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 چکیده

درمانی مبتنی بر زوج (IPFS)شخصیت  املیع 7 مقیاس ایرانی و اعتباریابیساخت هدف این مطالعه : هدف

 بود.  (JPCMT)اشتراک محور 

زوج درمانی ای بود که بر اساس اصول و مفاهیم پایه نظریه توسعه-ی بنیادی: پژوهش حاضر، مطالعهروش

حوزه طراحی شد. پس از بررسی روایی محتوایی  16سؤال در  237با  ابتدا پیرامون شخصیت اشتراک محور 

نفر  439تعداد  ،گیری داوطلبانهروش نمونهبا استفاده از سؤال انتخاب شد. سپس  203، مقیاس و اجرای اولیه

که به  پرسشنامه نهایی ه سواالتب (روستانشین درصد 1/7درصد شهرنشین و  9/92)خراسان رضوی  اناز ساکن

 تحلیل شد. Amos24افزار ها با نرمپاسخ دادند. داده انالین اجرا شده بود شکل

خواه، گر، ابزارگرا، مسئولیتعامل شخصیت شامل: تأییدطلب، سرزنش 7: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، هایافته

براون و گاتمن برای -گرا و رئیس مآب را تأیید نمود. نتایج پایایی به کمک ضریب آلفا، اسپیرمنگر، مذهبکنترل

بدست آمد. ضریب همبستگی بین کل آزمون و هفت عامل با  81/0و81/0،  95/0 با کل آزمون  به ترتیب برابر

پرسشنامه شخصیتی نئو، بیانگر روایی  واین مقیاس  بررسی همبستگی نمرات  همچنین مثبت و معنادار بود.نیز یکدیگر 

 بود.  قابل قبولی گرا و واگرای هم

 درمانی اشتراک محور.اعتبار یابی، مقیاس، شخصیت، زوج کلیدی: ه هایژوا
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 مقدمه

ی زمان فرازوفرودهای مختلفی را طی کرده است، با این رغم اینکه خانواده ایرانی در گسترهعلی

اما با توجه به تحوالت گسترده در حوزه  خود را حفظ نموده 3و پویایی 2، ساختار1وجود هنوز هم شیرازه

رسد که این وضعیت در حال تغییر های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و ... به نظر می

 تنها انسان سالم بلکه جامعه سالم درگرو خانواده سالم است.است. این در حالی است که، نه

خوبی بر تغییرات شناختی و رفتاری از گذشته و تغییرات بهدرمانی های خانواده و زوجگرچه نظریه

ند، اما تمرکز دار ( ,2004Johnson) 4درمانی هیجان مدارهیجانی در رویکردهای بالینی جدید همچون زوج

های تاریخی و مراسم قومی و ملی شناختی، جشنهای فرهنگی، تاریخی، زباننقش عواملی همچون اشتراک

ها، وظایف و تکالیف زناشویی، کارکردهای گیری انتظار از ازدواج، نقشو حتی جغرافیایی در شکل

شود. در مقام یک مثال نمیهای فرهنگ ایرانی دیده شناختی خانوادگی و ازدواجی مبتنی بر واقعیتروان

ای برای ازدواج و های مهم خانواده ایرانی و در بسیاری از مواقع زمینهرحم جزء اولویتوآمد و صلهرفت

که در جوامع غربی های زناشویی است، درحالیحال خیلی مواقع هم عامل مهمی در تعارضدرعین

 .(Kimiaee, 2012) ناشویی نیستهای باال در زندگی خانوادگی و زوآمد جزء اولویترفت

های زن ها است که بر اشتراکزوجالگویی از کار، مشاوره و درمان با  5درمانی اشتراک محورزوج

ها از هر قوم، نژاد، ملیت، مذهب و یا ای واحد تأکید دارد. براساس این رویکرد انسانعنوان پیکرهو مرد به

ها همچون، ذات پاک و طاهر،گرایش به ازدواج و پیوند جویی، فرهنگی که باشند در بسیاری از جنبه

ها، عالیق جویی، عادتی، فیزیولوژی، مذهب، نیازها، معنیگرایی و معبود طلبی، حقوق انسانمذهب

ها و ... دارای ها، سبک زندگی، اهداف عواطف و هیجاناجتماعی، نظام ارزشی، سلیقه، انتظارات و خواسته

ها است که باعث اشتراک و هم بودی هستند. فلسفه و چرایی زندگی زناشویی به خاطر همین اشتراک

. ها شودها منجر به جدایی آنعمر با یکدیگر زندگی و فقدان این اشتراکشود زن و شوهر یکمی

(Kimiaee, 2013) 

ای و قلب درمان است، شخصیت نیز مجموعه هدف 6رابطهدرمانی اشتراک محور ازآنجاکه در زوج

ها، باورها، روابط اجتماعی، صفات، حاالت، طرز فکر درون فردی و خاطرات شخصی ها، نگرشمهارت از

                                                
1. Essence 

2. Structure 

3. Dynamic 

4. Emotional Focused Couple Therapy 

5. Joint Point Center Marital Therapy (Jpcmt). 

6. Relation 
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شود که در رابطه زناشویی خودنمائی کرده و تظاهرات میان فردی دارد. چرا که در این دیدگاه، تعریف می

و فرهنگی قرار دارد. از شدت تحت تأثیر عوامل محیطی، تربیتی های زیستی دارد اما بهگر چه پایهشخصیت

صورت یک الگوی خاص رفتاری هر های فردی اشاره دارد که بهاین دیدگاه صفات شخصیتی به ویژگی

به دوام و ثبات رابطه،  ،1زناشوییعنوان یک سرمایه تواند بهها مینماید. این ویژگیهمسر وارد رابطه می

در روابط انجامیده و یا عکس کیفیت زندگی  پذیریسازگاری، موفقیت و انعطاف شادمانی زناشویی،

گر، شدت تأیید طلب، کنترلشدت تحت تأثیر قرار دهد. وقتی مرد یا زنی در رابطه زناشویی بهزناشویی را به

ها و درنتیجه تفاوت بین تواند باعث ایجاد کشمکش بین زوجابزارگرا یا رئیس مآب باشد این ویژگی می

 ناپذیر زوج باشد.های پایانبت به زندگی شود و اساسی برای اختالفگیری و نگرش آن ها نسجهت

شخصیت  به انواع زیر  (Kimiaee, 2013)درمانی اشتراک محور براساس این تعریف در نظریه زوج

 شود :تقسیم می

، فردی که این ویژگی شخصیتی را داراست در روابط زناشویی، خانوادگی و میان فردی در 2مهرجو (1

کند، مهرورزی دارد، از جستجوی مهر و محبت دیگران است. او مدعی است که به همه خوبی می

رو استحقاق محبت دیگران را دارد. این افراد برای حفظ شرایط اغلب هر آنچه طرف مقابل این

  دهد.انجام میگوید را می

کنند، خواهند و وقتی آن را در رابطه دریافت نمی، تأیید دیگران و همراهی آنان را می3تأیید طلب (2

 شوند.رنجیده، سرخورده و ناراضی می

، افراد با تیپ ابزارگرا، با اشیا، ادوات، ابزار و فنّاوری ارتباط بهتری برقرار ساخته و به آن 4ابزارگرا (3

  های ارتباطی میان فردیتا اشخاص و وضعیت شوندوابسته می

هاست. همیشه در حال کار های کارجو کار و فعالیت، اولویت اول زندگی آن، شخصیت5کارجو (4

