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სხვადასხვა ფსიქოლოგიური კონსტრუქტის გასაზომად გამოყენებული
გავრცელებული კითხვარების დიდი ნაწილი თარგმნილია ქართულად და მათ
აქტიურად იყენებენ, თუმცა, არ არის ცნობილი მათი ფაქტორული სტრუქტურა.
იმ შემთხვევაში, თუ ის არ შეესაბამება კითხვარის თავდაპირველ სტურქტურას,
შედეგი არ იქნება ვალიდური და შესაბამისად, ამგვარი კითხვარების გამოყენება
რეალურ სურათს ვერ მოგვცემს. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარებულმა
კვლევებმა აჩვენა, რომ ამგვარი ხარვეზები აქვს შფოთვის, დეპრესიის,
თვითშეფასების კითხვარებს, რომლებსაც დიდი ხანია იყენებენ საქართველოში. ამ
კვლევით ვაჩვენებთ ამ და სხვა კითხვარების ფაქტორულ სტრუქტურას,
რისთვისაც, პირველ ეტაპზე
კიდევ ერთხელ გავარედაქტირეთ
ამ
ინსტრუმენტების
ტექტსები,
ხოლო
შემდეგ
განვახორციელეთ
მათი
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზი. ზოგიერთ კითხვარში მოგვიწია
დებულებების ამოღება. შედეგად, მივიღეთ სანდო და ვალიდური კვლევის
ინსტრუმენტები.
ფსიქოლოგიური რაოდენობრივი კვლევების უმეტესობა კონსტრუქტების
გასაზომად კითხვარებს და ტესტებს იყენებს. კვლევის ეს ინსტრუმენტები, ე.წ.
თვითანგარიშის საზომებია, რომლებიც კონსტრუქტის, ან, სხვა სიტყვებით,
ცვლადის შესაბამის რამდენიმე კითხვას/დებულებას შეიცავს. ამ კითხვებისა თუ
დებულებების
შერჩევა
ცვლადის/კონსტრუქტის
ოპერაციონალიზაციიდან
გამომდინარე ხდება. კითხვარის შევსებისას რესპონდენტმა უნდა მოგვაწოდოს
ინფორმაცია, ახორციელებს თუ არა ის, ჩვეულებრივ, სხვადასხვა ქცევას, ან
განიცდის ამა თუ იმ ემოციას, ან აქვს ესა თუ ის მოსაზრება. ეს ქცევები, აზრები და
გრძნობები ერთ ცვლადს შეესაბამება, სხვა სიტყვებით, ერთი ცვლადი რამდენიმე
კითხვით/დებულებით იზომება, რათა, რაც შეიძლება ამომწურავად დახასიათდეს
ესა თუ ის კონსტრუქტი. გარდა ამისა, დებულებების ნაწილი ერთი
მიმართულებითაა ფორმულირებული, ხოლო ნაწილი – საპირისპირო
მიმათულებით. მაგალითისათვის, დეპრესიის შესაბამისი დებულება შეიძლება
იყოს – ხშირად მინდება ტირილი, ხოლო საპირისპირო მიმართულების
დებულება – ჩვეულებრივ, კარგ განწყობილებაზე ვარ. ასეთი კითხვების პასუხებს
კითხვარის დამუშავებამდე მიმართულებას უცვლიან, რათა ყველა პასუხი ერთი
მიმართულებით იცვლებოდეს.
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საზომი ინსტრუმენტი გარკვეულ ფსიქომეტრულ მახასიათებლებს უნდა
აკმაყოფილებდეს,
ის
უნდა
იყოს
სანდო,
ვალიდური,
კონსისტენტური/თანმიმდევრული საზომი – ყველა ეს მახასიათებელი,
ძირითადად, კორელაციური ტექნიკის გამოყენებით მოწმდება. მონაცემების
სტატისტიკური დამუშავების ტექნიკის განვითარებამ და სულ უფრო და უფრო
დახვეწილი სტატისტიკური კომპიუტერული პროგრამების შემუშავებამ
ფსიქოლოგებს შესაძლებლობა მისცა, საზომი ინსტრუმენტების დამუშავების
ახალი ტექნიკები გამოიყენონ. კერძოდ, კითხვარის შექმნისას, ავტორები,
ჩვეულებრივ, იყენებენ პირველად ფაქტორულ ანალიზს (EFA), რათა გაარკვიონ,
რამდენ ფაქტორზე იტვირთება მათი კითხვარის შემადგენელი დებულებები. თუ,
მაგალითად, ავტორებმა შეიმუშავეს დეპრესიის კითხვარი, მისი ყველა დებულება
ერთ, დეპრესიის ფაქტორზე უნდა დაიტვირთოს, ხოლო, თუ ავტორების
ჩანაფიქრით, ამავე კითხვარს ორი სკალა უნდა ჰქონდეს, რომლებიც დეპრესიის
გარდა, ვთქვათ, დაქვეითებულ გუნება-განწობილებას ზომავს, მაშინ, კითხვები
ორ ფაქტორზე უნდა მოთავსდეს/დაიტვირთოს.
ამგვარი საზომი ინსტრუმენტები, უმეტეს შემთხვევაში, ინგლისურენოვანი
სპეციალისტების მიერ იქმნება, შესაბამისად, ქართველ ფსიქოლოგებს გვიწევს
მათი ქართულენოვანი ვერსიების შემუშავება. ეს კი, მხოლოდ ინსტრუმენტის
თარგმნას არ გულისხმობს. შემუშავებულია ტესტების თარგმნისა და კროსკულტურული ადაპტაციის საერთაშორისო ინსტრუქცია, რომელიც ძალიან
ნათლად გვკარნახობს, რა პროცედურაა გასავლელი კითხვარის ნებისმიერი სხვა
ენოვანი ვერსიის შემუშავებისათვის. წინამდებარე სტატიაში სწორედ ამ
პროცედურის დაცვით შექმნილი ქართულენოვანი კითხვარების შემუშავების
პროცესს და შედეგებს აღვწერთ. ინფორმაციის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე,
რადგან ეს არ არის კვლევა მისი კლასიკური გაგებით, წინამდებარე სტატიის
აგებულებაც განსხვავებულია იმ კუთხით, რომ ის არ შეიცავს ლიტერატურის
მიმოხილვის და მის საფუძველზე საკვლევი კითხვის დასმის, შესაბამისი
მეთოდის და შედეგების აღწერის და მათი ანალიზის ნაწილებს.
საზომი ინსტრუმენტის ქართულენოვანი ვერსიის შექმნისათვის ორიგინალმა
სასურველია გაიაროს სამი საფეხური: (1) თარგმანი და ლინგვისტური
ვალიდაცია, (2) სკალის ფაქტორული სტრუქტურის შემოწმება, (3) ნორმატიული
მაჩვენებლების დადგენა. სამი საფეხურის გავლა ყოველთვის აუცილებელი არ
არის. მაგალითად, მესამე საფხურის გავლა მნიშვნელოვანი და საჭიროა იმ
ინსტრუმენტებისათვის, რომელთაც დიაგნოსტიკური მიზნით იყენებენ,
ძირითადად, კლინიკური და ორგანიზაციის ფსიქოლოგები. საჭიროა, არსებობდეს
ათვლის წერტილი, დიაპაზონი, რომელსაც უნდა შევადაროთ ყოველი
ინდივიდუალური მონაცემი. მაგალითისათვის, თუ პიროვნებას აღმოაჩნდება
დეპრესიის მაჩვენებელი 20 ქულით, შესადარებლად უნდა გვქონდეს ნორმის
მაჩვენებლები, რომ შევძლოთ იმის დადგენა, ნორმის ფარგლებშია ეს
კონკრეტული მაჩვენებელი, თუ სცდება მას. ამავე დროს, ნორმის მაჩვენებლების
დადგენა დიდი რაოდენობით მონაცემის შეგროვებას საჭიროებს და დროში
გახანგრძლივებული პროცესია. ასევე, მეორე საფეხურის გავლა არაა საჭირო იმ
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საზომი ინსტრუმენტებისათვის, რომლებიც ლატენტურ ცვლადს არ ზომავს.
სტატისტიკაში, კერძოდ, სტრუქტურული განტოლების მოდელირებაში,
განასხვავებენ ლატენტურ და დაკვირვებულ ცვლადებს. ლატენტურ ცვლადს
უშუალოდ ვერ ვზომავთ, რადგან ვერ ვაკვირდებით, თუმცა, ვზომავთ მის
გამოხატვას, და შემდეგ დასკვნას ვაკეთებთ ლატენტური ცვლადის შესახებ,
რადგან მისი შესწავლა გვაინტერესებს. მაგალითად, თვითშეფასება ლატენტური
ცვლადია, რომელსაც ვზომავთ მისი ოპერაციონალიზაციის შედეგად
ჩამოყალიბებული კითხვებით, როგორიცაა, მაგალითად: ”ისევე კარგად შემიძლია
რაღაცების კეთება, როგორც სხვებს”.
ჩვეულებრივ, საზომი ინსტრუმენტების არსებული ქართულენოვანი ვერსიები
მხოლოდ პირველ, თარგმანის საფეხურს გადის, უგულებელყოფილია მეორე და
მესამე საფეხურები, იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ეს საჭიროა. ეს მდგომარეობა აისახა
სუმბაძისა და კოლეგების გამოცემული კითხვარების კრებულში. აქ მოყვანილი
ღირებული და მნიშვნელოვანი აღწერების მიუხედავად, ინსტრუმენტებს არ აქვთ
გავლილი ფაქტორული ანალიზი (სუმბაძე და სხვები, 2012). გამონაკლისია აქამდე
გაკეთებული რამდენიმე ინსტრუმენტის ვალიდაცია, რომელთა უმრავლესობა
უკვე გამოცემულია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში, ნაწილი კი
გადაცემულია დასაბეჭდად. ესენია
ემოციური ინტელექტის, როგორც
პიროვნული ნიშნის კითხვარი (Martskvishvili, Arutinov & Mestvirishvili, 2012)
პოსტ-ტრავმული სტრესის კითხვარი (ხეჩუაშვილი, 2015; Khechuashvili, 2016),
იდენტობის ჩამოყალიბების განზომილებების კითხვარი (Skhirtladze, et al., 2016),
იდენტობის სტილის კითხვარი (Skhirtladze et al., n. d.), აღზრდის
განზომილებების კითხვარი (Skhirtladze et al., n. d.), ოჯახის ფუნქციონირების
შესაფასებელი კითხვარი და პოსტრამვული ზრდის საკვლევი ინსტრუმენტი
(ფანჯიკიძე, 2014).
