار و تحلیع ابزار بر 

تفاده از نرم با اس ها. کلیه تحلیعجیما( استفاده شده استپاسخ نمدل سیم -اساس نظريه ساال

 مورد تجزيه و تحلیع قرار گرفت. 3.2.2VRو  19VSPSS ،8.80VLISREL ،Multilogافزارهای 

 پژوهش ابزار

يابی ( به منظور ارز1998اي  مقیاس توس  روبیتشک ن . مقیاس اقدام برای رشد فردی:1

کع زار متشت. ابمیزان تمايع افراد به پرداخت  به اموری جهت تغییر و رشد يک انسان تهیه شده اس

کند. گیری میای تک بعدی اندازهباشد که اقدام برای رشد فردی را به عنوان سازهساال می 9از 

در  قرار دارند. 6م=ماًل موافقتا کا 1=خالفمای از کاماًل مدرجه 6سااالت بر روی يک طیف لیکرت 

های مختلف بی  سی( همسانی درونی اي  آزمون در برر2012؛ 2003؛ 1998پژوهش روبیتشک ن

مچنی  هگزارش شده است که نشان از میزان باالی همسانی درونی ابزار است.  88/0تا  78/0

 زارش شده است.گ 84/0تا  73/0ی مختلف از آن هامیزان اعتبار ابزار به روش بازآزمايی در طول زم

ا به نفس رسوال بوده که عزت 10اي  مقیاس شامع : پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ. 2

کند. گیری میباشد، اندازهسوال آن مببت می 5سوال آن منفی و  5ای تک عاملی که صورت سازه

و  1سوال اول به گزينه موافقم نمره  5هر سوال دارای دو گزينه به صورت موافق و مخالف است. در 

ری گذاسوال دوم پرسشنامه به صورت معکوس نمره 5 .شودداده می -1گزينه مخالفم نمره 

                                                           
1. Shah & Goldstein 
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 گزارش شده است 84/0ضري  اعتبار اي  پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونبا   .شودمی

 (.1386نرجبی و بهلول، 

سوالی است که  21دهی اي  پرسشنامه يک مقیاس خودگزارش: مقیاس افسردگی بک. 3

صفر تا سه  گزينه است و از 4سنجد. هر سوال دارای ای تک بعدی میافسردگی را به عنوان سازه

ی ناکبر گزارش شده است 89/0شود، ضري  اعتبار اي  پرسشنامه در ايران گذاری مینمره

 (.1393بلوطبنگان و رضايی، 

سوالی است که  21دهی اي  پرسشنامه يک مقیاس خودگزارش: پرسشنامه اضطراب بک. 4

گزينه است و از  4رای ادرود. هر سوال ای تک عاملی بکار میبرای سنجش اضطراب به عنوان سازه

گزارش  87/0شود، پژوهشگران ضري  اعتبار اي  پرسشنامه را در ايران گذاری میصفر تا سه نمره

 (.1393اند ناکبری بلوطبنگان و رضايی، کرده

 و نظری دانش مبنای بر( 1970نهرمنس : (1AMQ). پرسشنامه انگیزش پیشرفت 5

 92 وی ابتدا. است ساخته را پیشرفت انگیزش شنامهپرس پیشرفت، به نیاز درباره موجود تجربی

 ضري  اساس بر سپس و نمود طراحی افراد در پیشرفت انگیزش میزان سنجش برای سوال

 نهايی پرسشنامه عنوان به را سوال 29 آورد، بدست پیشرفت رفتار با سوال هر بی  که همبستگی

 جمله هر دنبال به که شده بیان تمامنا جمله 29 صورت به سواالت. کرد انتخاب پیشرفت انگیزش

 به کم از و کم به زياد از پیشرفت انگیزش شدت حس  بر هاآزمودنی. است شده داده گزينه چهار

( 1386ن باشد. اکبریپرسشنامه دارای سااالت معکوس می. کنندمی دريافت را خاصی نمره زياد

 83/0 با برابر را پرسشنامه کرونبا  لفایآ و آورد بدست درونی همسانی روش با را پرسشنامه اعتبار

 .کرد گزارش

 

 هایافته

سنجی اي  پرسشنامه از روش به منظور تعیی  خصوصیات روان تحلیل عاملی اکتشافی:

تحلیع عاملی اکتشافی استفاده شد. پیش از اجرای تحلیع عاملی شاخ  کفايت نمونه برداری 

برابر با  KMOيد. در اي  تحلیع مقدار و مقدار آزمون کرويت بارتلت محاسبه گرد (KMOن

دار معنی 36بدست آمد که با درجه آزادی  495/824و مقدار آزمون کرويت بارتلت برابر با  893/0

. برای بود( بود. لذا اجرای تحلیع عاملی بر پايه ماتريس مورد مطالعه نیز قابع توجیه ≥P 001/0ن

های ارزش ويژه، ، شاخ ند عامع اشبا  شدهاز چ اقدام برای رشد فردیمقیاس  اي  کهتعیی  

نسبت واريانس تبیی  شده توس  هر عامع و نمودار اسکری مورد توجه قرار گرفت. بر اي  اساس 

                                                           
1. Amsterdam Mood Questionnaire  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acronymfinder.com%2FAmsterdam-Mood-Questionnaire-(AMQ).html&ei=alwIVLntB4mqO7_LgdgB&usg=AFQjCNFA33BV-Ntw0-yIyKXF3lb3Muz-RA&sig2=Irs7Wd4ad_XXxCd3rGLG_g&bvm=bv.74649129,d.ZWU
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درصد از واريانس کع آزمون را تبیی   27/43عامع استخراج شد که اي  عامع روی هم رفته يک 

دارای  دهد که اي  عامعده نشان میريانس تبیی  ش. بررسی نمودار اسکری و جدول کع وانمود

ای اصلی گزارش هلفهتعیی  ما. در جدول زير بارهای عاملی به روش باشدمی 89/3ارزش ويژه 

 شده است.

 (n=350) اقدام برای رشد فردیبارهای عاملی سواالت مقیاس  :1جدول 

 رشد فردی هاگویه آیتم

 738/0 اهدافم نیاز دارم. رو  و رسیدن بهشدانم به چه چیزهايی در جهت می 5

 699/0 روه داشته باشم را انتخاب کنم.گخواهم در يک توانم نقشی که میمی 4

 692/0 تواند باشد.فرد م  در دنیا چه می دانم نقش منحصر بهمی 8

 661/0 کنم.ام تغییر بدهم، روند انتقال را آغاز میاگر بخواهم چیزی را در زندگی 3

 657/0 حس خوبی دارم. زندگی خودم هستم رهبر اي  کهاز  2

 642/0 دانم چطور چیزهای خاصی را تغییر بدهم که زندگیم را تغییر دهد. می 1

 612/0 ام يک برنامه دارم.برای متعادل ساخت  زندگی 9

 610/0 فم برسم، دارم.کند تا به اهدايک طر  عملی خاصی که کمکم می 6

 596/0 ده دارم.ام را به عهمسئولیت زندگی 7

 89/3 ويژه ارزش 

 27/43 شدهواريانس تبی  

 5ويه دهد بیشتري  بار عاملی مقیاس اقدام برای رشد فردی برای گنتايج جدول فوق نشان می

  باشد.می 596/0با  7و کوچکتري  بار عاملی برای گويه  738/0با 

از  اقدام برای رشد فردیعاملی مقیاس  تکبه منظور برازش مدل  تحلیل عاملی تأییدی:

 1های برازندگی ريشه واريانس خطای تقري روش تحلیع عاملی ت يیدی استفاده شد. شاخ 

 3ایبرازندگی مقايسه ، شاخ (SRMRن 2، ريشه استاندارد واريانس پس مانده(RMSEAن

و شاخ  نیکويی برازش  (GFIن 5شاخ  نیکويی برازش (NFIن 4شاخ  برازش نرم شده (،CFIن

های برازندگی برای سنجش برازندگی مدل استفاده شد. برای شاخ  (AGFIن 6عديع شدهت

 05/0های متعددی توس  متخصصان مطر  شده است. برای مبال، مقدار مساوی يا کمتر از برش

ای برای شاخ  برازندگی مقايسه 96/0برای ريشه واريانس خطای تقري ، مقدار مساوی يا باالتر از 
                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Standardized Root Mean Square Residual 

3. Comparative Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Goodness of Fit Index 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 
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ماند، برای ريشه استاندارد واريانس پس 07/0شده، مقدار مساوی يا کمتر از  و برازش نرم

(. از طرف ديگر پیشنهاد شده 2003، 1دهنده برازندگی کافی مدل است نجورسکوگ و سوربومنشان

ای، نیکويی برازش و نیکويی برازش تعديع شده بزرگتر های برازندگی مقايسهاست که اگر شاخ 