نمایند. دوستان آنان ریزی میمیان فردی خود را براساس روابط کاری برنامهکردن هستند و روابط 

 هاست.های بارز آنیاغلب همکارانشان هستند و جدیت در کار، جزو ویژگ

خصوص زناشویی بر این باورند که دیگران های انتقادگر در تعامالت انسانی و به، شخصیت6انتقادگر (5

باشند.آنان اغلب از همسر و اطرافیان خود رک نباید اشتباه کنند و اگر اشتباه نمایند مستحق انتقاد می

                                                
1. Marital Copital 

2. Kindly 

3. Confirmative Quest 

4. Tooltropism 

5. Work Quester 

6. Criticism 
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 گیرند. نادیده می های مثبت وجودی آنان راکنند و جنبهو خشن انتقاد می

های علمی، مادی، ، این اشخاص تمام نیروی ذهنی و جسمی خود را معطوف پیشرفت1پیشرفت گرا (6

بینند و تمام سرمایه روانی نمایند.گویی آنان فقط یک بعد از زندگی را میسیاسی و یا اجتماعی می

 نمایند.خود را معطوف آن بعد می

های جدید هراسی بینند و از تجربه لذتی برای لذت بردن میگرایان دنیا را مکان، لذت2گرالذت (7

پردازند و به هرچیزی که در محیط با لذت مرتبط های زیادی میندارند. آنان بابت کسب لذت هزینه

 است گرایش دارند. 

اشان ، عشق و احساس منبع انگیزش آنان است و وقتی آن را ندارند گویی زندگی3پیشهعاشق (8

  . هدف آنان در زندگی دستیابی به عشق و رسیدن به معشوق است.شده استمتوقف

جویی و گران در روابط میان فردی و زناشویی خود با تحقیر، سرزنش، عیب، سرزنش4گرسرزنش  (9

نفس او را شکسته و دهند، اعتمادبهیادآوری اشتباهات گذشته طرف مقابل، احساس بدی به او می

 کنند. حقارت خود را پنهان می گونهاحتماالً این

شدت دنبال قدرت، مدیریت و جهت دادن به دیگران های رئیس مآب به، انسان5رئیس مآب (10

کاری را هستند.آنان وقتی در جمعی قرار بگیرند بالفاصله به دنبال تعیین این هستند که چه کسی چه

 بینند.ناتر و برتر از دیگران میانجام بدهد یا ندهد. در تعامالت بین فردی نیز آنان خود را دا

ریز و کمتر اعتمادکننده به دیگران هستند و معتقدند برنامه -گرها افرادی خود، کنترل6گرکنترل (11

گونه احساس امنیت اعتماد خوب است اما کنترل بهتر است. این افراد گویی در روابط زناشویی این

 کنند.و قدرت می

وابط زناشویی و تعامالت اجتماعی تالش زیادی برای جو در رهای صلح، شخصیت7جوصلح (12

نمایند نمایند.آنان با کوتاه آمدن، ایثارگری و گذشت تالش میبرقراری و حفظ صلح و آرامش می

 جلوی هرگونه تعارض و کشمکش در رابطه را بگیرند و از تنش بیزارند. 

دهند. بر مبنای مذهب شکل می ، دارندگان این عامل شخصیتی تعامالت و روابط خود را8گرامذهب (13

                                                
1. Progressivist 

2. Pleasurist 

3. Amorist 

4. Blamer 

5. Head Master 

6. Controller 

7. Pasific 

8. Religious Oriented 
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شوند، در ازدواج به دنبال افرادی مذهبی هستند و حتی دوستان آنان از بین افراد مذهبی انتخاب می

 شوند.دست به دامان دعا میکنند. در مشکالت و مصائب هم با افراد غیرمذهبی معامله نمی

خواهند ساز مخالف هستند. فقط می کل کردنگراها به دنبال جروبحث و کل، مخالفت1گرامخالفت (14

کنند. اغلب افرادی بدبین و بزنند و هنوز منطق طرف مقابل را نشنیده موضع خود را از قبل اتخاذ می

 بینند.ها را میگرا بوده و بدترین وجه ممکن پدیدهمنفی

نند حق آنان را ککنند که دیگران با آنان عادالنه رفتار نمیسادگی احساس می، طلبکاران به2طلبکار (15

 ی آنان را برآورده نمایند.رو دیگران باید خواستهنماند و از اینتضییع می

گفتن  "نه"پذیرند. قدرت، مسئولیت خواهان فراتر از وقت و توان خود مسئولیت می3مسئولیت خواه (16

در آنان ضعیف است و حتی بدون اینکه از آنان مسئولیتی خواسته شود، خودخواسته داوطلب 

 شوند که کاری انجام دهند یا مسئولیت فرد دیگری را بر عهده بگیرند. می

، دارندگان این ویژگی شخصیتی اصول اخالقی برایشان بسیار مهم است و همیشه در 4خواهعدالت (17

اند تا هر چیز سر جای خودش باشد و عدالت اجرا شود حتی وقتی اجرای عدالت به ضرر آنها تالش

  .(Kimiaee, 2013) رندپذیراحتی میباشد به

نزدیک است چرا که  5نگربنابراین دیدگاه اشتراک محور از شخصیت به دیدگاه روانشناسی مثبت

کاراکتر بیانگر صفات عمیق شخصیتی  .7نزدیک است تا پرسونالیتی 6تلقی این دیدگاه به کاراکتر

 .(Peterson & Seligman, 2004) های عینی که مشخصه پرسونالیتی استاست تا جلوه

پردازان مختلف نیز از شخصیت تعاریف خاص خودشان را براساس دیدگاه نظری نظریه عین حالدر 

های شخصیتی تحت اند و بسیاری از آنان به عامل فرهنگی توجه نموده و معتقدند ویژگیارائه کرده خود

 .(Briley & Tucker-Drob, 2014) کندبینی میهای زندگی را  پیشتأثیر عوامل محیطی بوده و وقوع تجربه

فردی دارند به عهد های شخصیتی ممتاز و منحصربههای مختلف ویژگیرد پای این ایده که شهروندان ملیت

 گردد که پایه تفکر اولیه پیرامون مطالعات شخصیت و فرهنگ در قرن بیستم را بنا نهاده استباستان برمی

(Levine, 2001)های اخالقی پیرامون . به دالیل گوناگون همچون کاهش نفوذ روانکاوی و دغدغه

                                                
1. Opposite 

2. Creditor 

3. Responsible 

4. Justice 

5. Possetive Psychology 

6. Character 

7. Personality 
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مورد اقبال  2وتاب افتاد و اخیراً از دیدگاه روانشناسی صفتاین موضوع برای مدتی از تب 1نژادپرستی

 ,Lynn & Martin, 1995; McCrae & Terracciano, 2005; McCrae, Terracciano) قرارگرفته است

Realo, & Allik, 2007). وسیله تواند بههای مختلف میدر این رویکرد جدید، نیمرخ شخصیت در فرهنگ

و تجمیع این دسته صفات  گیری شدهای از اعضای آن فرهنگ اندازههایی که در نمونهمیانگین صفت

 شخصیتی مفید باشد.