სამეცნიერო კვლევების უმეტესობა ნორმის მაჩვენებლებს არ საჭიროებს, რადგან
ცვლადებს შორის მიმართების დადგენაზეა აგებული. დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის
ინსტიტუტში ჩატარებული და მიმდინარე კვლევები თითქმის მთლიანად ამ
ტიპისაა, შესაბამისად, ნორმების დადგენა ჩვენს ამოცანას არ წარმოადგენს. ამავე
დროს, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ზოგიერთი კითხვარის ჩვენ მიერ შემუშავებული
ქართულენოვანი ვერსიების ნორმების დადგენა სამომავლო ამოცანაა. თანაც,
მესამე საფეხურის გარეშე, კითხვარი მზადაა გამოყენებისათვის, ერთადერთი, ვერ
მოხერხდება მისი დიაგნოსტიკური მიზნით გამოყენება, სანამ არ დადგინდება
ნორმის მაჩვენებლები.
წინამდებარე ნაშრომის მთავარი მიზანი მეორე საფეხურის დეტალურად
განხილვაა. ეს ამოცანა დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ყველა
თანამშრომელს დაგვიდგა, როდესაც კვლევებს ვატარებდით. კითხვარების
არსებული ქართულენოვანი ვერსიების გამოყენებისას ვიღებდით მოულოდნელ,
არალოგიკურ შედეგებს, რამაც მიგვიყვანა ფაქტორული ანალიზის ჩატარების
აუცილებლობამდე. ამავე დროს, ამ სტატიაში წარმოდგენილმა ყველა კითხვარმა
თარგმანის საფეხურიც გაიარა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის უკვე თარგმნილი იყო.
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ის კითხვარები, რომლებიც უკვე თარგმნილი იყო, შევადარეთ ორიგინალს,
გავარედაქტირეთ და ზოგიერთი დებულების ფორმულირება შევცვალეთ. ხოლო
დანარჩენი კითხვარები ვთარგმნეთ, შემდეგ უკუვთარგმნეთ, შევადარეთ ეს
ვერსიები ერთმანეთს და გავარედაქტირეთ.
მეორე საფეხურის გასავლელად, ანუ, კითხვარების ფაქტორული სტრუქტურის
შესამოწმებლად საჭირო იყო მონაცემების შეგროვება, რაც განვახორციელეთ
პრინციპით: 1 კითხვა–10 მონაცემი, შესაბამისად, ვთქვათ, თუ კითხვარში 20
კითხვა იყო, მინიმუმ 200 მონაცემი მოვიპოვეთ. ყველა ეს მონაცემი ონლაინ
პრინციპით შევაგროვეთ. კითხვარები Google Drive-ის Forms-ზე აიტვირთა, რის
შემდეგაც რესპონდენტებს კითხვარების ბმული დაეგზავნათ. კითხვარების
შევსება
ნებაყოფლობითი
იყო,
ამასთანავე,
ატვირთული
კითხვარები
ანონიმურობის დაცვის სრულ გარანტიას იძლეოდა. თითო კითხვარის შევსებას,
საშუალოდ, დაახლოებით 15 წუთი სჭირდებოდა, მონაწილეებს კი შეეძლოთ ის
თავისთვის მოსახერხებელ დროს შეევსოთ. ამასთან, შეკითხვების შემთხვევაში,
ყველა მათგანს ჰქონდა შესაძლებლობა, ინტერვიუერს დაკავშირებოდა.
კითხვარში ყველა კითხვა სავალდებულოდ იყო მონიშნული, რათა
რესპონდენტებს შემთხვევით არ გამორჩენოდათ რომელიმე მათგანი.
რესპონდენტების პასუხები Google Drive-ზე მხოლოდ მონაწილეების თანხმობით,
’submit’ ფუნქციის გააქტიურებით ფიქსირდება, შესაბამისად, მათ ყველა ეტაპზე
შეეძლოთ შეეწყვიტათ კითხვარის შევსება და პასუხები აღარ დაეფიქსირებინათ.
ინსტრუმენტების ფაქტორული სტრუქტურა შევამოწმეთ კომპიუტერული
პროგრამა
Mplus-ის (Muthén & Muthén, 1998 – 2008) დახმარებით,
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზით (CFA), რომელიც სტრუქტურული
განტოლების
მოდელირების
ტექნიკების
ჯგუფს
მიეკუთვნება.
დამადასტურებელი
ფაქტორული
ანალიზი
განსხვავდება
პირველადი
ფაქტორული ანალიზისაგან იმით, რომ ის უკვე არსებული ინსტრუმენტების
ფაქტორულ სტრუქტურას ამოწმებს მაშინ, როცა თავდაპირველი ფაქტორული
ანალიზი ინსტრუმენტის ფაქტორულ სტრუქტურას ადგენს მისი შექმნის დროს.
რადგან ჩვენ უკვე შემუშავებული კითხვარების ფაქტორული სტრუქტურის
შემოწმება გვქონდა მიზნად დასახული,
დამადასტურებელი ფაქტორული
ანალიზის გამოყენება გვესაჭიროებოდა.
სტრუქტურული განტოლების მოდელირების მოქმედების პრინციპი იმაში
მდგომარეობს, რომ სისტემაში შეგვყავს მოდელი, რომელსაც ის ამოწმებს, ანუ,
ადარებს ნავარაუდევ მოდელს და აჩვენებს, რამდენად ერგება მას სამიზნე
მოდელი. მოდელის მორგების სტატისტიკური კრიტერიუმი არის ხი კვადრატი
(χ²). ხი კვადრატი აჩვენებს, რამდენად დიდია განსხვავება მონაცემებში სამიზნე
და ნავარაუდევ მოდელში ვარიაციისა და კოვარიაციის მატრიცებს შორის (Wang
& Wang, 2012). ხი კვადრატი (χ²), არ უნდა იყოს სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი,
რაც იმას მიუთითებს, რომ შესამოწმებელი/სამიზნე მოდელი არ განსხვავდება
ნავარაუდევისგან და, შესაბამისად, ერგება მას. კითხვარის ფაქტორული
სტრუქტურის ანალიზის ტერმინებით, ეს ნიშნავს, რომ თუ კითხვარის
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ორიგინალი ვერსია ერთფაქტორიანია, ჩვენს ვერსიასაც იგივე ერთი ფაქტორი
უნდა ჰქონდეს, ანუ, შესამოწმებელი მოდელი არ უნდა განსხვავდებოდეს
ორიგინალი კითხვარის ერთფაქტორიანი მოდელისაგან, რაც ხი კვადრატის
შედარებით მცირე მაჩვენებელს საჭიროებს, რომელიც სტატისტიკურად
უმნიშვნელო უნდა იყოს.
ხი კვადრატის ამგვარი მნიშვნელობა იდეალური უფროა, ვიდრე რეალური,
ამიტომ, ფსიქოლოგები უშვებენ, რომ χ² შეიძლება იყოს სტატისტიკურად
მნიშვნელოვანი, თუმცა, არც იმდენად, რომ მისი მაჩვენებელი სამჯერზე მეტად
აღემატებოდეს თავისუფლების ხარისხს. მოდელების შედარების ტერმინებში ეს
ნიშნავს, რომ შესამოწმებელი და ნავარაუდევი მოდელები ერთმანეთისგან
განსხვავდება, თუმცა, მცირედ. მართლაც, არარეალისტურია, მოველოდეთ, რომ
ნებისმიერი ორი შესადარებელი მოდელი იდეალურად დაემთხვევა ერთმანეთს;
მათ შორის, სავარაუდოდ, ყოველთვის იქნება განსხვავება. ამითაა სწორედ
გამართლებული ფსიქოლოგების ზემოთხესნებული დაშვებაც.
ამავე დროს, ხი კვადრატი ისეთი სტატისტიკაა, რომელიც დამოკიდებულია
შერჩევის ზომაზე, ანუ, მონაცემების რაოდენობაზე (Field, 2009) და ვერ გამოდგება
მოდელის მორგების საუკეთესო საზომად. ამიტომ, მკვლევრები დამატებით
კიდევ სამ სტატისტიკას განიხილავენ. ესენია:
1. შედარებითი მორგების ინდექსი (CFI), რომელიც ნაკლებაა დამოკიდებული
შერჩევის ზომაზე და აჩვენებს, რამდენად განსხვავდება მკლევარის
ნავარაუდევი მოდელი ნულოვანი მოდელისაგან, რომელიც გულისხმობს
ნულოვან კოვარიაციას დაკვირვებად ცვლადებს შორის;
2. ტაკერ-ლუისის ინდექსი (TLI), რომელიც ნაკლებაა დამოკიდებული
შერჩევის ზომაზე, და უდრის
ნულოვანი მოდელის ხი კვადრატს
გამოკლებული სამიზნე მოდელის ხი კვადრატი გაყოფილი ნულოვანი
მოდელის ხი კვადრატზე;
3. მიახლოების საშუალო კვადრატის შეცდომა (RMSEA). ის მოდელების
მიახლოების შეცდომას ზომავს, ხანდახან მას პოპულაციაზე დაფუძნებულ
მაჩვენებელს უწოდებენ, ის არაა დამოკიდებული შერჩევის ზომაზე. რაც
უფრო უახლოვდება ეს მაჩვენებელი ერთს, მით უარესია მორგება (Wang &
Wang, 2012).
მათგან, ხი კვადრატი და მიახლოების საშუალო კვადრატის შეცდომა მორგების
აბსოლუტურ მაჩვენებლებად განიხილება, ხოლო ტაკერ-ლუისის და შედარებითი
მორგების ინდექსები - მორგების შედარებით მაჩვენებლებად. CFI- ს და TLI-ს
მნიშვნელობა უნდა იყოს 0.90 და მეტი, ხოლო RMSEA - 0.08 ან ნაკლები (Hu &
Bentler, 1999).
გარდა ამისა, ვამოწმებთ დებულებათა დატვირთვებს ფაქტორზე, რომლებიც არ
უნდა იყოს 0.4-ზე ნაკლები და უარყოფითი.
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ამ სტატიაში განხილულმა ყველა კითხვარმა გაიარა ეს პროცედურა და,
საბოლოოდ, მორგების დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლები აჩვენა, თუმცა, ეს
საკმაოდ შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესი იყო, ზოგიერთ კითხვარზე ამ
პროცედურის გავლა რამდენჯერმე მოგვიწია, რათა სასურველი შედეგისათვის
მიგვეღწია.
ქვემოთ დეტალურად განვიხილავთ რამდენიმე კითხვარის ფაქტორული
ანალიზის პროცედურას.