باشد  05/0مانده کوچکتر از ی ريشه واريانس خطای تقري  و ريشه واريانس پسهاو شاخ  9/0از 

های (. شاخ 1990بر برازش مطلوب داللت دارد نبرکلر،  1/0بر برازش بسیار مطلوب و کوچکتر از 

مدل بود. در  -ها حاکی از برازندگی مطلوب دادهبرازندگی فرم نهايی پرسشنامه بررسی شد. يافته

 باشد.می df/2x=32/2و بنابراي  نسبت  2X ،27=df=59/62اي  مدل، 

 
 اقدام برای رشد فردیمدل نهایی مقیاس  :1شکل 

-سراال نظريره تحلیع از بعدی بودن پرسشنامهمفروضه تک بررسی به منظور بررسی بعدیت:

 و تجزيره مرورد بعدیسره و دوبعدی بعدی،تک مدل سه روش اي  در. شد استفاده 2چندبعدی پاسخ

 منظرور، اي  به. شود استنباط آزمون بعديت مورد در ،آن ها برازش مقايسه با تا گرفتند قرار حلیعت

. شرد تعیری  001/0 نیرز همگرايی مالک و گرفت قرار صفر برابر پايی  مجان  و 1 برابر باال مجان 

   .است شده گزارش 2 جدول در مدل سه هر به مربوط عاملی تحلیع از آمدهدست به نتايج

 

 

                                                           
1. Joreskog & Sorbom 

2. Multidimensional Item Response Theory 
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 نتایج تحلیل عاملی مربوط به سه مدل با ابعاد متفاوت :2جدول 

 بیشینه تغییرات نماییلگاریتم درست تعداد تکرار مدل ردیف

 0007/0 -56/4647 17 بعدیتک 1

 0007/0 -41/4635 47 دوبعدی 2

 0009/0 10/4635 87 بعدیسه 3

شده بنا بینینتايج واقعی و پیش نمايی بر اساس جم  احتماالت مرتب  بامقدار لگاريتم درست

دهنده اي  است که چه نمايی نشان(. آماره لگاريتم درست2007، 1نها شده است نتاباچنیک و فیدل

نمايی را برای توان لگاريتم درستنشده پس از برازش مدل وجود دارد. میمقدار اطالعات تبیی 

آن نمايی کردن به تفاوت بی  لگاريتم درستها را با نگاه های مختلف محاسبه کرد و اي  مدلمدل

نمايی برای مدل شود مقدار لگاريتم درستمشاهده می 2 مقايسه کرد. همانطور که در جدول ها

تر اي  مدل است. اول کوچکتر از دو مدل ديگر به دست آمده است که حاکی از برازش مناس 

گرايی رسیده است که نشانه برازش تکرار( به هم 17همچنی  اي  مدل با تعداد تکرار کمتری ن

ای اند و نتیج برازش مقايسهبعدی است. در ادامه سه مدل با يکديگر مقايسه شدهتر مدل تکمناس 

 در جدول زير گزارش شده است.

 های آزموننتایج مربوط به مقایسه برازش مدل :3جدول 

مقایسه  ردیف

 هامدل

AIC AICs  لگاریتم

 نماییدرست
2X 

درجه 

 دیآزا

سطح 

 معناداری

1 
 -5/4647 25/9423 1/9403 بعدیتک

29/24 8 002/0 
 -1/4635 04/9422 8/9394 دوبعدی

2 
 -4/4635 04/9422 8/9394 دوبعدی

61/0 7 99/0 
 0/4635 70/9442 1/9408 بعدیسه

3 
 -5/4647 25/9423 1/9403 بعدیتک

91/24 15 048/0 
 1/4635 70/9442 2/9408 بعدیسه

دو معنادار به دست آمد که بعدی و دوبعدی آماره خیمقايسه بی  مدل تک برای 3 جدول در

بعدی و دوبعدی است. همچنی  شاخ  اطالعات دهنده تفاوت معنادار برازش مدل تکنشان

بعدی بزرگتر به دست ( در مدل تکAICcشده ن( و شاخ  اطالعات آکائیک اصال AICآکائیک ن

بعدی نسبت به مدل دوبعدی برازش توان نتیجه گرفت که مدل تکدر مجمو  می آمده است.

                                                           
1. Tabachnick & Fidell 
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دو بعدی آماره خیبعدی و سهطبق جدول باال در مقايسه بی  مدل تکهمچنی   بهتری دارد.