های بار نمرات تجمیعی این صفات و تحقیقات جدید، پاسخی برای ویژگیاین در حالی است که اعت

از  هااین اتفاقی نیست زیرا تحلیل یافته .(Perugini & Richetin, 2007) ای خاص یک ملت را نداردکلیشه

 .های ملیتی برای تجمیع صفات شخصیتی کامالً غیرممکن استدهد که کلیشهفرهنگ مختلف نشان می 49

ای ملیتی با نمرات تجمیعی شخصیت دلیل کافی های کلیشهرو نقص در یافتن هرگونه ارتباط ویژگیاز این

ای نابهنجار کلیشه در مقابل 3جاربهنای برای دلواپسی در این زمینه است. ضمن اینکه آنچه برخی مواقع کلیشه
 & Boster) تواند مغایر آن باشدشود در فرهنگی دیگر میدر یک فرهنگ تعیین می توسط افراد 4

Maltseva, 2006; Peabody, 1985)های ملیتی گرمی وهوا یکی از همبودهای قوی کلیشه. برای مثال آب

از این رو باورهای پیرامون ویژگی شخصیتی یک ملیت . (McCrae et al., 2007) در روابط بین فردی است

المللی داشته باشد. نین بر روابط بینهای سیاسی و اجتماعی سایر ملل و همچتواند تأثیر عمیقی بر دیدگاهمی

(A. Terracciano & McCrae, 2007). 

گ های بین فرهنگی از کشورهای مختلف در خصوص پرسشنامه پنج عاملی بزرکه یافته درعین حال 

که  10و روان رنجور خوئی 9، توافق پذیری8گرایی، برون7شناسی، وظیفه6، شامل گشودگی5صفات شخصیت

اضافه  11طبعییک عامل دیگر به نام شوخ ( ,1992Costa, McCrae, & Revised) در تجدیدنظر بعدی

شناسی اعتبار بین فردی دارد ی و وظیفهنمودند، نشان داد که گر چه سه عامل روان رنجور خوئی، گشودگ

(Rolland, 2000)گرایی و توافق پذیری بشدت تحت تر او نشان داد که دو عامل برونلعات دقیق، اما مطا

 تأثیر بافت فرهنگی هستند.

                                                
1. Ethenocentrism 

2. Trait Psychology 

3. Autostereotypes 

4. Heterostereotypes 

5. Big Five Personality Traits 

6. Openness 

7. Conscientiousness 

8. Cutraversion 

9. Agreeableness 

10. Neuroticism 

11. Facets  
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های فردی بدانیم که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، ای از تفاوترو، اگر شخصیت را مجموعهاز این

پس این  ها است،ها، روابط اجتماعی و مهارتها، عادتها، نگرشمحیطی و رشدی همچون ارزش

ها و شرایط نیز، تنها تحت تأثیر عوامل محیطی، فرهنگی و میان فردی است بلکه در این موقعیتها، نهویژگی

تواند از کنند. این وضعیت بیانگر این است که برخی صفات و حاالت شخصیتی میبروز و ظهور پیدا می

 نهایی آن متفاوت باشد بنابراین هدففرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت و یا حداقل، تظاهرات میان فردی 

ی های شخصیتی جامعهسنجش تیپ برای تعیین و روا و پایا عینی، ابزار یک به دستیابی پژوهش، انجام این از

 درمانی اشتراک محور بود.ایرانی، براساس نظریه زوج

 

 پژوهش اهداف

براساس نظریه  شخصیت گیریآزمونی برای اندازه هنجاریابی و پژوهش، ساخت کلی هدف

مشکالت  شخصیتی، تشخیص هایویژگی تعیین برای آن، از بتوان درمانی اشتراک محور بود تازوج

 .گرفت زناشویی و پیش از ازدواج کمک و مشاوره های پژوهشیشخصیتی در فرهنگ ایرانی، فعالیت

 اختصاصی هایهدف

 مقیاس ایرانی شخصیت. سنجیروان هایویژگی بررسی (1

 مقیاس ایرانی شخصیت. عاملی ساختار ارزیابی (2

 ی ایرانی شخصیت. پرسشنامه هایمقیاس نرم جداول تنظیم و تهیه (3

 ی ایرانی شخصیت. پرسشنامه هایاز خرده مقیاس یک هر در زنان و مردان عملکرد مقایسه (4

 

 پژوهش هایسوال

 و درونی همسانی درمانی اشتراک محور ازبراساس نظریه زوج شدهشخصیتی ساخته آزمون آیا (1

 است؟ برخوردار قبولقابل پایایی

 است؟ شده چگونهساخته شخصیتی آزمون روایی (2

 شوند؟شده، تأیید میهای پیشنهادی برای مقیاس شخصیت ساختهآیا عامل (3

 است؟ شدهتشکیل هاییچه عامل از شدهشخصیتی ساخته آزمون ساختار ها،در صورت تأیید نشدن عامل (4

 دارد؟ وجود داریمعنی تفاوت شدهشخصیتی ساخته آزمون هایمؤلفه از یک هر در مردانزنان و  بین آیا (5

 تشخیص مناسب برای هنجار یا نرم کافی، روایی و پایایی از مقیاس این برخورداری صورت در (6

 است؟ احتمالی نمونه پژوهش چگونه تیپ شخصیتی
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 دارد؟ وجود قابل قبولی و الزم روایی مالکیNEO-FFI پرسشنامه و شدهساخته آزمون بین آیا (7

 

 روش

ای است. پژوهش بنیادی، پژوهشی است که به کشف ماهیت توسعه-پژوهش حاضر، پژوهشی بنیادی

پردازد و به ها میها و نظریهها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریاشیاء، پدیده

ها، آزمون اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیدهنماید. هدف توسعه مرزهای دانش کمک می

ای نیز پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات ها و افزودن به دانش موجود است. پژوهش توسعهنظریه

ها و توسعه دانش کاربردی در زمینه ابزارها، وسایل، منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشبنیادی به

 شود.ات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میتولید

بودند که به  1396-1395شامل کلیه افراد ساکن خراسان رضوی در سال  پژوهش آماری جامعه

ها و جلوگیری از خطاهای انتخاب شدند. برای یکپارچه کردن پاسخ آزمودنی گیری داوطلبانهروش نمونه

این سایت بنا به نیاز  .استفاده شد Sycosearch.irل و تعداد باالی سواالت از سایت انسانی مثل خستگی، مال

 پژوهشگر سفارش و تهیه گردید.

دهندگان از طریق سایت، محرمانه نحوه پاسخگویی به این صورت بود که پس از اعالم رضایت پاسخ

پژوهش و اهمیت آن، برای شد و هدف از انجام ها یادآوری میها به آنپرسشنامه هایبودن جواب

ها یک کد داده شد تا با دقت به سواالت پاسخ دهند.آنگاه، به آنها خواسته میها تبیین و از آنآزمودنی

ها پاسخ دهند. سواالت شامل سواالت مقیاس به شد تا به کمک کد وارد بخش سواالت شوند و به آنمی

حداقل تعداد نمونه برای یک  (Jinwoo Park, 2009) پژوهشسوالی نئو  بود. با توجه به  60همراه پرسشنامه 

های نفر است. از طرفی برای دستیابی به عامل 220درصد تعداد  5قبول ای با خطای قابلدرجه 6طیف لیکرت 

ل عاملی، های معتبر در تحلینفری  برای کشف عامل 300ای معرف هستیم. پس نمونه معتبر نیازمند نمونه

لذا سعی شد گروه نمونه  .(Hooman, 2014)داندنفر را عالی می 1000نفر را خیلی خوب و تعداد  500تعداد 