ადაპტაციის საზომი კითხვარები
პიროვნების
და
სოციალურ
ფსიქოლოგიაში
თანამედროვე
კვლევები
ადაპტაციის/მორგების მაჩვენებლებს ზომავენ, რომლებიც აჩვენებს, რამდენადაა
ადაპტირებული ადამიანი გარემოსთან. ეს მაჩვენებლები ორ ჯგუფად იყოფა: ე. წ.
ინტერნალური, როგორიცაა, ვთქვათ, შფოთვა, დეპრესია, თვითშეფასება,
ცხოვრებით კმაყოფილება, და ექსტერნალური, როგორიცაა, დევიანტური ქცევა,
მაგ., ალკოჰოლიზმი, ადიქცია და ა.შ. ჩვეულებრივ, მკვლევრები იყენებენ ან სრულ
ბატარეას, ან მის ნაწილს სხვადასხვა კომბინაციით. მათგან ჩვენ ყველა
ინტერნალური კითხვარის ქართულენოვანი ვერსია შევიმუშავეთ.
ადაპტაციის საზომი კითხვარები:
o ეპიდემიოლოგიური კვლევების ცენტრის დეპრესიის საზომი სკალა (Center
for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD,) Radloff, L. 1977)
o ბეკის დეპრესიის საზომი ინსტრუმენტი
(Beck Depression Inventory (BDI), Beck et al., 1961)
o სიტუაციური და პიროვნული შფოთვის საზომი ინსტრუმენტი
(State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Spielberger et al., 1983)
o როზენბერგის თვითშეფასების სკალა
(Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), Rosenberg, M. 1965)
o ცხოვრებით კმაყოფილება
(Satisfaction with life (Diener, E, Emmons, R, A., Larsen R. J, & Griffin, Sh., 1985)
o ცხოვრების საზრისის კითხვარი
(The Meaning in Life Questionnaire (MLQ), Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., &
Kaler, M. 2006)