بعدی است. بعدی و سهدهنده تفاوت معنادار برازش مدل تکمعنادار به دست آمد که نشان

( در AICcشده ن( و شاخ  اطالعات آکائیک اصال AICن همچنی  شاخ  اطالعات آکائیک

بعدی توان نتیجه گرفت که مدل تکبعدی بزرگتر به دست آمده است. در مجمو  میمدل تک

بعدی برازش بهتری دارد. نمودار تصوير مربوط به همبستگی بی  سااالت در زير نسبت به مدل سه

 ترسیم شده است.

 
 به همبستگی سؤاالتنمودار تصویر مربوط  :2شکل

اند و دهتمامی سااالت روی يک خ  متمرکز ش شودفوق مشاهده میمودار گونه که در نهمان

 بعدی بودن گرايش دارد. باتکتوان بیان نمود که نمودار به و می بلوکی تشکیع نشده است

رای بدام اق مقیاسهای حاصع از که داده بیان نمودتوان نتايج استنباطی و نمودار میندی بجم 

 دهند.بعدی را نشان میيک مدل تک رشد فردی

گويه برازندگی مناسبی نشان داد،  9مدل تک عاملی با  اي  کهبا توجه به  برآورد پارامترها:

(. همه مسیرهای 2بررسی شد نجدول  (2Rنضراي  استاندارد، جمالت خطا و واريانس تبیی  شده 

اعتبار قابع  8و  4، 5های گويهمع ناقدام برای رشد فردی( د معنادار بودند. برای اي  عااستاندار

های ( داشتند، همچنی  برآورد اعتبار گويه2R=405/0و  2R ،445/0=2R=497/0به ترتی  قبولی ن

(. اما 2R=305/0و  2R، 364/0=2R ،333/0=2R=387/0ترتی  نیز قابع قبول بود نبه  6و  1، 2، 3

به اي  ترتی  معتبرتري  و  (.2R=268/0و  2R=277/0نسبتاً پايی  بود ن 9و  7های برآورد گويه
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( و به دنبال آن dtan s)15λ(=705/0ن 5گويه  اقدام برای رشد فردیدتري  نشانگر سازه نهفته نیرومن

dtan s )14λ  ،636/0= s(=667/0به ترتی  ن آمده است 9و  7 ،6 ،1، 2 ،3، 8، 4 هاگويهساير 

)dtan)18λ  ،622/0=)dtan s)13λ ، 604/0=)dtan s)12λ  ،577/0=)dtan s )11λ  ،552/0=)dtan s)16λ  ،

526/0=)dtan s)17λ  518/0و=)dtan s)19λ.) 

 (n=350ورد پارامترهای استاندارد مقیاس اقدام برای رشد فردی )برآ : 4جدول 

 ضریب تعیین واریانس خطا ضریب استاندارد رشد فردی

1 577/0 667/0 333/0 

2 604/0 636/0 364/0 

3 622/0 613/0 387/0 

4 667/0 555/0 445/0 

5 705/0 503/0 497/0 

6 552/0 695/0 305/0 

7 526/0 723/0 277/0 

8 636/0 595/0 405/0 

9 518/0 732/0 268/0 

ا آن ب از اجرای همزمان برای محاسبه روايی مقیاس اقدام برای رشد فردی روایی ابزار:

د. و پیشرفت تحصیلی استفاده ش اب، عزت نفس، افسردگی، انگیزش پیشرفتامه اضطرپرسشن

اجرا و  های تهراندانشگاه جوياننفر از دانش 350های ذکر شده به طور همزمان در بی متغیر

 (.5نجدول  شداطالعات حاصله با استفاده از ضري  همبستگی پیرسون تحلیع 

نفس، افسردگی، راب، عزترشد فردی با اضط همبستگی مقیاس اقدام برای :5جدول 

 و پیشرفت تحصیلی انگیزش پیشرفت

 M SD 1 2 3 4 5 6 متغیر

      1 85/8 44/33 رشد فردیاقدام برای . 1

     1 -21/0* 90/8 32/13 . اضطراب2

    1 -34/0* 23/0* 89/3 89/5 نفس. عزت3

   1 -49/0* 58/0* -25/0* 52/9 66/12 . افسردگی4

  1 -50/0* 38/0* -37/0* 16/0* 44/9 35/83 . انگیزش پیشرفت5

 1 33/0* -24/0* 27/0* -29/0* 07/0 23/1 33/16 . پیشرفت تحصیلی6

01/*p≤ 
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ام اقدشود، نتايج نشان داد که میزان همبستگی بی  گونه که در جدول فوق مشاهده میهمان

