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چکیده

دانشجوي 1040) انجام شد. تعداد 2008پژوهش حاضر با هدف استاندارسازي نسخه فارسی آزمون پنج بعدي شخصیت (کولیدج، سگال، ساهیل و آرچولتا، 
- اي انتخاب و به پنج گروه پاسخگیري تصادفی خوشه) با روش نمونه89/2استاندارد و انحراف 92/21هاي شهر تهران (با میانگین سنی دختر و پسر دانشگاه

رسشنامه دهنده تقسیم شدند. هر گروه عالوه بر آزمون پنج بعدي شخصیت، یکی از پنج ابزار مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان، سیاهه سالمت روان، پ
را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدي نشان داد نسخه 10نی روان شناختی کسلر ، مقیاس پریشا25سالمت عمومی، فهرست وارسی نشانگان 

ها ها است. ضرایب همسانی درونی مولفهشده که با ساختار نظري هماهنگ و داراي بهترین برازش با دادهاشباعشده آزمون پنج بعدي شخصیت از پنج مؤلفهکوتاه
هاي کلینکی و پژوهشی رسد این آزمون براي استفاده در مجموعهها نیز در حد قابل قبول به دست آمد. به نظر میبا نمره کل مولفههاو ضرایب همبستگی آیتم

سنجی است.هاي مناسب روانداراي کفایت
اي و ابعادي.بندي مقولهسنجی؛ تحلیل عاملی؛ آزمون پنج بعدي شخصیت؛ طبقههاي رواناستانداردسازي؛ ویژگیها:کلیدواژه

 انجام شده است.تهرانکز مشاوره دانشگاه رمبا همکاريووزارت علوم، تحقیقات و فناوريدفتر مرکزي مشاورهو با حمایت مالی این پژوهش به سفارش
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ترین موضوعات در حیطه روانشناسی و روانپزشکی، پاسخ به این از مهمیکی