ها با ها پاسخ دادند و دادهطور کامل به پرسشنامهنفر به 439نفر انتخاب شوند که درنهایت  300بر بالغ 

 وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه Spss-v21افزارنرم

 

 ابزارها

سوالی(  60نئو )فرم کوتاه  شخصیتی یپرسشنامه ایرانی شخصیت واز دو ابزار مقیاس  پژوهش این در

 استفاده شد.
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 پرسشنامه شخصیتی نئو )فرم کوتاه(:

 شود. اینمی نامیدهNEO-FFI که  است سوالی 60 کوتاه فرم یک دارای نئو، عاملی پنج پرسشنامه

 و وظیفه شناسی گشودگی ،پذیریتوافق برونگرایی، رنجور خویی،  روان مقیاس خرده 5 شامل پرسشنامه

شود می گذاریصفر تا چهار  نمره  صورتبه که است سوال 12 دارای مقیاس، خرده 5این  از یک است. هر

 48ای بین صفر تا هستند. هر آزمودنی در هر خرده مقیاس نمره صورت معکوسبه سواالت از تعدادی و

از آغاز ساخت آن توسط مک کرا و کاستا،  های زیادی برای این آزمونکند اعتبار و رواییکسب می

 (Anisei, 2011)اشاره کرد.  (Fathi Ashtianei, 2013) توان به گزارششده است که میتاکنون گزارش

 83/0تا  39/0ای بین های پرسشنامه را در دامنهزیرمقیاس کرونباخ( )آلفای درونی همسانی دامنه ضرایب

کمترین عبارت  تا بیشترین از پرسشنامه هایزیرمقیاس کرونباخ آلفای  ضرایب کهطوریگزارش نمود به

(؛ 58/0گرایی)(؛ برون6/0) پذیری(؛ توافق8/0رنجورخویی ) انرو (؛83/0شناسی )بودند از وظیفه

حول  هاعامل چرخش براساس و بلند فرم هایسوال عاملی تحلیل وسیلهبه آزمون (. روایی39/0گشودگی)

 داشتند را عامل یک حول تشخیصی اعتبار و عاملی بار حداکثر که سواالتی شده،محاسبه  اصلی عامل 5

دارند که فرم اظهار می (McCrae et al., 2007)، (Haghshenas, 2006) شدند استخراج کوتاه فرم برای

ا در اعتبار درصد از واریانس ر 85تواند با فرم بلندش دارد و فرم کوتاه نئو می 0.68کوتاه همبستگی بیش از 

 Fathi) های همسر و همساالن تبیین کندهمگرا از ارزیابی صفات مشابه، با استفاده از تأیید صفت و ارزیابی

Ashtianei, 2013). 

 درمانی اشتراک محور:های شخصیتی مبتنی بر زوجمقیاس ایرانی سنجش تیپ
اشتراک محور، تجارب  درمانیهای شخصیتی، با توجه به نظریه زوجی تیپبرای ساخت پرسشنامه

بالینی و مطالعات میدانی، چهارده تیپ فرضی پیشنهاد شد. سپس با توجه به تعریف این رویکرد و مفاهیم و 

پیشه، گر، عاشقگرا، کنترلها شامل تیپ لذتمبانی نظری آن، برای هر تیپ سواالتی تهیه گردید. این تیپ

خواه، کارجو، مهرجو، یید طلب، رئیس مآب، مسئولیتگرا، تأگرا، سرزنشگر، ابزارگرا، پیشرفتمذهب

منظور برآورد روایی تیپ طراحی و به  16سوال برای سنجش این  237جو بودند که تعداد گرا، صلحمخالفت

شخصیتی  کارشناس ارشد مشاوره و روانشناس قرار گرفت تا سواالت مرتبط با هر تیپ 14محتوا، در اختیار 

 و نظرات دریافت ها و بررسی امتیازات وآوری پرسشنامهی نمایند. پس از جمعگذارنمره 10-0را از

 نامناسب هایسوال گرفتند، قرار بازبینی و اصالح مورد داشتند که نقص هاییسوال اصالحی، پیشنهادهای

سوال تقلیل  222از این مرحله به شدند. تعداد سواالت پس  هاآن جایگزین هایی دیگریسوال و حذف

ی صورت مجزا پرسشنامه نفر قرار گرفت تا به 14ی هر تیپ شخصیتی مجدداً در اختیار افت. سپس پرسشنامهی
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ی ها در برنامههای هر تیپ و واردکردن دادهآوری پرسشنامهنفر اجرا کنند. پس از جمع 30هر تیپ را روی 

Spss.v21 ت و ضریب آلفای کرونباخ برای آلفای کرونباخ  هر تیپ شخصیتی محاسبه گردید. تعداد سواال

 42پیشه با ؛ عاشق462/0سوال  17گری با ؛  کنترل779/0سوال  19گرا با صورت زیر درآمد. لذتهر تیپ به

؛ 607/0سوال  21؛ ابزارگرا با 871/0سوال  22؛ سرزنشگر با 776/0سوال  44گرا با ؛ مذهب67/0سوال 

  خواهمسئولیت ؛832/0سوال  30؛ رئیس مآب با 833/0سوال  16با ؛ تأیید طلب 603/0سوال  22گرا با پیشرفت

و 755/0سوال  10؛  مخالفت گرا با 89/0سوال  24؛ مهرجو با 901/0سوال  18؛ کارجو با 81/0سوال  19با 

 به دست آمد. 81/0سوال  18طلب با صلح

افزایش آلفای کرونباخ  داشتند و باعث 0.4تر از در نهایت پس از حذف سواالتی که همبستگی پایین

سوالی دوباره روی  203ی سوال کاهش یافت. این مجموعه 203سوال به  222شدند تعداد سواالت از می

سوال  11گری با ؛ کنترل862/0سوال  16گرا با نفر اجرا شد و نتایج آلفای کرونباخ به دست آمد. لذت 30

؛ ابزارگرا 911/0سوال  14؛ سرزنشگر با  929/0سوال  20گرا با ؛ مذهب862/0سوال  10پیشه با ؛ عاشق795/0

سوال  15؛ رئیس مآب با 876/0سوال  16؛ تأییدطلب با 821/0سوال  14گرا با ؛ پیشرفت954/0سوال  17با 

؛ 926/0سوال  24؛ مهرجو با 877/0سوال  18؛ کارجو با 788/0سوال  12با   خواهمسئولیت ؛866/0

به دست آمد و ضریب آلفای کل پرسشنامه  801/0سوال  18جو با و صلح841/0سوال  10گرا با مخالفت

ی نهایی جهت اجرا در پژوهش روی عنوان پرسشنامهسوالی به 203ی شد. در نهایت این مجموعه 96/0

 ها بارگذاری شد.جهت پاسخگویی آزمودنی Sycosearch.irسایت 

 گذارینمره روش
روی طیفی از کامالً موافق؛ موافق؛ تا حدودی موافق؛ تا حدودی  ساخته محقق یعبارت پرسشنامه هر

اند. شده گذارینمره 1تا  6از  لیکرتی به ترتیب صورتبه مخالف؛ مخالف، کامالً مخالف قرار داردکه

 دهد.می نشان بهتر را او شخصیتی صفات و هاویژگی که کند انتخاب را ایگزینه باید آزمودنی

