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چكيده

فارسى  روان سنجى نسخه  بررسى ويژگى هاى  به منظور  مطالعه حاضر 
 (EPQ-RS) پرسشنامه تجديد نظر شده شخصيت آيزنك- فرم كوتاه
انجام گرفت. EPQ-RS يك پرسشنامه خودسنجى 48 سوالي است 
پسيكوزگرايي، و پسيكوزگرايي، و پسيكوزگرايي (E) برونگرايى (، برونگرايى ،) (N) كه براى سنجش ابعاد نوروزگرايي

دروغ سنج  مقياس  اين، يك  بر  پرسشنامه، عالوه  كار مى رود.  به   (P)
نظر  تجديد پرسشنامه  همراه  به   EPQ-RS مى شود.  شامل  را   (L)
كوتاه  فرم  انعطاف پذيرى-  برونگرايى-  نوروزگرايي-  شخصيتى  شده 
زن،   175) تبريز  دانشگاه  دانشجوى  سوى343  از   (NEO-FFI-R)
سال قرار 23 سال قرار 23 سال قرار  23 سال با ميانگين سنى 23 سال با ميانگين سنى  سال با ميانگين سنى 35 سال با ميانگين سنى 35  35 تا 35 تا  تا 18 تا 18  18 كه در دامنه سنى 18 كه در دامنه سنى  كه در دامنه سنى ) كه در دامنه سنى )  مرد168 مرد168 مرد
مى گرفتند، تكميل شدند. پايايى از طريق روش همسانى درونى (آلفاى 
و همچنين ميانگين همبستگى ) و همچنين ميانگين همبستگى ) و همچنين ميانگين همبستگى  (و بازآزمايى (و بازآزمايى (با فاصله يك هفته و بازآزمايى ) و بازآزمايى )  كرونباخ
بين سوالي براى مقياس هاى P ،E ،N، و L برآورد شد؛ ضرايب پايايى 
و L رضايت بخش و براى مقياس P پايين  ،N، E براى مقياس هاى
با         EPQ-RS مقياس هاى همبستگى  طريق  از  آزمون  روايى  بود. 
و تحليل عاملى ) و تحليل عاملى ) و تحليل عاملى  EFA) و نيز تحليل عاملى اكتشافى ( و نيز تحليل عاملى اكتشافى ) NEO-FFI-R
N و N و N  همبستگى هاى بااليى داشتند  E ابعادE ابعادE ابعاد . ابعاد .  برآورد شد) برآورد شد) برآورد شد CFA) تاييدى (تاييدى)
و اين ميزان براى مقياس P چندان رضايت بخش نبود. تحليل عاملى 
اكتشافى صحت ساختار چهار عاملى آيزنك را تاييد كرد اما در تحليل 

عاملى تاييدى شاخص هاى برازش چندان رضايت بخش نبود.

پايايى، روايى، تحليل عاملى اكتشافى  ، EPQ-RS واژه هاي كليدي:
(CFA) تحليل عاملى تاييدى ،(EFA)

Abstract

T his study was carried out in order to evaluate the 
psychometric properties of the Persian version of 

the Eysenck Personality Questionnaire-Revised Short-Scale 
(EPQ-R S) in Iranian sample. The EPQ-R S is a 48-self-
report questionnaire to assess the dimensions of personality, 
neuroticism, extraversion, psychoticism. It also includes a Lie 
scale. The EPQ-R S and NEO Five-Factor Inventory (NEO-
FFI-R) is completed by a sample of 343 Tabriz university 
students (168 males, 175 females) aged 18-35. Reliability 
coefficients (internal and test-retest, as well as mean inter-
item correlations) were found to be satisfactory for E, N, 
L and low for P. The validity of the EPQ-R S is evaluated 
by the correlations of the subscales of EPQ-R S with the 
subscales of NEO-FFI-R, exploratory factor analysis (EFA) 
and confirmatory factor analysis (CFA). The E, N dimensions 
of EPQ-R S had high correlations with the corresponding 
dimensions of NEO-FFI-R. EFA results show that the EPQ-
R S has a very robust four-factor structure. How ever, CFA 
shows a misfit of four-factor simple structure model
Keywords: EPQ-R S, NEO-FFI-R, reliability, validity, 
mean inter-item correlations, exploratory factor analysis 
(EFA), confirmatory factor analysis (CFA) 
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مقدمه
آيزنگ (1947، 1952، 1967) از طريق به كاربستن تحليل عاملى يك 
 (N)1ابتدا دو بُعد نوروزگرايي. ابتدا دو بُعد نوروزگرايي. ابتدا دو بُعد نوروزگرايي نظريه سلسله مراتبى از شخصيت ارايه نمود
و برونگرايى2(E) و سپس بُعد پسيكوزگرايي3(P) از اين شيوه به دست 
آمد. بعدها يك مقياس ديگر يعنى دروغ سنج4(L) نيز در آزمون گنجانده 
شد تا تمايالت مربوط به «خوب نمايى» حين تكميل پرسشنامه سنجيده 
 ،1964 آيزنك،  و  (آيزنك  ناهمبسته اند  مى شد  تصور  ابعاد  اين  شود. 