ყველაზე მარტივად ფაქტორული ანალიზი გაიარა ორმა კითხვარმა, ესენი
გახლავთ, ედ დინერის ცხოვრებით კმაყოფილების კითხვარი, რომელიც 1
ფაქტორისა და 5 კითხვისაგან შედგება და როზენბერგის თვითშეფასების სკალამ,
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რომელიც 1 ფაქტორისა და 10 კითხვისაგან შედგება. ცხრილში 1-ში მოცემულია
მათი მორგების მაჩვენებლები:
კითხვარი

ChiSquareValue

Degrees
Freedom

ცხოვრებით
კმაყოფილება

38.379

5

32

თვითშეფასება 84.182

of PValue

RMSEA CFI
Estimate

TLI

0.0000

0.062

0.986

0.972

0.0000

0.074

0.933

0.905

ცხრილი 1. ცხოვრებით კმაყოფილება და თვითშეფასება. დამადასტურებელი
ფაქტორული ანალიზის შედეგები.
შევიმუშავეთ დეპრესიის ორი საზომის – ეპიდემიოლოგიური კვლევების ცენტრის
დეპრესიის საზომი სკალისა დაბეკის დეპრესიის საზომი ინსტრუმენტის –
ქართულენოვანი
ვერსიები,
რომელთა
თავდაპირველი
სტრუქტურა
ერთფაქტორიანია, თუმცა, ჩვენი ვერსიები არ გვაძლევდა მორგების სათანადო
მაჩვენებლებს მანამ, სანამ არ ამოვიღეთ 4-4 დებულება ორივე კითხვარიდან. ამ
ორი კითხვარის ფაქტორული სტრუქტურის მორგების მაჩვენებლები
წარმოდგენილია ცხრილ 2-ში:
კითხვარი