پیشرفت ، انگیزش (-25/0افسردگی ن (،23/0نفس ن، عزت(-21/0برای رشد فردی و اضطراب ن

قابع ذکر است که بی  اقدام دار بود. معنی ≥01/0p ها در سطحهمه همبستگی( بدست آمد. 16/0ن

نگی  و داری مشاهده نشده است. عالوه بر آن میابرای رشد فردی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی

 ول فوق ارائه شده است. انحراف استاندارد و همبستگی ساير متغیرهای پژوهش در جد

با  رونی وداعتبار مقیاس اقدام برای رشد فردی با استفاده از روش همسانی تحلیل اعتبار: 

تم و گیری از ضري  آلفای کرونبا  محاسبه شد. در جدول زير ضري  آلفا در صورت حذف آيبهره

 ارائه شده است.ال با نمره کع اهمبستگی هر س

ر دال با نمره کل و ضریب آلفا همبستگی هر سؤاستاندارد، میانگین، انحراف  :6جدول 

 صورت حذف آیتم

 آلفا در صورت حذف همبستگی با نمره کل انحراف استاندارد میانگین آیتم

1 39/3 52/1 527/0 820/0 

2 52/3 42/1 543/0 818/0 

3 66/3 41/1 548/0 817/0 

4 50/3 52/1 585/0 813/0 

5 65/3 49/1 630/0 808/0 

6 64/3 39/1 496/0 823/0 

7 65/3 38/1 482/0 824/0 

8 84/3 27/1 581/0 814/0 

9 83/3 31/1 497/0 823/0 

دول ها در جهر کدام از آيتم ال برایامقیاس در صورت حذف س میانگی  و انحراف استاندارد

باشد. می 835/0فوق ارائه شده است. نتايج نشان داد که اعتبار مقیاس اقدام برای رشد فردی 

ج نتاي همچنی  در ستون ديگر اي  جدول همبستگی هر ساال با نمره کع آزمون آورده شده که

(. افزون بر آن در جدول فوق ضري  3/0ها مناس  بودند نباالتر از دهد همه همبستگینشان می

 يکهرف شود در صورت حذآلفا در صورت حذف هر آيتم ارائه شده است. همانگونه که مشاهده می

ت يابد، بنابراي  هیچکدام از سااالت پرسشنامه از مجموعه سااالها میزان آلفا کاهش میاز آيتم

 کنار گذاشته نشده است.

جرا از آن(: Samejima Modelجیما )پاسخ بر اساس مدل سییم -تحلیل نظریه سوال

شرده اسرت، از مردل  ای چندارزشی استفادههای رتبهکه در مقیاس اقدام برای رشد فردی از پاسخ
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های هرر طبقره تحلیرع شرد، جیما برای برازندگی نیز استفاده شده است. نخست نسبت پاسرخسیم

های منطقی برای تحلیرع های مشاهده شده نشان داد در هر طبقه پاسخ، نسبتبررسی توزي  پاسخ

(، و αر تمیرز يرا وجود دارد. توانايی هر ساال در تمیز بی  سطو  در دامنه پیوستار ويژگری نپرارامت

بره عنروان  65/0(. پرارامتر تمیرز کمترر از 5( محاسبه شد نجردول βهای پاسخ نهای گزينهآستانه

يا باالتر به عنوان شاخ   35/1به عنوان شاخ  تمیز متوس  و  34/1تا  65/0شاخ  تمیز پائی ، 

 (. 2000، 1، راندس و زوونتمیز باال در نظر گرفته شد نبیکر

 اقدام برای رشد فردیهای سوال مقیاس پاسخ تحلیل :7جدول 

 

 هاسوال

 آستانه گزینه های پاسخ تمیز

α 1β 2β 3β 4β 5β 

1 54/1 63/1- 86/0- 22/0- 36/1 97/1 

2 66/1 82/1- 04/1- 32/0- 30/1 01/2 

3 85/1 89/1- 14/1- 30/0- 13/1 73/1 

4 79/1 62/1- 87/0- 28/0- 15/1 76/1 

5 06/2 73/1- 02/1- 29/0- 98/0 56/1 

6 50/1 24/2- 20/1- 33/0- 19/1 05/2 

7 48/1 11/2- 23/1- 48/0- 27/1 06/2 

8 94/1 25/2- 33/1- 58/0- 05/1 73/1 

9 58/1 40/2- 47/1- 68/0- 10/1 87/1 

باشرد. بره ها مناسر  میسوالمه شود، پارامتر تمیز هوق مشاهده میگونه که در جدول فهمان