 اطالعات آوریجمع و اجرا روش

سوالی نئو در  60سوالی و فرم کوتاه  203های شخصیتی قرار دادن مقیاس ایرانی سنجش تیپ از بعد

در اختیار گروه نمونه قرار گرفت تا با کد  Sycosearch.irیک مجموعه، این مجموعه توسط سایت 

مخصوص خودشان وارد قسمت پاسخگویی شوند و به سواالت پاسخ دهند قبل از دادن کد در نامه 

ها در مورد هدف پژوهش، رازداری صحبت شد و پس از اعالم همکاری الکترونیکی روی سایت به آزمودنی

ها یادآوری شد که هیچ سوال سخ دادن به سواالت به آنکد مربوطه در اختیار آنان قرار گرفت. برای پا

عنوان پاسخ صحیح برگزینند و وقت رسد را بهدرست و غلطی وجود ندارد و اولین پاسخی که به ذهنشان می
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ی بدون نقص به دست آمد که پرسشنامه 424زیادی را صرف تمرکز روی یک سوال نکنند. درنهایت تعداد 

 .وتحلیل قرار گرفتندشد و مورد تجزیه SPSS 21 افزار وتری وارد نرمهای کامپیصورت دادهبه

 

 هایافته

( مرد در 26%/9نفر ) 118( زن و تعداد 73%/1نفر) 424 های توصیفی بیانگر این بود که تعدادیافته

تر از لیسانس ها پاییندرصد آن4/29ها باالی لیسانس و آن %6/70اند.که این پژوهش شرکت کرده

ها متوسط و بقیه در وضعیت اقتصادی خوب و ضعیف آن %4/85اند. وضعیت اقتصادییالت داشتهتحص

از این افراد فرزندی نداشتند. میانگین  %74از این افراد شهرنشین و مابقی روستانشین بودند.   %9/29اند. بوده

 سال بود. 16ال و کمترین سن س 55سال. باالترین سن  15/8سال بود و انحراف معیار سنی  28سنی این افراد 

ها تک سواالت بررسی شد و سواالتی که چولگی آنها ابتدا نرمال بودن تکمنظور استنباط از دادهبه

 (Adams, 2017) + ( بود با توجه به مقدار مثبت و منفی، با کمک تبدیل، نرمال شدند1و -1ی )در محدوده

 ها یکسان باشد.درآمدند تا تمام داده zصورت اعداد سازی سواالت استانداردسازی  شدند و بهپس از نرمال

، 197، 192، 190، 154، 150، 134، 120، 118، 102، 101، 89، 55، 54، 51، 41، 40، 24، 11، 1سوااالت

در جهت مثبت چولگی  189، 181، 179، 175، 70، 58، 46، 31در جهت منفی چولگی داشتند و سواالت  199

های خاص خودشان نرمال شدند. سواالت دارای چولگی مثبت با توابع جذر داشتند این سواالت با کمک تبدیل

 توابع نرمال شدند.دوم. لگاریتم و سواالت دارای چولگی منفی پس از معکوس شدن با استفاده از همین 

ی شخصیتی، از آزمون های هر فرد در این پرسشنامهبرای اطمینان از نرمال بودن شکل توزیع داده

چون  معناداری  1( استفاده شد. با توجه به نتایج جدول K-Sاسمیرنف) –( و کالموگروف Wشاپیرو ویلک)

توان نتیجه گرفت که درصد می 95ل تر است با احتمابزرگ 05/0در دو آزمون از سطح معناداری مالک 

های پرسشنامه شخصیت نرمال است. فرض نرمال بودن در محاسبات مربوط به آمار استنباطی برای توزیع داده

 های پارامتریک ضروری است.داده
 

 ها با توزیع نرمال.مقایسه توزیع داده ۱جدول شماره 

 
 wمعناداری آزمون  wآماره  تعداد

-کلموگرف آماره

 اسمیرنف

 معناداری آزمون

 اسمیرنف-کلموگرف

 086/0 047/0 121/0 993/0 424 نمره نهایی

 پایایی مقیاس ایرانی هفت عاملی شخصیت

در پژوهش حاضر برای برآورد پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ و روش لوپ استفاده شد.  
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با کل سواالت داشتند حذف شدند.که  3/0تر از پایینبا استفاده از روش لوپ سواالتی که همبستگی 

 بدست آمد. 959/0سوالی با آلفای  94ی درنهایت یک مجموعه

 روایی مقیاس ایرانی هفت عاملی شخصیت 

در این پژوهش برای پاسخ به این سوال که آیا آزمون محقق ساخته روایی دارد از تحلیل عاملی 

 زمان، وابسته به روایی مالکی استفاده شد.اکتشافی، وابسته به  روایی سازه و روایی هم

 .ه شدهای برازش ، مدل چهارده عاملی تأیید نشد، لذا از تحلیل عاملی اکتشافی استفادبا توجه به شاخص

 است، معنادار و آزمون بارتلت هم 899/0برابر با  )KMO(1، مقدار2با توجه به جدول شماره 

 دارمعنی اطالعات دارای همبستگی ماتریس بارتلت آزمون معناداری و نمونه کفایت به توجه با بنابراین،

عامل  تحلیل برای الزم شرایط و لذا کندکفایت می نمونه حجم با این   پژوهش بیرونی روایی یعنی است

 .دارد وجود اکتشافی
 ماتریس همبستگی برای بارتلت کرویت آزمون نتیجه و KMO. مقدار 2جدول شماره 

 KMO 0899گیری نمونه کفایت آزمون

 31/18374 دو خی مقدار

 4560 درجه آزادی

 0001/0 داریمعنی ضریب

 از گردید. با استفاده اجرا اصلی هایمؤلفه روشتحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از  بعد مرحله در

توزیع شوند. سواالت  مربوطه عوامل عاملی روی بار تا شدند داده چرخش سواالت چرخش واریماکس

رفته همیافت شد که روی 1تر از ی بزرگعنصر با مقدار ویژه 41شدن  حذف نامناسب عاملی بار دارای 

 کردند.کل را تبیین می درصد از واریانس 27/73

عامل از این  7، 3مشاهده است. طبق جدول شماره نتایج این عناصر در نمودار اسکری پالت قابل 

های عامل واریانس 41عامل بهتر از  7دهند. درواقع این درصد از واریانس کل را پوشش می 9/40عنصر  41

 کنند.پرسشنامه را بیان می
 کل تبیین شده واریانس .3جدول شماره 

 مولفه ها
 ارزش ویژه

 مجموع درصد واریانس درصد تجمعی

1 13/13 13/13 56/24 

2 89/21 75/8 37/16 

                                                
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy 
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3 36/28 47/6 10/12 

4 83/32 46/4 34/8 

5 095/36 26/3 10/6 

6 71/38 61/2 89/4 

7 92/40 21/2 14/4 

8 65/42 72/1 23/3 

9 29/44 64/1 07/3 

 

 
 .نمودار اسکری۱نمودار شماره 

 