ChiSquareValue

Degrees of PFreedom
Value

RMSEA CFI
Estimate

TLI

ბეკის
დეპრესიის 253.388
საზომი
ინსტრუმენტი

119

0.0000

0.061

0.906

0.893

ეპიდემიოლოგიური 255.049
კვლევების ცენტრის
დეპრესიის საზომი
სკალა

102

0.0000

0.071

0.912

0.896

ცხრილი 2. ეპიდემიოლოგიური კვლევების ცენტრის დეპრესიის საზომი სკალა და
ბეკის დეპრესიის საზომი ინსტრუმენტი. დამადასტურებელი ფაქტორული
ანალიზის შედეგები.
შესაბამისად, ამ კითხვარების ქართულენოვანი ვერსიები უფრო მოკლეა. ამის
გამო, გავზომეთ კორელაცია თავდაპირველ და განახლებულ ვერსიებს შორის:
o ეპიდემიოლოგიური კვლევების ცენტრის დეპრესიის საზომი სკალა –r=.985
o ბეკის დეპრესიის საზომი ინსტრუმენტი–r=.978.
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ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში ამჟამად მიმდინარე ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლების კვლევამ ნათლად დაგვანახა ამ პროცედურების მნიშვნელოვნება:
თუ შფოთვის მაჩვენებელს გამოვთვლიდით ამ კითხვარის თავდაპირველი,
სრული ვერსიის გამოყენებით, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს არ ექნებოდათ
მაღალი შფოთვა რაც, არ იქნებოდა მოსალოდნელი და ლოგიკური შედეგი.
კითხვარის განახლებული ვერსიის გამოყენებით, შფოთვა მაღალი აღმოჩნდა,
ბუნებრივია, გავითვალისწინეთ საერთაშორისო ნორმები, რადგან საქართველოს
ნორმები ჯერ-ჯერობით, არ არსებობს.
მათგან, შედარებით რთული პროცედურა გაიარა სპილბერგერის შფოთვის
კითხვარმა. აქ, დამადასტურებელ ფაქტორულ ანალიზთან ერთად, მოგვიწია
პირველადი ფაქტორული ანალიზის გამოყენებაც, რომელიც დაგვეხმარა
ქართულენოვანი ვერსიის ფაქტორული სტრუქტურის გარკვევაში. როგორც
ცნობილია, ეს კითხვარი ორი ნაწილისაგან შედგება, რომელთაგან ერთი
სიტუაციურ შფოთვას ზომავს, ხოლო მეორე – პიროვნულ შფოთვას(Julian, 2011).
სიტუაციური შფოთვის 20 კითხვა ერთ ფაქტორზე უნდა მოთავსებულიყო, თუმცა,
თავიდან ასე არ მოხდა. CFA-ს მიხედვით, მე-15 დებულებას –მოშვებული ვარ –
უარყოფითი დატვირთვა ჰქონდა, ხოლო EFA-ს მიხედვით, ეს დებულება
მოთავსდა ცალკე ფაქტორზე, რამაც, საბოლოოდ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ეს
პუნქტი კითხვარიდან უნდა ამოგვეღო.
გარდა ამისა, კითხვები ორ ფაქტორად გაიყო: ე. წ. დადებითად და უარყოფითად
(რევერს კოდირება) ფორმულირებულ დებულებებად. დამადასტურებელი
ფაქტორული ანალიზი იცნობს ამგვარ შემთხვევებს და პროცედურულად,
დებულებებისთვის
ცდომილებებს შორის კორელაციების დამატების
შესაძლებლობას იძლევა. ჩვენც, შესაბამისად, დავამატეთ ცდომილებებს შორის
კორელაციები ცალკე დადებითი და ცალკე უარყოფითად ფორმულირებული
დებულებებისათვის, რის შედეგადაც, დარჩენილი 19 კითხვა ერთ ფაქტორზე
მოთავსდა და მივიღეთ მორგების დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლები, რაც
ცხრილ 3-შია მოცემული. კორელაცია თავდაპირველ და განახლებულ ვერსიებს
შორის მაღალია - r=.985.
კითხვარი

ChiSquareValue

სიტუაციური 131.286
შფოთვა

Degrees
Freedom

of PValue

71

0.0000

RMSEA CFI
Estimate

TLI

0.053

0.940

0.975

ცხრილი 3. სიტუაციური შფოთვა. დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის
შედეგები.
სიტუაციურისაგან განსხვავებით, პიროვნული შფოთვის 20 კითხვა არ მოთავსდა
ერთ ფაქტორზე, მიუხედავად იმისა, რომ სამი დებულება ამოვაგდეთ. მე-15
დებულება უარყოფითი დატვირთვის გამო ამოვარდა, მე-4 დებულება – დაბალი
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დატვირთვის გამო, ხოლო მე-19დებულების ამოღებით მკვეთრად გაუმჯობესდა
მოდელის
მორგბის
მაჩვენებლები.პირველადი
ფაქტორული
ანალიზის
დახმარებით გაირკვა, რომ დარჩენილი 17 დებულება 4 ფაქტორად დალაგდა,
რომლებსაც, კითხვების შინაარსის მიხედვით, შემდეგი სახელები დავარქვით:
 1 ფაქტორი – 6 კითხვა, შფოთვა – მაგალითი: მეტისმეტად ვღელავ

უმნიშვნელო რამეების გამო

 2 ფაქტორი – 3 კითხვა,თვითშეფასება –მაგალითი:წარუმატებელ

ადამიანად ვგრძნობ თავს

 3 ფაქტორი – 4 კითხვა,კმაყოფილება – მაგალითი:საკუთარი თავით

კმაყოფილებას ვგრძნობ

 4 ფაქტორი – 4 კითხვა,სიმშვიდე – მაგალითი:ჩვეულებრივ, თავს

დასვენებულად ვგრძნობ

ამგვარი ოთხფაქტორიანი კითხვარის მორგების მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილ
4-ში:
კითხვარი