ارامتر تمیز داشتند، زيرا پمناسبی شی  خوب بوده و سااالت دارای پارامتر تمیز همه که اي  معنی 

ادير منفری ترا ها دامنه مقادير ويژگی را از مقرالاست. پارامتر آستانه سا 35/1 بیشتر از آن هاهمه 

 4 ( در شرکعCategory Response Curvesگرفرت. منحنری پاسرخ طبقره نمببرت در برر می

 ارنردبرخود خروبی نظرم از هاگزينره شودمی مشاهده نمودار اي  در که همانگونه ت.گزارش شده اس

 تخرت ندارنرد و در هرم هاشرکع همچنی  باشد؛می تشخی  قابع يکديگر از شانتوزي  که بطوری

 تنیده نیستند.

                                                           
1. Baker, Rounds & Zevon 
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 منحنی پاسخ طبقه مقیاس اقدام برای رشد فردی :3شکل 

ست. اشده  قت مقیاس در سراسر پیوستار ويژگی محاسبهگیری دتاب  آگاهی آزمون برای اندازه

تر خطا با ی شود، بنابراي ، مقادير پائگیری تعريف میآگاهی آزمون به عنوان عکس خطای اندازه

در  فردی آگاهی بیشتر آزمون همراه است. بیشتري  آگاهی آزمون برای مقیاس اقدام برای رشد

 .(3+ قرار داشت نشکع 8/1تا  -8/1دامنه 

 
 تابع آگاهی آزمون برای مقیاس اقدام برای رشد فردی :4شکل 
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 نتیجه گیری بحث و

های روانی گیریگذشته صورت پذيرفته است. اندازه های روانی در قرنگیریمطالعه منظم اندازه

قابع سنجش های ساده و پرکاربرد ستند زيرا با مشاهده مستقیم و براساس روشبسیار مشکع ه

اقدام برای رشد  .(2002 ،1نسیجت سما و مول  آيرهای فراوانی همراه هستندبا چالش باشند ونمی

فرد تعريف  خود پیشرفت و مستمر رشد از فرد درک فرد؛ خود پیشرفت برای فرد فردی را تالش

و همچنی   . با توجه به اهمیت اي  سازه در فرايند رشد و پیشرفت(2003نروبیتشک،  اندکرده

، هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس اقدام برای مببت روان شناسیحوزه 

نفر از  350د تعداپاسخ بود. -رشد فردی بر اساس دو نظريه کالسیک آزمون و نظريه ساال

ای انتخاب شدند و ابزارهای ای چندمرحلهگیری خوشهبه روش نمونه های تهراندانشجويان دانشگاه

  آلفای های تحلیع عاملی اکتشافی و ت يیدی، ضريها، روشبر روی دادهپژوهش را تکمیع کردند. 

پاسخ -ساال نظريه ازجیما و براساس مدل سیم پاسخ-تحلیع ساال کرونبا ، همبستگی پیرسون،

صورت گرفت. نتايج تحلیع اکتشافی نشان داد اي  مقیاس از يک  بررسی بعديتچندبعدی جهت 

؛ 1998های پیشی  نروبیتشک، ته با مبانی نظری و پژوهشعامع تشکیع شده است که اي  ياف

( همسو بوده است. از سويی نتايج تحلیع عاملی ت يیدی 2012؛ روبیتشک و همکاران، 2003

اي  يافته نیز با نتايج های برازش مناس  مورد ت يید قرار داد. ساختار تک عاملی ابزار را با شاخ 

از سويی اعتبار  بوده است.مخوان ( ه2012وبیتشک، ؛ ر2003های پیشی  نروبیتشک، پژوهش

مقیاس اقدام برای رشد فردی به روش آلفای کرونبا  محاسبه شد که نتايج نشان از همسانی درونی 

اقدام برای بی  بخش اي  ابزار بود. از سوی ديگر نتايج مربوط به بررسی روايی ابزار نشان داد رضايت

شیگوموتو، ن ژوهشداری وجود دارد. نتايج پرابطه منفی و معنیرشد فردی با اضطراب و افسردگی 