يعنى از لحاظ آمارى مستقل از هم مى باشند. (1968
فرد نوروزگرا، مستعد اضطراب و افسردگى است و عزت نفس او پايين 
هيجانى است و در برابر موقعيت هاى استرس زا، واكنش غيرمنطقى . هيجانى است و در برابر موقعيت هاى استرس زا، واكنش غيرمنطقى . هيجانى است و در برابر موقعيت هاى استرس زا، واكنش غيرمنطقى  است
واكنش هاى  كه  مى گيرد  قرار  فردى  مقابل،  قطب  در  مى دهد.  نشان 
كند  واكنش هايش  و  است  برخوردار  پايدارى  و  ثبات  از  هيجانى اش 
است  نگرانى  از  بدور  و  خويشتن دار  آرام،  فردى  چنين  است.  و ضعيف 

(آلكسوپولس و كااليتزيس، 2004).
مى آيد،  خوشش  مهمانى  و  مزاح  از  است،  اجتماعى  برونگرا،  فرد 
كنترل  احساساتش  بر  است،  تكانشى  درمجموع  دارد، زيادى  دوستان 
در نقطه مقابل، فرد درونگرا  خاموش . در نقطه مقابل، فرد درونگرا  خاموش . در نقطه مقابل، فرد درونگرا  خاموش  ندارد و هميشه قابل اعتماد نيست
است، كتاب را بر مردم ترجيح مى دهد، احساساتش را كنترل مى كند، 
قابل اعتماد است و معيارهاى اخالقى سختگيرانه اى دارد (آلكسوپولس 

و كااليتزيس، 2004).
فرد پسيكوزگرا، فردى پرخاشگر، سرد، ضداجتماعى، متصلب و بى توجه 
چنين فردى خودراى 1975). چنين فردى خودراى 1975). چنين فردى خودراى  (به نيازهاى ديگران است (به نيازهاى ديگران است (آيزنك و آيزنك، 
آنهاو بى توجه به ديگران است، غالبا براى آنهاو بى توجه به ديگران است، غالبا براى آنها ايجاد زحمت مىكند و با جمع 
سازگار نيست. اين فرد ممكن است خشن و غيرانسانى عمل كند، فاقد 
حتى  ديگران،  قبال  در  باشد.  غيرحساس  روىهمرفته  و  همدلى  حس 

آشنايان و وابستگان، خصمانه رفتار مىكند (كاويانى، 1382).
 (1975 آيزنك،  و  آيزنك  EPQ)5؛  آيزنك  شخصيت  پرسشنامه 
مىباشد  آيزنك  شخصيت  پرسشنامههاى  سرى  در  تجديدنظر  آخرين 
 ،(1952 آيزنك،  MMQ)6؛  مادزلى  پزشك  پرسشنامه  از  عبارتند  كه 
مقياس شخصيت مادزلى 7(MPI؛ آيزنك، 1952) و مقياس شخصيت 
مزيت عمده 1964). مزيت عمده 1964). مزيت عمده EPQ كه نتيجه  8آيزنك 8آيزنك EPI)8؛ آيزنك و آيزنك، 

چندين سال پژوهش در عرصه شخصيت بود، معرفى يك متغير جديد 
روانسنجى  ويژگىهاى  معهذا،  بود.   (P) پسيكوزگرايي  بنام  شخصيت 
ضعيف مقياس P در مقايسه با مقياسهاى N و E، انتقادات بسيارى  

برانگيخت (بيشاب، 1977؛ بالك، 1977).
 ،P بويژه مقياس   ،EPQ به منظور اصالح ويژگىهاى روانسنجى 
سوال به تعداد كل  آيزنك، آيزنك و بارت (1985) از طريق افزايش 10
آزمون ( از 90 به 100 سوال)، EPQ را مورد تجديد نظر قرار دادند. 