ChiSquareValue

პიროვნული 204.059
შფოთვა

Degrees
Freedom

of PValue

113

0.0000

RMSEA CFI
Estimate

TLI

0.052

0.912

0.927

ცხრილი 4. პიროვნული შფოთვა. დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის
შედეგები.
მიღებული შედეგები ნიშნავს, რომ შემდეგში ამ კითხვარის ჩატარებისას,
მკვლევრებმა უნდა გამოთვალონ არა ერთი, არამედ, 4 ქულა, აქ მოყვანილი 4
ფაქტორის შესაბამისად. მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი შედეგები მიიღეს ფრანგმა
ფსიქიატრებმა, რომელებმაც ევროპული ფსიქიატრიის ჟურნალში 2003 წელს
გამოქვეყნებულ
სტატიას უწოდეს: "სპილბერგერის პიროვნული შფოთვის
კითხვარი შფოთვაზე მეტს ზომავს". დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის
გამოყენების შედეგად მათ დაასკვნეს, რომ კითხვარი 5 ფაქტორს - წუხილს,
მოუსვენრობას, საკუთარ თავში დარწმუნებულობას, ბედნიერებას/ცხოვრებით
კმაყოფილებას და წარუმატებლობას ზომავს (Caci et al., 2003).
ზოგიერთი მკვლევარი ადაპტაციის მაჩვენებლად ისეთ კონსტრუქტს იყენებს,
როგორიცაა ცხოვრების საზრისი. იგულისხმება, რომ ადამიანები ეძებენ
ცხოვრების საზრისს და მისი მიგნება ადაპტური ფუნქციონირების მაჩვენებელია.
მიუხედავად განვითარების ამგვარი ლოგიკისა, სრულიად შესაძლებელია, რომ
საზრისის ძიება გრძელდებოდეს მისი მოპოვების შემდეგაც, ანუ ეს ორი პროცესი
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პარალელურად მიმდინარეობდეს. ამიტომ, ცხოვრების საზრისის კითხვარის
ავტორებმა, სტეგერმა და სხვებმა შეიმუშავეს მისი ორი ქვესკალა – საზრისის
არსებობის და საზრისის ძიებისა, რაც ამ კითხვარის ორფაქტორიან სტრუქტურას
გულისხმობს. თითეულ სკალას 5 კითხვა შეესაბამება (Steger et al., 2006).
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის შედეგად, საზრისის არსებობის
ფაქტორიდან დაბალი დატვირთვის (0.385) გამო ამოვიღეთ მე-9 დებულება (ჩემს
ცხოვრებას არ აქვს მკაფიო მიზანი), თუმცა, კორელაცია თავდაპირველ და
განახლებულ ვერსიებს შორის მაღალია, r=.961.
კორელაციის გამოთვლამ სხვა საინტერესო შედეგიც მოგვცა. კითხვარის
ინგლისურ ვერსიაში, საზრისის არსებობა და საზრისის ძიება არის ერთმანეთთან
კავშირში, ანუ, ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან კორელირებს (r=-.19) (Steger et al.,
2006). ქართულენოვან ვერსიაში საზრისის არსებობის ფაქტორის თავდაპირველ, 5
დებულებიან ვერსიას არ აღმოაჩნდა კორელაცია საზრისის ძიების ფაქტორთან,
ხოლო განახლებულ, 4 დებულებიან ვერსიას აქვს, რაც, კიდევ ერთხელ აჩვენებს
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის ჩატარების საჭიროებას (იხ. ცხრილი
5):
ცხოვრების
საზრისი
არსებობა5
არსებობა4
ძიება5

არსებობა5

არსებობა4

ძიება5

X
.961**
.091

.961**
X
.156**

.091
.156**
X

ცხრილი 5. ცხოვრების საზრისი. კორელაცია თავდაპირველ და განახლებულ
ვერსიებს შორის.
პიროვნული მახასიათებლები
ამ ქვეთავში განხილული კითხვარები პიროვნების თვისებებს ზომავს და
პიროვნების და ინდივიდუალური განსხვავებების მიმართულებას მიეკუთვნება:
o პიროვნების რეაქტიულობის ინდექსი (სხვისი პოზიციის მიღების და
ემპათიის სკალები)
(Interpersonal Reactivity Index (IRI), Davis, M. H. 1980)
o შვარცის ღირებულებების კითხვარი
(Portrait Values Questionnaire-Revised (PVQ-RR), Schwartz, Sh. H., 2012)
o რელიგიურობა
(Religiousness. Scheepers, P., Gijsberts M., & Hello E. 2002).
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შვარცის ღირებულებების კითხვარის რამდენიმე ვერსია არსებობს, შემუშავებული
თავად შალომ შვარცისა და მისი კოლეგების მიერ. აგრეთვე, არსებობს ამ
კითხვარის სხვა ენებზე შემუშავებული ვერსიები სათანადო პროცედურების, მათ
შორის, დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის მიხედვით (მაგ: Schwartz,
Cieciuch et al., 2012; Schwartz & Butenko, 2014). კითხვარი ღირებულებათა ოთხ
ჯგუფს – თვით-გაძლიერება, ცვლილებებისადმი ღიაობა, კონსერვაცია და თვითტრანსცენდეტურობა – ზომავს. ავტორთან კოორდინაციით განხორციელებულმა
CFA-მ გვაჩვენა, რომ ქართულენოვანი ვერსიით მიღებული მონაცემების
ფაქტორული სტრუქტურა, პრაქტიკულად, იმეორებს ორიგინალ სტრუქტურას და
მისი მორგების მაჩვენებლები დამაკმაყოფილებელია (იხ. ცხრილი 6), რის
შედეგადაც კითხვარიდან არც ერთი ღირებულებისა თუ დებულების ამოღება არ
დაგვჭირვებია.
ასევე, ავტორებთან შეთანხმებით და მათი რჩევების საფუძველზე შევიმუშავეთ
რელიგიურობის და ინტერპერსონალური რეაქტიულობის ინდექსის კითხვარების
ქართულენოვანი
ვერსიები.
რელიგიურობის
კითხვარი
შედგება
5
განზომილებისგან, რომლებსაც თავიანთი ქვეგანზომილებები აქვთ. ფაქტორული
ანალიზი ჩაუტარდა მხოლოდ რწმენის განზომილების დოქტრინალური
რწმენების ქვეგანზომილებას, რომელიც 4 დებულებისგან შედგებოდა. ანალიზმა
აჩვენა, რომ ერთ-ერთი დებულებისამოღება მოდელს მკვეთრად გააუმჯობესებდა,
ამიტომ, მოგვიწია ამ დებულების კითხვარიდან ამოღება. შედეგად, მხოლოდ სამი
კითხვა დარჩა. დანარჩენი განზომილებების და ქვეგანზომილებების ანალიზი ვერ
ჩატარდებოდა იმის გამო, რომ მათი შესაბამისი კითხვების რაოდენობა იყო სამი ან
ორი, კითხვების ეს რაოდენობა კი მცირეა იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს
დამადასტურებელი
ფაქტორული
ანალიზის
ტექნიკის
გამოყენება.
ინტერპერსონალური რეაქტიულობის ინდექსი 4 სკალისაგან შედგება, თუმცა,
ჩვენ გვაინტერესებდა მხოლოდ ორი სკალა - სხვისი პოზიციის მიღების და
ემპათიის, შესაბამისად, დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზი ამ ორ სკალას
ჩაუტარდა. მაჩვენებლები წარმოდგენილია ცხრილ 6-ში:
კითხვარი

ChiSquareValue

Degrees of PFreedom
Value

RMSEA CFI
Estimate

TLI

71.951
149.947

24
50

0.0000
0.0000

0.045
0.052

0.949
0.930

0.923
0.916

203.783
95.876

68
36

0.0000
0.0000

0.050
0.032

0.934
0.961

0.918
0.954

ღირებულებები,
შვარცი

თვით-გაძლიერება
ღიაობა
ცვლილებებისადმი
კონსერვაცია
თვითტრანსცენდენტურობა
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ინტერპერსონალური
რეაქტიულობის
78.152
ინდექსი(სხვისი
პოზიციის
მიღების
და
ემპათიის
სკალები)

66

0.5766

0.002

0.989

0.978

ცხრილი 6. ღირებულებები, ინტერპერსონალური რეაქტიულობის ინდექსი.
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის შედეგები.