 ها پس از چرخش واریماکسها  با عامل. همبستگی سوال4جدول شماره

 شماره گویه ها نام عامل
 عامل

1 2 3 4 5 6 7 

ب
طل

د 
أیی

ت ت
صی

شخ
 

q172 761/0       

q105 738/0       

q108 729/0       

q112 728/0       

 ارزش ویژه 
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q104 688/0       

q113 688/0       

q106 673/0       

q166 643/0       

q107 640/0       

q173 598/0       

q116 595/0       

q164 576/0       

q171 571/0       

q176 565/0       

q169 549/0       

q114 547/0       

q110 532/0       

q117 514/0       

q168 509/0       

q165 508/0       

q163 504/0       

q170 455/0       

q198 436/0       

q200 429/0       

q144 380/0       

q195 370/0       

q61 0.326/0       

ت 
صی

شخ

گر
ش 

رزن
س

 

q58  693/0      

q59  673/0      

q70  665/0      
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q65  636/0      

q67  633/0      

q69  619/0      

q62  576/0      

q66  557/0      

q181  528/0      

q60  526/0      

q179  526/0      

q68  522/0      

q63  440/0      

q83  420/0      

q175  407/0      

q187  378/0      

q174  359/0      

q71  358/0      

q98  339/0      

q25  324/0      
گرا

زار
ت اب

صی
شخ

 
q88   836/0     

q81   794/0     

q86   787/0     

q76   770/0     

q79   744/0     

q78   725/0     

q85   717/0     

q74   707/0     

q87   677/0     
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q72   568/0     

q77   550/0     

q80   533/0     

q84   517/0     

q146   415/0     

واه
 خ

ت
ولی

سئ
ت م

صی
شخ

 

q145    598/0    

q148    595/0    

q137    564/0    

q141    554/0    

q149    539/0    

q152    536/0    

q151    515/0    

q142    491/0    

q158    486/0    

q194    415/0    

q143    404/0    

q196    389/0    
رل

کنت
ت 

صی
شخ

 گر
q34     557/0   

q29     539/0   

q27     535/0   

q35     522/0   

q64     507/0   

q36     473/0   

q30     458/0   

q28     436/0   

q37     418/0   



 121  ...تیشخص یعامل 7 یرانیا اسیمق یابیساخت و اعتبار                                        1399 بهار و تابستان، 1، شماره 10سال 

q19     320/0   

گرا
ب 

ذه
ت م

صی
شخ

 

q56      588/0  

q57      583/0  

q189      460/0  

q46      368/0  

q161      350/0  

ب
 مآ

س
رئی

ت 
صی

شخ
 

q127       651/0 

q129       626/0 

q133       606/0 

q128       518/0 

q188       496/0 

q126       367/0 

 

تعلق نداشتند حذف شدند و درنهایت  هاکدام از عاملپس از چرخش، سواالتی که به هیچ

به دست آمد. با مشخص شدن سواالت نهایی و  959/0سوالی با  ضریب آلفای کرونباخ   94ای  پرسشنامه

گذاری عناصر درمانی اشتراک محور، برای نامعناصر مربوط به آن، با توجه به مبانی نظری رویکرد زوج

گر، د طلب، سرزنشگر، ابزارگرا، مسئولیت خواه،کنترلصورت شخصیت تأییها  بهاقدام شد که عامل

 گذاری شد.گرا و ریس مآب ناممذهب

ی کل پرسشنامه ینمره با و همدیگر با عامل  7 بین همبستگی ضریب که داد نشان نتایج درمجموع

 رواییی دهندههای معکوس و مستقیم این عوامل، نشانو همبستگی دارد قرار مطلوبی سطح عاملی در 7

 .است عامل اکتشافی تحلیل انجام از بعد پرسشنامه باالی

 

 های آنپایایی آزمون و عامل

انواع ضرایب پایایی آزمون و هفت عامل آن  مشاهده می شود. از میان هفت عامل  4در جدول 

 . گرا کمترین ضرایب پایایی را دارد،شخصیت تأییدطلب بیشترین پایایی و مذهب

 عامل آن ۷یایی کل مقیاس و . ضرایب پا5جدول 

 ضریب گاتمن ضریب اسپیرمن ضریب آلفا تعداد سوال هاعامل

 892/0 909/0 942/0 27 تأیید طلب
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 864/0 872/0 901/0 20 سرزنش گر

 904/0 915/0 925/0 14 ابزارگرا

 815/0 817/0 832/0 12 مسئولیت خواه

 836/0 836/0 812/0 10 گرکنترل

 56/0 604/0 687/0 5 مذهب گرا

 681/0 686/0 790/0 6 رئیس مآب

 815/0 816/0 95/0 94 کل آزمون

هایش دارای همبستگی توان گفت مقیاس هفت عاملی و خرده مقیاسمی 5با توجه به نتایج جدول 

 .باشدرونی بسیار باالی مقیاس میباال بین کل آزمون و عوامل آن است که بیانگر پایایی د

 
 عامل آن ۷بین کل مقیاس با  .همبستگی 6جدول 

 گرامذهب رئیس مآب گرکنترل متغیرها
مسئولیت 

 خواه
 تأییدطلب گرسرزنش ابزارگرا

 ۱       تأییدطلب

 523/0** ۱      گرسرزنش

 223/0** 402/0** ۱     ابزارگرا

 512/0** 201/0** 432/0** ۱    مسئولیت خواه

 439/0** 496/0** 245/0** 214/0** ۱   مذهب گرا

 343/0** 36/0** 28/0** 396/0** 046/0 ۱  رئیس مآب

 495/0** 456/0** 321/0** 422/0** 171/0** 446/0** ۱ گرکنترل

 834/0** 762/0** 604/0** 654/0** 522/0** 537/0** 68/0** کل آزمون

 01/0داری در سطح ** معنی
ها بینی عملکرد آزمودنی، از نمرات یک آزمون برای پیشدر روایی همزمان وابسته به روایی مالکی

سوالی نئو  60ی مالک شود. برای روایی مقیاس هفت عاملی،آن را با پرسشنامهدر آزمون دوم استفاده می

ها اجرا، و سپس همبستگی بین هفت عامل شخصیتی و پنج تیپ اصلی آزمون طور همزمان روی آزمودنیبه

مقایسه شد. هر عامل شخصیتی  05/0و 01/0نظر معناداری با سطح معناداری مالک نئو به دست آمد و از 

 6ی معنادار همسو یا معکوس داشت. در جدول شماره حداقل با یک یا دوتا از پنج تیپ اصلی  نئو رابطه

املی، از ع 7دهد آزمون ها نشان میعامل و مقیاس نئو را مشاهده کرد. یافته 7توان همبستگی معنادار بین می

روایی مالکی مناسبی برخوردار است.شخصیت سرزنش گر در جهت معکوس بیشترین همبستگی را با خرده 
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گر کمترین همبستگی را در جهت معکوس با خرده مقیاس موافق بودن آزمون نئو دارد و شخصیت کنترل

 مقیاس موافق بودن دارد.