). 2004اي یا ابعادي هستند؟ (کرامر، است که اختالالت در طبیعت به صورت مقوله

علت تاثیر سیستم درسنامه آماري و تشخیصی اختالالت (انجمن روانپزشکی به

شوند سازي میاي مفهوم)، اختالالت روانی معموالً بصورت مقوله1994آمریکا، 

). با این وجود، در چند دهه گذشته مدل ابعادي 2002، 1989(میکروسکی و راس، 

شناختی به خود هاي آسیبي فراوانی در بین پژوهشاز اختالالت شخصیت، عالقه

؛ ویگر، 1998؛ اوکانرو دایک، 2002اختصاص داده است (یانگ و دیگران، 

هاي نظري و پژوهشی مبین نتایج ر ضمن دیدگاه). د1994؛ ویگر و کوستا، 1993

). 2004کننده بیشتري براي سیستم ابعادي است (تیموتی وکریستن، حمایت

هاي اساس سیستم ابعادي بر این امر استوار است که در جوامع ویژگی

و هاي شخصیتی بین سالمتاند و ویژگیشخصیتی به صورت نرمال پراکنده شده

دهند که هر یک از این دو به شده و تشکیل یک پیوستار را میروانی توزیعآسیب

نگري تاکید اي بر دوگانهکه دیدگاه مقولهتر است. در حالییکی از انتهاي آن نزدیک

در ماهیت این دو است. به عبارت دیگر نگاه ابعادي به دارد و معتقد بر وجود تفاوت

هاي هاي آماري و تجربی، مقیاسروششناسی روانی سعی دارد تا با استفاده ازآسیب

اي و هاي طبقهها متکی بر تصمیمتشخیصی کارآمدي فراهم آورد و از تشخیص

هایی فراهم شود که ها و مقیاسبنابراین ضروري است مدلاي جلوگیري کند.کمیته

). 2003شناسی را در خود جاي دهد (روزنمن وکرتن، تمام ابعاد بنیادین آسیب

هایی است که ) یکی از مدل1993کامپن (روانی وناملی آسیب مدل پنج ع

هاي مناسب پژوهشی در دهه به دلیل پوشش کلیه اختالالت روانی و کسب حمایت

) در یکسري از 1993کامپن (اخیر توجه زیادي به خود جلب کرده است. ون

عامل شناسی روانی به دلیل طبیعت نامشخص و نامعین هاي آسیبمطالعات مدل

)، 1985کرا و کوستا (گرایی آیزنگ و دیدگاه شخصیتی پنج عاملی مکروانپریش

شناسی روانی را مطرح نمود. هدف کامپن فراهم آوردن مدل مدل پنج بعدي آسیب

ي اساسی براي رفتار ناهنجار بدست دهد که مبتنی بر ادبیات سنجشی بود که پایه

کري و اهه شخصیتی پنج عامل (مکشناسی روانی باشد و برخالف سیحوزه آسیب

کامپن این مدل را در ) از اشتقاق واژگانی حاصل نشده باشد. ون1985کوستا، 

;Five Dimensional Personality Testآزمون پنج بعدي شخصیت ( 5DPT (

گرایی )، برونNeuroticismعملیاتی کرد که ابعاد موجود در آن شامل نوروزگرایی (

)Extraversionاحساسی ()، بیInsensitivity) درخودفرورفتگی ،(Absorption و (

ماده و به زبان 100) است. این نسخه از آزمون داراي Orderlinessنظم و ترتیب (

نفري نشان از 1342آلمانی تهیه شده بود و فرایند استاندارسازي در یک جمعیت 

ه براي این ابعاد شواهد روایی و اعتبار آن بود. ضرایب همسانی درونی گزارش شد

).2000کامپن، احساسی) است (ون(بی82/0رنجورخویی) و (روان92/0بین 

) نسخه انگلیسی این ابزار را تهیه و 2008کولیدج، سگال، ساهیل و آرچولتا (

نفري 683هاي روانسنجی این ابزار در یک جمعیت اقدام به بررسی ویژگی

اد که این نسخه از پنج مولفه اشباع شده آمریکایی پرداختند. نتایج پژوهش نشان د

نمایند. تحلیل درصد از واریانس کل ابزار را تبین می37که روي هم در حدود 

-شدن ساختار عاملی اکتشافی همسان با مطالعه ونهاي اصلی نشان از حاصلمولفه

-(روان89/0ها بین ) بود. ضرایب همسانی درونی این مولفه2000کامپن (

احساسی) و ضریب بازآزمایی آن براي فاصله یک ماهه (بی77/0و رنجورخویی)

بدست آمده است. روایی همزمان و سازه این نسخه نیز مناسب گزارش شده 92/0

است. به دلیل اهمیت بالینی و پژوهشی این ابزار و عدم وجود نسخه فارسی آن در 

پنج بعدي ایران، پژوهش حاضر با هدف استانداردسازي نسخه فارسی آزمون

شخصیت در جمعیت دانشجویان انجام شد.

روش

کنندگانشرکت

هاي شهر تهران این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاهآماريهايجامعه

به تحصیل اشتغال دارند. گروه 1390-91که در نیمسال اول سال تحصیلی است؛

هاي شهر تهران (با میانگین دانشجوي دختر و پسر دانشگاه1040نمونۀ شامل 

گیري ) بودند که با استفاده از روش نمونه89/2و انحراف استاندارد 92/21سنی 

درصد) و نیمی 6/49اي انتخاب شد. نیمی از گروه نمونه را دختران (تصادفی خوشه

2/94دهند؛ که بیشتر آنها مجرد (درصد) تشکیل می40/50دیگر را پسران (

درصد) است. در این گروه، دانشجویان 7/95بیشتر آنها شهر (درصد) و محل تولد

درصد) کمترین 7/8درصد) بیشترین فراوانی و گروه هنر (7/27انسانی (علوم

درصد) و 6/76فراوانی را دارند. مقاطع تحصیلی این دانشجویان اغلب کارشناسی (

رصد) بوده است. د1/89سهمیۀ پذیرش در دانشگاه براي بیشتر آنها سهمیۀ مناطق (

درصد) و دیپلم 7/24ترتیب کارشناسی (تحصیالت پدر و مادر این دانشجویان به

5/6درصد) و مادران (2/4درصد) است و تعداد بسیار معدودي از پدران (2/34(

درصد) و شغل 3/03سوادند. شغل پدر بیشتر این دانشجویان آزاد (درصد) آنها بی

درصد) است.2/464داري (شان خانهمادران

ابزار

در پژوهش حاضر که به جز آزمون پنج بعدي شخصیت (کولیدج و دیگران، 

هاي مالکی استفاده شناختی دیگر براي بررسی روایی)، از پنج ابزار بیماري2008

شد. ابزارهاي همراه که براي بررسی انواع روایی به کار گرفته شدند.

، اکبري زردخانه، یعقوبی، پورشریفی؛ IMHSیان (مقیاس ملی سالمت روان دانشجو

اي ماده93مقیاسی الف و ب):1389آبادي، صبحی و حمیدپور، پیروي، حسن

گزارش 93/0تا 59/0هاي این ابزار بین است. ضرایب اعتبار هر یک از زیرمقیاس

هاي این ابزار مناسب گزارش شده است شده است. روایی عاملی و مالکی زیرمقیاس

(پورشریفی و دیگران، زیرچاپ).

مقیاس خردهاین ابزار داراي دو ):1983؛ ویت و وار، MHIسیاهه سالمت روان (

آیتم). 14شناختی (آیتم) و درماندگی روان14شناختی () بهزیستی روان1است: 

) 1) تا کامالً مخالفم (نمره 5در مقیاس لیکرت از کامالً موافقم (نمره دهیپاسخ

بههاي گیرد. قابلیت اعتماد این ابزار با روش بازآزمایی براي آزمودنیصورت می

شناختی به شناختی و درماندگی روانبهزیستی روانهايمقیاسخردهدر هنجار

بوده 82/0و 77/0هاي داراي اختالل آزمودنیبرايو87/0و 89/0ترتیب 

است.

28پژوهش حاضر از فرم در ):1972؛ گلدبرگ، GHQپرسشنامه سالمت عمومی (

مقیاس سوالی این پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه داري چهار خرده

شامل عالیم جسمانی، اضطراب، ناکارآمدي اجتماعی و افسردگی است. تقوي 

) اعتبار پرسشنامه سالمت عمومی را از سه روش بازآزمایی، دو نیمه کردن و 1380(

و 93/0، 70/0رار داد که به ترتیب ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ مورد بررسی ق

حاصل گردید. روایی سازه و همزمان این ابزار نیز در حد مطلوب گزارش شده 90/0

).1376؛ هومن،1380(تقوي،تاس

فهرست ):1380؛ نجاریان و داودي، -25SCL(25فهرست وارسی نشانگان 

است. این فرم 90-ن بیماريفرم کوتاهی از فهرست نشانگا25- نشانگان بیماري

) و با استفاده از شیوه تحلیل عاملی 1380آیتمی توسط نجاریان و داودي (25

شناسی روانی عمومی را ارزیابی استخراج شده است. نمره کلی این مقیاس آسیب

کند.می

هاي مقیاس):1996؛ کسلر، -10K(10مقیاس پریشانی روان شناختی کسلر 

شناختی کسلر ویژه شناسایی اختالالت روانی در جمعیت عمومی توسط پریشانی روان

شناختی سوالی که اختالل روان10تدوین شده است. فرم 2002کسلر و دیگران (

دهد؛ اما در مجموع سطح اضطراب و عالئم افسردگی را که خاصی را هدف قرار نمی

یعقوبی و دیگران نماید. مطالعهفرد طی چند هفته اخیر تجربه کرده، مشخص می

سنجی مناسب این نسخه است.هاي روان) نیز حاکی از ویژگی1389(

شیوه اجرا

ها در این پژوهش، آزمون پنج بعدي شخصیت آوري دادهابزار جمع

) است که پس از ترجمه و ترجمه معکوس و در ابتدا 2008(کولیدج و دیگران، 

این اجرا فرم فارسی ابزار در یک اجراي مقدماتی بر روي آن انجام گرفت. در 

دانشجوي کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران قرار داده و 60اختیار 