مقياس دروغ سنج (L) با 21 سوال، بدون تغيير باقى ماند. يك سوال 
با   P اما مقياس  افزوده شد.   N E و يك سوال به مقياس  به مقياس 
سوال دستخوش 32 سوال دستخوش 32 سوال دستخوش  32  كل 32  كل  سوال با تعدا6 سوال با تعدا6 سوال با تعداد 6  جديد و حذف 6  جديد و حذف  سوال 13 سوال 13 سوال افزايش
( را اصالح نمود ( را اصالح نمود (از  P اين تغييرات پايايى. اين تغييرات پايايى. اين تغييرات پايايى9 مقياس تغييرات اساسى گشت
0/68 به 0/74 براى مردان، و از 0/76 به 0/78 براى زنان). تحقيقات 
شده EPQ را مورد  نظر بعدى نيز اصالح ضرايب پايايى نسخه تجديد

تاييد قرار دادند (كوراال، 1987؛ تورابايا و مانتنر، 1987).
 12 سوالي،   48 كوتاه  نسخه  همچنين   (1985) همكاران  و  آيزنك 
سوال براى هر مقياس، را ارايه نمودند. ضرايب پايايى اين نسخه كوتاه، 
عالوه . عالوه . عالوه  R مشابه با نسخه بلند R مشابه با نسخه بلند EPQ-R گزارش شده است ،P جز مقياس
بين مقياس هاى نسخه 48  آيزنك (1992) نشان دادند  بارت و  براين، 

سوالي همبستگى100 سوالي همبستگى100 سوالي همبستگىهاى بااليى وجود دارد. سوالي و 
بلند EPQ به نظر مىرسد روى  از نسخه  به رغم استفاده گسترده 
نسخه كوتاه پرسشنامه آيزنك در كشورهاى مختلف، پژوهشهاى اندكى 
E دهد كه مقياسي دهد كه مقياسي دهد كه مقياسهاى ي اى از مطالعات نشان مي اى از مطالعات نشان م پاره. پاره. پاره صورت گرفته است

Nو Nو N در نسخه كوتاه، همسانى درونى مناسبى دارند و دامنه اين همسانى 
مقياس  براى   0/87 تا   0/74 از  و   E مقياس  براى   0/87 تا   0/78 از 
مطالعه  در  اما  گارسيا، 2002)؛  و  گارسيا  (آلوجا،  است  گزارش شده   N
ويلسون و دوالبه (1992) همسانى باال به دست نيامد. روايى10 نسخه 
( نيز رضايت بخش گزارش شده است ( نيز رضايت بخش گزارش شده است (آلوجا و همكاران،  EPQ-R كوتاهR كوتاهR
عاملى براى نسخه كوتاه نيز مورد تاييد قرار گرفته4 عاملى براى نسخه كوتاه نيز مورد تاييد قرار گرفته4 عاملى براى نسخه كوتاه نيز مورد تاييد قرار گرفتهاست  4 ساختار 4 ساختار  ساختار 2002). ساختار 2002). 

(آلوجا، گارسيا و گارسيا، 2003؛ آلكسوپولس و كااليتزديس، 2004).
همسانى  يعنى  روانسنجى  ويژگىهاى  بررسى  حاضر  مطالعه  هدف 
روايى  سوالي،  بين  همبستگىهاى  ميانگين  بازآزمايى،  پايايي  درونى، 
آيزنك  پرسشنامه شخصيت  فارسى  كوتاه  نسخه  سازه  روايى  و  همگرا 
اكتشافى11 عاملى  تحليل  دو طريق  از  سازه  روايى  بود.   (EPQ-RS)

(EPQ) و تحليل عاملى تأييدى12 (CFA) برآورد شد.