სოციალური მახასიათებლები
კითხვარების შემდეგი ჯგუფი, რომელთა ქართულენოვანი ვერსია შევიმუშავეთ,
სოციალური ფსიქოლოგიის სფეროდანაა, ესენი გახლავთ:
o ეთნოცენტრიზმის საზომი სკალა
(Ethnocentrism Scale, Neuliep, J. W., & McCorskey, J. C., 1997)
o აღმოსავლეთ აზიის აკულტურაციის კითხვარი
East Asian Acculturation Measure (EAAM) (Barry, D. T. 2001).
o ვანკუვერის აკულტურაციის ინდექსი
Vancouver Index of Acculturation (VIA). (Paulhus, D. L. 2013).
ეთნოცენტრიზმის საზომი სკალა, რომელიც ნეულიპმა და მაქკროსკიმ 2013 წელს
შეიმუშავეს (Neuliep & McCroskey, 2013), 22 დებულებისგან შედგება, მათგან 15
ზომავს ეთნოცენტრიზმს, დანარჩენი 7 დებულება კი უარყოფითად და
დადებითად ფორმულირებული კითხვების დასაბალანსებლად შეიქმნა.
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის შედეგად, ეთნოცენტრიზმის სკალა
ორ ქვესკალად დავყავით. ერთ სკალაზე
დადებითად ფორმულირებული
დებულები მოხვდა, მეორე სკალაზე კი უარყოფითად ფორმულირებული
დებულებები. ამასთან, დაბალი დატვირთვის გამო, თავდაპირველი 22
დებულებიდან ერთი დებულება (სხვა კულტურები ჭკვიანები არიან და ჩვენს
კულტურას
პატივს
სცემენ)
ამოვიღეთ,
რის
შემდეგაც
მორგების
დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლები მივიღეთ (იხ. ცხრილი 7). აღსანიშნავია,
ასევე, რომ კორელაცია კითხვარის თავდაპირველ და განახლებულ ვერსიებს
შორის მაღალია (r=.957):
კითხვარი

ChiSquareValue

Degrees of PFreedom
Value

RMSEA CFI
Estimate

TLI

ეთნოცენტრიზმის
საზომი სკალა

100.416

68

0.039

0.920

12

0.0000

0.940

ცხრილი 7.ეთნოცენტრიზმის საზომი სკალა. დამადასტურებელი ფაქტორული
ანალიზის შედეგები.
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზი ჩავუტარეთ აკულტურაციის ორ
საზომს: ვანკუვერის აკულტურაციის ინდექსსა და აღმოსავლეთ აზიელთა
აკულტურაციის საზომს.
ვანკუვერის აკულტურაციის ინდექსი 20 კითხვისგან შედგებოდა, რომელიც
ზომავდა ორიენტაციას მშობლიური ან მასპინძელი კულტურის მიმართ (Ryder,
Alden & Paulhus 2000). შესაბამისად, კითხვარი ორფაქტორიანია, ისევე,როგორც
მისი შესატყვისი ქართული ვერსია. ამავე დროს, ქართულ ვერსიაში დარჩა 18
კითხვა. ამოვიღეთ 1 და 20-ე კითხვები დაბალი დატვირთვების გამო. მათგან,
პირველი კითხვა შედიოდა მასპინძელი კულტურის მიმართ ორიენტაციის, ხოლო
მეოცე - მშობლიური კულტურის მიმართ ორინეტაციის სკალებში. კორელაცია
კითხვარის თავდაპირველ და განახლებულ ვერსიას შორის მშობლიური
კულტურის მიმართ ორიენტაციის სკალაზე არის r=.988, ხოლო მასპინძელი
კულტურის მიმართ ორიენტაციის სკალაზე არის r=.990.აღმოსავლეთ აზიელთა
აკულტურაციის საზომი კი
29 კითხვისაგან შედგება და გამოიყენება
აკულტურაციის 4 სახის – ასიმილაციის, სეპარაციის, ინტეგრაციისა და
მარგინალიზაციის – გასაზომად (Barry, 2001). შესაბამისად, შედგება 4
ფაქტორისაგან. ქართულ ვერსიაში დარჩა 28 კითხვა, ასიმილაციის სკალიდან
ამოვიღეთ 27-ე კითხვა დაბალი დატვირთვის გამო. ამ სკალაზე კითხვარის
თავდაპირველ და განახლებულ ვერსიებს შორის კორელაცია არის r=.983.
აკულტურაციის ამ ორი კითხვარის მორგების მაჩვენებლები შემდეგია:
კითხვარი