همچنی  بی  اقدام برای رشد ( اي  يافته را مورد ت يید قرار داده است. 2016، 2لو، برووا و روبیتشک

داری وجود دارد. اي  در حالی بود که نفس و انگیزش پیشرفت رابطه مببت و معنیعزت فردی با

اي  نتايج با نتايج پژوهش  داری نداشت.ا پیشرفت تحصیلی رابطه معنیاقدام برای رشد فردی ب

رشد فردی سازه مهم  اقدام برای سازه همخوان بوده است. (2013ن 3ملک، ياسی  و شهزادی

رشد فردی، افراد را  اقدام برایبعالوه المت و بهزيستی عمومی افراد است. مستعد بهبود و افزايش س

داف زندگی و احساس رضايت فردی ا و رشد که منجر به دستیابی به اههبه ادامه جستجوی چالش

های بررسی شده، ساير عوامع مرتب  با محققان معتقدند که عالوه بر سازهکند. شود، وادار میمی

-توبمان. در پژوهشی (1997رشد فردی نیز وجود دارند مبع خودبسندگی نروبیتشک،  اقدام برای

                                                           
1. Sijtsma & Molenaar 

2. Shigemoto, Low, Borowa & Robitschek 

3. Malik, Yasin & Shahzadi 
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 در معنی يعنی مببت ويژگی دو مورد در پرستاران و پزشکان بر روی (2008ن 1آری و وينتروبب 

 مرگ معرض در بیشتر افراد چه هر که داد نشان نتايج ،دادند انجام فردی رشداقدام برای  و زندگی

ی کمتر ثانوی ديدگیآسی  و شده بیشتر انششغلی نفسعزت و خوشبینی ،بگیرند قرار بیمار

از سويی  یزان اقدام برای رشد فردی اي  افراد نیز بیشتر خواهد شد.آورند. از طرفی مبدست می

( در پژوهشی که به بررسی ارتباط بی  اقدام برای رشد فردی با رضايت از 2008ن 2استويک و وارد

زندگی و بهزيستی روانشناختی پرداختند نشان دادند که اقدام برای رشد فردی رابطه مببت و 

باشد. همچنی  می آن هاکننده مببت بینیرضايت از زندگی دارد و پیش داری با بهزيستی ومعنی

نتايج نشان داد افرادی که از افسردگی و اضطراب برخوردارند میزان اقدام برای رشد فردی کمتری 

افرادی که سطح اقدام برای از طرفی  را گزارش کردند که با نتايج اي  پژوهش همسو بوده است.

ی الست در مقايسه با افرادی که پايی  است، بیشتر درگیر اصال  عمدبا آن هارشد فردی در 

پذيرند، ارتباط بهتری با ديگران دارند، زندگی را با معناتر ندانسته( خودند. همچنی  خويشت 

بینند، کنترل بیشتری دارند، توانايی تسل  يافت  بر محی  کع را دارند و درک خوبی از می

يافته ديگر اي  پژوهش  شان دارند.های روزانهربوط به زندگی و انتخابفرمانی مخودمختاری يا خود

شد که  استفاده پاسخ چندبعدی-ساال نظريه از تحلیع بوده که پرسشنامهمربوط به بررسی بعديت 

بعدی بودن از نظر تحلیع مفروضه تک عالوه بر روش مذکورنتايج وجود اي  مفروضه را تايید نمود؛ 

 مشخ  کردن در اي  پژوهش به دلیع حلیع عاملی اکتشافی نیز تايید شد.عاملی تايیدی و ت

 ثرما هاساال به پاسخگويی در از بحو بعديت استفاده شده و اي  امر که بوده ابزار پنهانی ساختار

 گردد.می پارامترها برآورد در سوگیری به منجر آن شدن نقض (2009ن 3باشد که از نظر ريکاسمی

مدرج  -پژوهش مربوط به تحلیع مقیاس اقدام برای رشد فردی بر اساس مدل پاسخ يافته ديگر اي 

باشد. به اي  معنی که همه ها مناس  میپارامتر تمیز همه سوالجیما بود. نتايج نشان داد سیم

ها پارامتر آستانه ساالهمچنی  سااالت دارای پارامتر تمیز خوب بوده و شی  مناسبی داشتند. 