 
 ی شخصیت با مقیاس نئوعاملی ایران ۷. ماتریس همبستگی مقیاس ۷جدول شماره 

 وظیفه شناسی توافق پذیری گشودگی برونگرایی نژندیروان 

 -128/0** -188/0** -125/0** 228/0** 283/0** شخصیت تاییدطلب

 -174/0** -317/0** - 124/0* 161/0** شخصیت سرزنش گر

 - شخصیت ابزارگرا
**188/0  

*116/0- - 

 - شخصیت مسئولیت خواه
**311/0 - - 

**146/0 

 - - - شخصیت مذهب گرا
**202/0- - 

 - - - 162/0** - شخصیت رئیس مآب

 - 141/0* 18/0** گرشخصیت کنترل
*109/0- - 

 01/0** معناداری در سطح   05/0* معناداری در سطح 

 

 عاملی شخصیت در زنان و مردان ۷ مقایسه مقیاس

ی کل مقیاس درآزمون لوین برای نمرهچون ضریب معناداری  7براساس اطالعات جدول شماره 

است و  05/0تر از که کوچک001/0(، pها یکسان هستند. معناداری)واریانس است درنتیجه 05/0تر از بزرگ

ی مردان و زنان وجود دارد. با توجه به ضریب معناداری دهد تفاوت معناداری در میانگین دو گروه جامعهنشان می

ی زنان و مردان باهم یکسان است. هرچند میانگین ها در دو جامعهشود واریانسلوم میها معلوین در خرده مقیاس

های ها نابرابر هستند. خرده مقیاس، در تعدادی از خرده مقیاسpاین دو گروه در جامعه با توجه به ضریب معناداری 

 .ندگرا در دو گروه زن و مرد باهم تفاوت دارگر و ابزارگرا و مذهبشخصیت سرزنش

 عاملی شخصیت برای  زنان و مردان ۷مستقل برای مقیاس ایرانی  t. نتایج آزمون 8جدول شماره 

 شاخص
 آزمون لوین

t معناداری درجه آزادی مستقل(p) 
F معناداری 

 001/0 324 -46/4 386/0 75/0 نمره کل آزمون

 225/0 324 -21/1 613/0 257/0 تاییدطلب

 001/0 324 -42/5 065/0 44/3 سرزنش گر

 001/0 324 -25/7 462/0 54/0 ابزارگرا
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 094/0 324 -68/1 375/0 79/0 مسئولیت خواه

 0046/0 324 -52/2 001/0 21/12 مذهب گرا

 414/0 324 -82/0 933/0 007/0 رئیس مآب

 158/0 324 -41/1 691/0 159/0 گرکنترل

 

 هنجارهای آزمون

هایش، تفاوت با توجه به اینکه آزمون تی مستقل در نمره کلی آزمون و تعدادی از خرده مقیاس

هایی که تفاوت معنادار معناداری نشان داد درنتیجه باید برای هرکدام از گروه زنان و مردان در خرده مقیاس

 مودار نرمال استفاده شد. های نها از نقطه برشدارند، هنجار جداگانه تهیه کرد. برای هنجارکردن نمره

ها کنیم تا نمرهناحیه تقسیم می 6در این حالت طیف نمرات هر عامل را مطابق با نمودار گاوس به 

شود. نقطه برش میانی ها با توجه به میانگین و انحراف استاندارد هر عامل مشخص میهنجار شوند. نمره برش

تر را نشان تر، یک انحراف معیار باالتر و پایینتر و پایینشود و یک نقطه برش باالهمان میانگین محسوب می

( اشخاص نرمال را در -1+ و1+ در نمودار گاوس. دامنه نمرات بین دونقطه برش)1و  -1دهند یعنی نقاط می

 دهد.هر تیپ شخصیتی نشان می

آن تیپ های کمی از دهد که ویژگیاشخاصی را نشان می -1تر از نقطه برش های پاییننمره 

های بیشتری از آن تیپ + اشخاصی را نشان که ویژگی1شخصیتی را دارا هستند و نمرات باالتر از نقطه برش 

های های خیلی کمتر و خیلی بیشتری از تیپ+ به ترتیب ویژگی2و -2باشند و نمرات باالتر از را دارا می

دهد و یا ایی در آن تیپ شخصیتی را نشان می+ افراد استثن3و -3دهد. نمرات باالتر از شخصیتی را نشان می

 .افرادی که در پاسخگویی دارای غرض و منظور خاصی هستند

 
 گانه مقیاس ایرانی شخصیت ۷هایهای توصیفی مربوط به عامل. ویژگی9جدول شماره

 گرکنترل رئیس مآب مذهب گرا ابزارگرا سرزنش گر تاییدطلب هاعامل
مسئولیت 

 خواه

 مشترک مشترک مشترک مرد زن مرد زن مرد زن مشترک 

 54/95 44/51 97/38 99/13 29/12 25/53 37/40 34/61 4/51 86/53 میانگین

انحراف 

 استاندارد
57/15 62/14 14/16 52/13 04/14 24/4 31/5 46/7 35/8 72/23 

 153 72 60 27 28 81 84 95 102 102 باالترین نمره

 33 24 20 6 5 26 14 31 24 24 ترین نمرهپایین
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 عاملی شخصیت ۷. هنجارهای مشترک بین زنان و مردان در مقیاس ایرانی  ۱0جدول شماره

 خیلی باال باال متوسط پایین خیلی پایین هاعامل

 85-101 69-85 38-69 23-38 7-23 تاییدطلب

 143-167 119-143 72-119 48-72 24-48 مسئولیت خواه

 54-61 46-54 31-46 24-31 17-24 رئیس مآب

 68-72 60-68 43-60 35-43 31-35 گرکنترل

خواه، رئیس مآب مقیاس تأییدطلب، مسئولیت 4جنس و در  2بیانگر هنجار مشترک بین  10جدول 

 گر در مقیاس ایرانی شخصیت است.و کنترل

 
 عاملی شخصیت ۷.هنجارهای متفاوت در مورد زنان و مردان درمقیاس ایرانی  ۱۱جدول شماره

 خیلی باال باال متوسط پایین خیلی پایین هاعامل

 مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان مردان زنان 

 94-110 81-95 77-94 66-81 45-77 37-66 29-45 22-37 13-29 8-22 سرزنش گر

 81-95 67-81 67-81 54-67 39-67 27-54 25-39 13-27 11-25 0-13 ابزارگرا

 25-30 21-25 19-25 17-21 9-19 8-17 3-9 4-8 -2-3 0-4 مذهب گرا

ابزارگرا و مذهب گرا در  های سرزنش گر،جدول فوق هنجار متفاوت در دو جنس و در عامل

 .دهدمقیاس ایرانی از شخصیت را نشان می

 

  نتیجه

اشتراک  درمانیپژوهش حاضر باهدف ساخت و اعتبار یابی مقیاس ایرانی شخصیت، مبتنی بر زوج

عامل شخصیت شامل: مهرجو، تأییدطلب، کارجو،  14محور و تجارب بالینی مؤلف انجام شد. بدین منظور 

گرا، گرا، مخالفتجو، مذهبگر، صلحپیشه، رئیس مآب، کنترلگرا، عاشقابزارگرا، پیشرفتگرا، لذت

سوال طراحی شد. در  237سوال و در کل  15-10گر مطرح و برای هر عامل بین خواه و سرزنشمسئولیت

نفر کارشناس ارشد مشاوره و روانشناسی مورد  14گام دوم روائی صوری و محتوایی آن توسط مؤلف و 

های نفرآزمودنی اجرا شد و سوال 30بازبینی و تأیید قرار گرفت. در گام سوم سواالت پرسشنامه اولیه روی 

تیپ شخصیتی  14سبه گردید. در گام چهارم این محا 0.96سوال با آلفای  222با همبستگی پایین حذف و 

های با همبستگی پایین حذف و درنهایت آزمودنی متفاوت اجرا شد و سوال 30طور جداگانه روی هر یک به

سوال باقی ماند که روی سایتی که به همین منظور طراحی شده بود قرار گرفت. نتایج نهایی پرسشنامه  203

و  M=28( با میانگین سنی )F=313و M=111آزمودنی ) 424حاصل از  هایحاصل از تحلیل روی داده
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8.15=SDدرمانی اشتراک محور با توجه ( نشان داد که روائی سازه پرسشنامه ایرانی شخصیت مبتنی بر زوج