پذیري طی بحث گروهی نظر ایشان در خصوص میزان شفافیت و قابلیت درك
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هاي داراي مشکل اصالح هاي آزمون خواسته شد. پس از این مرحله آیتمآیتم

نفري دانشجویان 100شده در اختیار گروه تهیهشد. در پایان این مرحله ابزار

هاي روانشناسی، مدیریت، الهیات و کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده

پردیس فنی قرار گرفت و ایشان خواسته شده که ابزار را تکمیل کنند. البته هدف 

م ها و در درجه دوپذیري آیتماز این اقدام در درجه اول بررسی میزان قابلیت درك

مقیاس بود. چون در این بدست آوردن ضریب اعتبار بازآزمائی مقیاس و خرده

گوئی مشکل خاصی در این بخش علیرغم پرسش از دانشجویان در پایان پاسخ

خصوص مشاهده نشد و لذا فرم نهایی آزمون تهیه و براي مطالعه اصلی آماده 

صورت گرفته و ها به صورت گروهی ي اصلی، جمع آوري دادهشد. در مطالعه

ها افراد انتخاب شده در هر کالس به صورت همزمان و هماهنگ با هم به آزمون

پاسخ دادند.

dataکاوي (هاي انجام گرفته در دو مرحله کلی الف) دادهتحلیل

screening) و ب) تحلیل تائیدي (confirmatory analysisها که هر یک ) داده

کاوي شامل بود، صورت گرفت. مرحله دادهاز چندین زیرمرحله تشکلیل یافته 

data explanatoryها () و تحلیل اکتشافی دادهdata monitoringآمایش (

analysisها () و مرحله تحلیل تاییدي دادهdata confirmatory مشتمل بر (

-ي مدرجهاي نمونهیابی، تحلیل اکتشافی دادهسازي و روائیتشکیل گروه مدرج

ي رواسازي و هاي گروه نمونهوال، تحلیل عاملی تائیدي دادهسازي، تحلیل سئ

).1390یابی مالکی بود (رجوع کنید به پورشریفی و همکاران، روائی

نتایج

کوریک انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر روي ماتریس همبستگی پلی

یابی ممکن، سازي با استفاده از روش عاملهاي گروه نمونه مدرجحاصل از داده

هاي متنوع بر روي تعداد عوامل و میزان هاي گوناگون و محدودیترخشچ

هاي اصلی و یابی مولفهبازگذاري متغیرها بر روي عوامل نشان داد روش عامل

و حداقل مقدار 5ها به تعداد چرخش واریماکس و محدود نمودن تعداد مولفه

گردد هایی میفه، منجر به استخراج مول30/0بارگذاري هر آیتم بر روي عوامل 

که داراي بیشترین همخوانی با ساختار نظري آزمون پنج بعدي شخصیت است. 

آیتم 82آیتم موجود در آزمون پنج بعدي شخصیت، 100یافته نشان داد که از 

آیتم در محل 18هاي نظري مرتبط داشته و بارگذاري مناسب بر روي مولفه

ها نشان داد رسی محتواي این مولفهمناسب بارگذاري حداکثر را نداشته است. بر

توان با عناوین روان رنجورخویی، هاي یکم تا پنجم را میکه مولفه

گرایی نامید. بررسی اعتبار احساسی و بروندرخودفررفتگی، نظم و ترتیب، بی

-سازي نشان داد که کلیه زیرها و کل مقیاس در گروه مدرجها، زیرمقیاسآیتم

68/0همگونی درونی برخوردار بوده و دامنه آنها بین مقیاس از ضرایب مناسب

(روان رنجورخویی) است. در ضمن ضرایب بازآزمائی 85/0احساسی) و (بی

(نوروزگرایی) بدست آمده است. 79/0احساسی) و (بی59/0ها بین زیرمقیاس

داد این ضرایب ها نیز نشان ها و زیرمقیاسبررسی ضرایب همبستگی بین آیتم

) است. 97(آیتم 55/0) و 9(آیتم 13/0بین 

سازي، براي پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی در گروه نمونه مدرج