 آزمون، تاب  آگاهیگرفت و بر اساس ر ويژگی را از مقادير منفی تا مببت در بر میدامنه مقادي

که  + قرار داشت8/1تا  -8/1بیشتري  آگاهی آزمون برای مقیاس اقدام برای رشد فردی در دامنه 

 که داردمی اظهار همبلتون بوده است.در طول پیوستار مقیاس نشان از آگاهی مناس  سااالت 

 وجود نمود ارائه پاسخ سئوال نظريه قال  در توانمی که هايیمدل تعداد در دوديتیمح گونههیچ

 خود، تغییر فرآيند در عمدی و فعاالنه درگیری يک عنوان به فردی رشد برای از سويی اقدام. ندارد

 دفر که مفهوم اي . دهدمی ر  زندگی از ایحوزه هر در و باشد عاطفی يا رفتاری شناختی، تواندمی

 و استعداد ،رشد برای خودمختار انگیزه کمی به نیاز باشد فرمان خود تواندمی رشد فرآيند در
                                                           
1. Taubman-Ben-Ari & Weintroub 
2. Stevic & Ward 
3. Reckase 
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 ابعاد چگونه دانندمی که است افرادی شامع شناختی بعد مقیاس، اي  در. دارد مستقع عمع توانايی

 تغییر به رو ش عمالً افراد چگونه که دارد ت کید اي  بر رفتار بعد. دهند تغییر را شانزندگی خاص

 هایويژگی و اختصار و کوتاهی مقیاس، اي  قوت نقاطاز . کنندرشدی می هايیزمینه در

اقدام سازه رفتار خطرپذيری و سالمت روانی با نتايجی که ماّکد اي  است که  .استآن  سنجیروان

، پذيرفته مستعد بهبود و افزايش سالمت و بهزيستی عمومی افراد است ،رشد فردی سازه مهم برای

ها و رشد که منجر به جستجوی چالشرشد فردی، افراد را به ادامه  اقدام برایشده است. بعالوه 

محققان معتقدند که کند. شود، وادار میداف زندگی و احساس رضايت فردی میدستیابی به اه

نظر افراد در  مرتب  بوده و به معنی اي  بوده که رشد فردی اقدام برایعواملی نظیر خودبسندگی با 

عمومی برای سنجش  بسندگی ادراک شدهگیری از مقیاس خودهايشان اندازهمورد توانايی

ردی، مقیاس مشترک رشد ف اقدام برایرشد فردی برای سنجش  اقدام برایبسندگی، مقیاس خود

نامه سالمت روانی برای سنجش المللی در مورد شخصیت برای سنجش خطرپذيری و پرسشبی 

 سهولت اجرا، سهولت به توجه با نهايت در(. 1997، روبیتشکوانی استفاده کرد نسالمت ر

 و روايی و بودن عملی گروهی، و فردی صورت به اجرا قابلیت تفسیر، و تعبیر سهولت گذاری،نمره

 گیریاندازه برای مناسبی ابزار اقدام برای رشد فردی مقیاس که شودمی گرفته نتیجه مناس  اعتبار

 و موجود نظری مبانی به توجه با و باشدمی مببت روان شناسیپیشرفت افراد در زمینه رشد و 

 در واقعی رفتار هایاندازه با اقدام برای رشد فردی نمرات شودمی پیشنهاد گذشته هایپژوهش

مقیاس  با ارتباط پژوهش در توجه به اي  نکته مهم است کهاز سويی  .شود همبسته روزمره زندگی

در نظر  الزم دقت ديگر مقیاس های ساير به نتايج تعمیم در لذا ،شده انجام رای رشد فردیاقدام ب

 توجه مورد پژوهش اي  در که مختلفی گذارینمره الگوهای عملکرد است ممک  زيرا گرفته شود

کننده در اي  در نهايت بدي  وسیله پژوهشگران از کلیه افراد شرکت .کند عمع متفاوت قرارگرفته

 . کنندهش تقدير و تشکر میپژو

 

 منابع فارسی

اس خوديابی (. ساخت و اعتباريابی مقی1393ن .محمداکبری بلوطبنگان، افضع و رضايی، علی

 3ن6، بالینی روان شناسیمجله شجويان. های مختلف شخصیت در دان( بر اساس نظريهSDSن

 .55-68(، 23پیاپی

نفس روزنبرگ در ی و روايی مقیاس عزت(. سنجش پاياي1386ن .رجبی، غالمرضا و بهلول، نسري  -

(، 8پیاپی 2ن3، شناختیهای تربیتی و روانپژوهشدانشجويان سال اول دانشگاه شهید چمران. 

48-33. 
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