ChiSquareValue

Degrees
Freedom

of PValue

RMSEA CFI
Estimate

TLI

ვანკუვერის
466.940
აკულტურაციის
ინდექსი

158

0.0000

0.100

0.828

0.793

აღმოსავლეთ
690.089
აზიელთა
აკულტურაციის
საზომი

316

0.0000

0.068

0.810

0.787

ცხრილი 8. აკულტურაციის კითხვარები. დამადასტურებელი ფაქტორული
ანალიზის შედეგები.
დასკვნის სახით, წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია 12 კითხვარის
დამადასტურებელი ფაქტორული ანალიზის დამაკმაყოფილებელი შედეგები, რაც,
მათი ამ სახით გამოყენების საშუალებას გვაძლევს. ამ მიზნით, დ. უზნაძის
ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ვებგვერდზე მოვათავსებთ ამ და მომავალში
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შემუშავებულ კითხვარებს, რომლებიც მისაწვდომი იქნება სათანადო
კვალიფიკაციის მქონე ფსიქოლოგებისათვის კვლევის მიზნებით გამოსაყენებლად.
ასევე, ავტორებთან შეთანხმებით, განვათავსებთ იმ კითხვარებსაც, რომელთა
ფაქტორული სტრუქტურა და ქართულენოვანი ვერსია თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგებმა შეიმუშავეს (მარწყვიშვილი, ფანჯიკიძე,
ხეჩუაშვილი). ასევე, შესაძლებელი გახდება მესამე ეტაპის დამატება ზოგიერთი
კითხვარისათვის, ანუ, სათანადო რაოდენობით მონაცემების შეგროვების შემდეგ,
შევძლებთ დავადგინოთ ნორმები.
ამჟამად, მიმდინარეობს მუშაობა კიდევ რამდენიმე კითხვარის ქართულენოვანი
ვერსიის შემუშავებაზე, ესენია: ბაზისური ფსიქოლოგიური მოთხოვნილებების
დაკმაყოფილებისა და ფრუსტრაციის კითხვარი, ემოციური შრომის, ლიდერობის,
ემოციური ინტელექტის საზომები, ბოგარდუსის სოციალური დისტანციის სკალა.
სამომავლოდ ვგეგმავთ კიდევ რამდენიმე კითხვარის ქართულენოვანი ვერსიის
შემუშავებას.

გამოყენებული ლიტერატურა
1. სუმბაძე, ნ., ქიტიაშვილი, ა., ფირცხალავა, ე., მაისურაძე, მ. სოციალური
კვლევის მეთოდები: თვით აღწერითი საზომები ფსიქოლოგიაში
I.თბილისი: ენპეკი, 2012
2. ფანჯიკიძე, მ. (2014). პოსტრამვული ზრდის, ოჯახის ფუნფციონირების და
ემოციური ინტელექტის ურთიერთმიმართება. (სადოქტორო დისერტაცია).
გადმოწერილია
http://press.tsu.ge/data/image_db_innova/disertaciebi_fsiqologia/mariam_fanjikidz
e.pdf
3. ხეჩუაშვილი, ლ. (2015).პოსტტრავმული ზრდის კითხვარის ქართული
ვერსიის ფსიქომეტრული მახასიათებლები.Education Science and Psychology,
4(36).
4. American Psychological association (APA). The State-Trait Anxiety Inventory
(STAI). Retrieved
http://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practicesettings/assessment/tools/trait-state.aspx
5. Barry, D. T. (2001). Development of a New Scale for Measuring Acculturation:
The East Asian Acculturation Measure (EAAM). Journal of Immigrant Health,
3(4), 193-197.
6. Beck, A.T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An
inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
7. Caci, H., Baylé, F. J., Dossios Ch., Robert Ph., & Boyer, P. (2003). The Spielberger
trait anxiety inventory measures more than anxiety. European Psychiatry, 18,
394–400.
14

8. Davis, M. H. (1980). A multidimensional approach to individual differences in
empathy. JSAS Catalog of Selected Documents in Psychology, 10, 85.
9. Diener, E, Emmons, R. A., Larsen R. J., & Griffin, Sh. (1985). The Satisfaction with
Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.
10. Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. SAGE Publications Ltd
11. Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance
structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural
Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6 (1).
12. Julian, L. J. (2011). Measures of anxiety. Arthritis Care & Research, 63(11), 467472.
13. Khechuashvili, L. (2016). Investigation of Psychometric Properties of the Georgian
Version of Posttraumatic Growth Inventory, Journal of Loss and Trauma,21(6).
14. Martskvishvili, Kh., Arutinov, L.,&Mestvirishvili, M. (2012). A Psychometric
Investigation of the Georgian Version of the Trait Emotional Intelligence
Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment.
15. Neuliep, J. W., & McCroskey, J. C. (2013). Ethnocentrism Scale. Measurement
InstrumentDatabase for the Social Science. Retrieved from www.midss.ie
16. Paulhus, D. L. (2013). Vancouver Index of Acculturation (VIA). Measurement
InstrumentDatabase for the Social Science. Retrieved from www.midss.ie
17. Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale. A Self-Report Depression Scale for
Research in the General Population. Applied Psychological Measurement, 1(3),
385-401
18. Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ:
PrincetonUniversity Press.Retrieved from
http://fetzer.org/sites/default/files/images/stories/pdf/selfmeasures/Self_Measures_f
or_Self-Esteem_ROSENBERG_SELF-ESTEEM.pdf
19. Ryder, A.G., Alden, L., & Paulhus, D.L. (2000). Is acculturation unidimensional or
bidimensional?: A head-to-head comparison in the prediction of demographics,
personality, self-identity, and adjustment. Journal of Personality and Social
Psychology, 79, 49-65.
20. Scheepers, P., Gijsberts M., & Hello E. (2002). Religiosity and Prejudice against
Ethnic Minorities in Europe: Cross-National Tests on a Controversial Relationship.
Review of Religious Research, 43(3) 242-265
21. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J., Beyers, W., & Luyckx, K. (2016).
Identity processes and statuses in post-Soviet Georgia: Exploration processes
operate differently. Journal of Adolescence, 47, 197-209
22. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J. & Luyckx, K. (2016). Identity
Styles in Georgian Context and their Association to Parenting Dimensions.
Manuscript submitted for publication
23. Skhirtladze, N., Javakhishvili, N., Schwartz, S. J. & Luyckx, K. (2016). Perceived
Parenting Dimensions and parenting styles in Georgian context. Manuscript in
preparation

15

24. Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, Sh., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life
Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for Meaning in Life. Journal
of Counseling Psychology, 53(1), 80–93. Retrieved from
http://www.michaelfsteger.com/wp-content/uploads/2012/08/Steger-FrazierOishi-Kaler-JCP-2006.pdf
25. Schwartz Sh. H.,& Butenko, T. (2014). Values and Behavior: Validating the
Refined Value Theory in Russia. European Journal of Social Psychology, 44(7),
799–813.
26. Schwartz Sh., Cieciuch J., Vecchione M., Davidov E., Fischer R., Bierlein C.,
Ramos A., Vekasalo, M., Lönnqvist J-E., Demiruktu, K., Dirilen-Gumus, O.,&
Konty, M. (2012). Refining the Theory of Basic Individual Values. Journal of
Personality and Social Psychology, 103(4), 663–688.
27. Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural Equation Modeling: Applications Using
Mplus. Wiley

16