وارسی روائی ساختار عاملی، سه ساختار عاملی به عنوان الگوهاي رقیب مورد 

) مدل یکم: ساختار 1ارزیابی قرار گرفت. این سه ساختار عاملی عبارت بودند از 

طور یکسان از بیست آیتم ن (که در آن هر یک از عوامل بهعاملی اصلی آزمو

) مدل دوم: ساختار عاملی حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی 2تشکیل شده است)، 

شده: مدل حاضر که با هدف دستیابی به نسخه ) مدل سوم: نسخه کوتاه3و 

از شده و افزایش قابلیت استفاده پژوهشی و کلینیکی انجام گرفت؛ هر یک کوتاه

هایی که به لحاظ نظري متعلق آیتم تشکیل شده که در آن آیتم15ها از مولفه

اند، ولی در ساختار عاملی اکتشافی در مولفه دیگري اي خاص بودهبه مولفه

هاي مربوط با این سه الگو اند، حذف شدند. انجام تحلیلحداکثر بارگذاري داشته

یح است براي اجراي تحلیل عامل را در پی داشت. الزم به توض1نتایج جدول 

آوري به صورت دوارزشی بوده است؛ لذا هاي جمعتأییدي به دلیل ان که داده

) LISRELاي براي روابط ساختاري خطی (نخست متغیرها به عنوان متغیر رتبه

تعریف شدند، سپس ماتریس همبستگی تتراکوریک و ماتریس کواریانس مجانبی 

یل فراخوانی شد؛ الزم به ذکر است از روش کمترین ها ساخته و براي تحلآیتم

Diagonallyمجذورات وزنی قطري ( Weighted Least Square; DWLS (

براي برآورد پارامترها بهره گرفته شد.

هاي پیداست مدل سوم در مقایسه با دو مدل دیگر از ویژگی1از جدول 

ساختار عاملی مدل توان نتیجه گرفتتر برازش برخوردار است. لذا میمناسب

هاي حاصل از گروه نمونه شده) بهترین الگوي مطابق با دادهسوم (نسخه کوتاه

-ها و کل مقیاس در گروه روائیها، زیرمقیاسیابی است. بررسی اعتبار آیتمروائی

مقیاس از ضرایب مناسب همگونی برقرار بوده و دامنه یابی نشان داد که کلیه زیر

احساسی) است. بررسی ضرایب (بی68/0نگرایی) و (برو81/0آنها بین 

دهد این ضرایب ها با نمره کل زیرمقیاس مربوطه نشان میهمبستگی نمره آیتم

ها و توان گفت که آیتممتغیر است. لذا در مجموع می57/0و 14/0بین 

ها و در نتیجه کل آزمون از ضرایب همگونی درونی مناسبی برخوردار زیرمقیاس

هاي موجود در آزمون پنج بعدي کوواریانس مولفه-تریس واریانساست. ما

تا 006/0ها بین شخصیت نیز نشان داد میزان ضریب همبستگی بین مولفه

است که باالترین آن متعلق به رابطه برونگرایی و درخودفروفتگی و 15/0

ترین آن متعلق به رابطه درخودفرورفتگی و نظم و ترتیب است. ضرایب پائین

هاي بعدي شخصیت با مولفههاي آزمون پنجهمبستگی حاصل از روابط مولفه

است.2ابزارهاي همراه به شرح جدول 

1جدول 

یابیهاي گروه نمونه روائیگانه آزمون پنج بعدي شخصیت براساس دادههاي سههاي نیکوئی برازش مدلآماره

X2DfNCCFINNFIRMSEARMSEAمدل (90% CI)SRMR

07/0)026/0و 036/0(12/6597484066/610981/081/003/0یکم

07/0)025/0و 035/0(45/5380399426/501583/083/003/0دوم

05/0)022/0و 028/0(27/3182269038/325292/092/002/0سوم
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2جدول 