بود و معناداری  0.899( برابر با 2)جدول KMOبه تحلیل عامل اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت. شاخص 

رفته همعامل شخصیتی را مشخص که روی 7به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی  0.001هم  آزمون بارتلت

عامل قرار  7درصد واریانس کل را تبیین نمود. با استفاده از چرخش واریماکس بارهای عاملی روی  46.4

ب گرا و رئیس مآگر، مذهبخواه، کنترلگر، ابزارگرا، مسئولیتگرفت و شخصیت تأییدطلب، سرزنش

 (. 3گذاری شد.)جدول نام

عنوان مالک ( فرم کوتاه بهNEOنتایج روائی مالکی با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت )

گرایی همبستگی دهد که شخصیت تأییدطلب با روان رنجورخوئی و برون( نشان می6زمان در جدول )هم

دار، شخصیت رای همبستگی منفی معنیشناسی داپذیری و وظیفهمثبت معنی دارو با گشودگی، توافق

عامل دیگر همبستگی منفی  3دار و با گرائی همبستگی مثبت و معنیگر با روان رنجور خوئی و برونسرزنش

خواه با پذیری همبستگی منفی؛ مسئولیتگرایی دارای همبستگی مثبت و با توافقدار؛ ابزارگرا با برونمعنی

پذیری همبستگی منفی؛ گرا با توافقشناس همبستگی منفی؛ مذهبوظیفهگرایی همبستگی مثبت و با برون

گرایی و روان رنجورخویی گر با برونگرایی همبستگی مثبت و شخصیت کنترلرئیس مآب با برون

گرا و واگرا دار دارد، که بیانگر روایی همپذیری همبستگی منفی و معنیدار و با توافقهمبستگی مثبت معنی

 یاس است. با این مق

های ملیتی برای دهد کلیشهفرهنگ مختلف جهان است که نشان می 49ها از این نتایج، مؤید یافته

رو نقص در یافتن هرگونه از این .(Terracciano et al., 2005) تجمیع صفات شخصیتی کامالً غیرممکن است

ای ملیتی با نمرات تجمیعی شخصیت دلیل کافی برای دلواپسی در این زمینه است. های کلیشهارتباط ویژگی

توسط افراد در یک فرهنگ تعیین  2ای نابهنجاردر مقابل کلیشه 1ای بهنجارضمن اینکه آنچه برخی مواقع کلیشه

برای مثال  .(Boster & Maltseva, 2006; Peabody, 1985) تواند مغایر آن باشدشود در فرهنگی دیگر میمی

 (McCrae et al., 2007) های ملیتی گرمی در روابط بین فردی استوهوا یکی از همبودهای قوی کلیشهآب

های سیاسی و تواند تأثیر عمیق بر دیدگاهاین در حالی است که باورها پیرامون ویژگی شخصیتی یک ملیت می

 . (Terracciano & McCrae, 2007) المللی داشته باشداجتماعی سایر ملل و همچنین بر روابط بین

های بین فرهنگی از کشورهای مختلف در خصوص پرسشنامه پنج عاملی این در حالی است که یافته

                                                
1. Autostereotypes 

2. Heterostereotypes 
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و روان  5، توافق پذیری4گراییبرون، 3شناسی، وظیفه2گشودگی :، شامل1بزرگ صفات شخصیت

نیز به آن  7طبعییک عامل دیگر به نام شوخ ( ,.1992Costa et al) در تجدیدنظر بعدی که 6رنجورخویی

 شناسی اعتبار بین فردی دارد، نشان داد گر چه سه عامل روان رنجورخوئی، گشودگی و وظیفهاضافه شد

(Rolland, 2000)، پذیری بشدت تحت فقگرایی و تواتر او نشان داد که دو عامل بروناما مطالعات دقیق

 تأثیر بافت فرهنگی هستند.

های پرسشنامه با ( بیانگر ثبات درونی بسیار باال بین سوال4همچنین نتایج ضرایب پایایی )جدول 

عالوه باشد. بهبرای کل آزمون می 81/0و ضریب گاتمن  81/0و ضریب اسپیرمن  95/0آلفای کرونباخ 

گرا با کمترین ضریب پایایی معادل با آلفای ( و شخصیت مذهب94/0شخصیت تأیید طلب با باال ترین آلفا )

 ( محاسبه شد.68/0)

( دو عامل یعنی 5عالوه نتایج ضریب همبستگی بین کل آزمون و هفت عامل شخصیت )جدول به

گر با ضریب با کل آزمون و شخصیت سرزنش 83/0شخصیت تأییدطلب با ضریب همبستگی درونی 

گرا با ضریب دار را با کل آزمون دار است و عامل مذهبن همبستگی مثبت معنیبیشتری 76/0همبستگی 

باشند. این دار را با کل آزمون دارا میکمترین همبستگی مثبت معنی 53/0و رئیس مآب با ضریب  52/0

گر با تأیید طلب با ضریب ها مربوط است به عامل سرزنشدرحالی است که بیشترین همبستگی بین عامل

و کمترین همبستگی بین شخصیت رئیس مآب با 51/0و سپس مسئولیت خواه با تأیید طلب با ضریب  52/0

کمترین همبستگی بین  17/0گرا با ضریب گر با مذهبو سپس کنترل 046/0گرا با ضریب همبستگی مذهب

 باشد.ها میعامل

ین زنان و مردان در کل ( نیز نشان داد که ب8( و نتایج توصیفی )جدول 7)جدول  tنتایج آزمون 

ای تهیه شد گرا تفاوت وجود دارد، که هنجار جداگانهگر، ابزارگرا و مذهبهای سرزنشآزمون و عامل

خواه تفاوتی وجود ندارد که برای گر و مسئولیتهای تأییدطلب،رئیس مآب، کنترل( و بین عامل10)جدول 

 (.9ها نیز هنجار مشترک تهیه شد )جدول این عامل

درمانی اشتراک محور بر روی نمونه های اعتباریابی مقیاس ایرانی شخصیت، مبتنی بر زوجایج یافتهنت

تنها از پایائی بسیار باال با ضریب آلفای عاملی شخصیت نه 7نفرآزمودنی نشان داد که مقیاس ایرانی  424

                                                
1. Big Five Personality Traits 

2. Openness 

3. Conscientiousness 

4. Cutraversion 

5. Agreeableness 

6. Neuroticism 

7. Facets  
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بسیار خوبی نیز بین کل برخوردار است، بلکه همبستگی  81/0و ضریب گاتمن  81/0، ضریب اسپیرمن 95/0

عالوه، نتایج روائی مالکی نیز بیانگر بیشترین همبستگی مثبت بین عامل ها آن وجود دارد. بهآزمون و عامل

گرایی و بیشترین همبستگی منفی بین گرایی و تأییدطلب با روان رنجورخویی و برونمسئولیت خواه با برون

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برقرار است. سرانجام اینکه بین  پذیریگر و تأییدطلب با توافقعامل سرزنش

گرا گر، ابزارگرا و مذهبهای سرزنشزنان و مردان درکل پرسشنامه هفت عاملی ایرانی شخصیت و عامل

خواه تفاوت معناداری در گر و مسئولیتطلب، رئیس مآب، کنترلتفاوت وجود دارد و در چهار عامل تأیید

 رد.دو جنس وجود ندا
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