هاي آزمون پنج بعدي شخصیت با مقیاس ملی سالمت روان (بخش دوم)، سیاهه سالمت روان، پرسشنامه سالمت عمومی، فهرست وارسی ماتریس ضرایب همبستگی مولفه

شناختی کسلرو مقیاس پریشانی روان25نشانگان 

نظم و ترتیباحساسیبیدرخودفرورفتگیروان رنجورخوییگراییبرونحجم نمونههامولفهمقیاس

مقیاس ملی سالمت روان

(بخش دوم)

افسردگی

106

18/0٭-17/0001/0٭50/0٭٭-25/0٭

23/002/012/0٭٭59/0٭٭-09/0اضطراب

18/0٭58/012/015/0٭٭-26/0٭٭وسواس

58/013/005/015/0٭٭-31/0٭٭اضطراب اجتماعی

23/0٭51/015/002/0٭٭-34/0٭٭مشکالت خواب

21/0٭20/006/0٭69/0٭٭-30/0٭٭شناختینمره آسیب

سیاهه سالمت روان
شناختیبهزیستی روان

104
-04/0-10/0-18/0٭-53/0٭٭27/0٭

27/012/005/0٭٭65/0٭٭-15/0شناختیدرماندگی روان

پرسشنامه سالمت عمومی

جسمانی سازي

102

-18/012/0001/0٭42/0٭٭-08/0

19/008/0٭48/005/0٭٭-09/0اضطراب

20/0٭30/0٭٭-38/005/0٭٭-17/0ناکارآمدي اجتماعی

44/008/015/015/0٭٭-25/0٭افسردگی

22/012/0٭51/008/0٭٭-16/0نمره کل

02/0-18/006/0٭60/0٭٭-38/0٭٭25101فهرست وارسی نشانگان 

-13/0-22/005/0٭54/0٭٭-31/0٭٭102پریشانی روان شناختی کسلرمقیاس 

05/0تر از کوچک p * , 01/0 تر ازکوچک p **

بحث

ها از ضرایب مناسب همگونی برخوردار نتایج پژوهش نشان داد کلیه مولفه

دهد این روابط مربوطه نیز نشان میها با نمره کل مولفه است. بررسی روابط آیتم

ها توان گفت که آیتمدر قریب به اتفاق موارد در دامنه مناسبی قرار دارند. لذا می

ها و در نتیجه کل آزمون از همگونی درونی مناسبی برخوردار است. و زیرمقیاس

سازي همسان سازي و رواییاز سوي دیگر الگوي این روابط در گروه گروه مدرج

هایی که معادل ها در گروهدهد که این ویژگیاین امر نیز نشان میاست.

توان آنرا شاهدي بر اعتبار شوند، تفاوتی از هم ندارند. بنابراین میدرنظرگرفته می

ي حاصل از این ابزار نامتغیر است. بررسی روابط بین هاها و مولفهساختاري گویه

شان داد این روابط بسیار ضعیف است. یابی نیز نهاي حاصل در گروه رواییمولفه

-ها است که این موضوع را میدهنده استقالل بین مولفهاین روابط ضعیف نشان

توان دلیلی دیگر بر روایی ساختاري و عاملی این ابزار تلقی کرد. به این دلیل که 

سازنده آزمون بر این بورند که این ابزار پنج عامل مستقل را در خود دارد. بنا بر

هاي نسخه فارسی آزمون پنج بعدي آنچه که ذکر شد اکثر قریب به اتفاق مولفه

سنجی مناسب هاي روان) داراي ویژگی2008شخصیت (کولیدج و همکاران، 

هاي کلینیکی و پزوهشی وجود دارد. البته بوده و امکان استفاده از در مجموعه

ها و مشکالت نست کفایتشایان ذکر است استفاده بیشتر از این آزمون خواهد توا

تر سازد.بیشتر این ابزار را مشخص
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