روش
جامعه آمارى، نمونه و روش اجراى پژوهش

شاخص. شاخص. شاخصهاى توصيفى  تحليلى است- تحليلى است- تحليلى است طرح پژوهش حاضر از نوع توصيفى
ضرايب پايايى، روايى و تحليل ساختار عاملى براى برآورد ويژگىهاى 
حاضر،  پژوهش  آمارى  جامعه  شد.  استفاده   EPQ-R S روانسنجى 
نمونه مورد بررسى به شيوه نمونه. نمونه مورد بررسى به شيوه نمونه. نمونه مورد بررسى به شيوه نمونهگيرى  دانشجويان دانشگاه تبريز بودند
مختلف  دانشكدههاى  ميان  از  ابتدا  شدند؛  انتخاب  مرحلهاى  طبقهاى 
روانشناسى،  و  تربيتى  روانلوم  و  تربيتى  روانلوم  و  تربيتى  وم  ع پايه،  علوم  دانشكده  چهار  تبريز،  علدانشگاه  پايه،  علوم  دانشكده  چهار  تبريز،  لدانشگاه 
انتخاب  تصادفى  طريق  به  خارجى  زبانهاى  و  ادبيات  اجتماعى،  علوم 
انتخاب گرديدند و در  از هر دانشكده، دو كالس  بعد  شدند. در مرحله 
شخصيت  كوتاه  فرم  شده  نظر  تجديد پرسشنامه  دانشجويان  كالس، 
نئو  عاملى  پنج  شده  نظر  تجديد مقياس  و   (EPQ-R S) آيزنك 
(NEO- FFI-R) را تكميل كردند. تعداد نمونه 343 نفر (168 مرد، 

سال بود23 سال بود23 سال بود. سال و ميانگين سنى 35 سال و ميانگين سنى 35 سال و ميانگين سنى  تا 18 تا 18 تا  175 زن) با دامنه سنى 

(EPQ-RS) ويژگى هاى روانسنجى پرسشنامه تجديدنظرشده شخصيت آيزنك- فرم كوتاه

1- Neuroticism
2- Extraversion
3- Psychoticism
4- Lie scale
5- Eysenk personality questionnaire (epq)
6- Maudsley medical questionnaire (mmq)

7- Maudsley personality inventory (mpi)
8- Eysenk personality inventory (epi)
9- reliability
10- validity
11- Exploratory factor analysis (efa)
12- Confirmatory factor analysis (cfa)
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ابزار سنجش
فرم  آيزنك-  شخصيت  شده  نظر  تجديد  پرسشنامه 
كوتاهEPQ-RS - (EPQ-RS) (آيزنك، آيزنك و بارت، 1985) 
بُعد  براى سنجش سه  كه  است  سوالي  پرسشنامه خودسنجى 48  پرسشنامه خودسنجى يك  پرسشنامه خودسنجى يك  ك 
برونگرايى  هيجانى/هيجانپذيرى)،  (پايدارى  نوروزگرايي  شخصيت 
تا   16 سنى  دامنه  افراد  در  پسيكوزگرايي  و  (برونگرايى/درونگرايى) 
سال مورد استفاده قرار مىگيرد. پرسشنامه مذكور همچنين شامل  70
يك مقياس دروغسنج مى شود كه گرايش به خوب  نمايى را مىسنجد. 
EPQ-RS نسخه كوتاه پرسشنامه تجديد نظر شده شخصيت آيزنك 
EPQ-RS است. هر مقياس (؛ آيزنك و همكاران، 1985EPQ-R)

(مردان)،   0/62 پرسشنامه  اين  پايايى  ضرايب  است.  سوال   12 شامل 
براى مقياس ) براى مقياس ) براى مقياس  براى مقياس ) براى مقياس ) براى مقياس P، 0/88 (مردان)، 0/84 (زنان 0/61 (زنان
(مردان)،   0/77 و   ،N مقياس  براى  (زنان)   0/80 (مردان)،   0/84  ،E
همبستگى مقياس. همبستگى مقياس. همبستگى مقياسهاى  0/73 (زنان) براى مقياس L گزارش شده است
(EPQ-R) رضايتبخش مىباشد و ساختار  بلند  با فرم   EPQ-RS
(چهار عاملى نيز بهترين برازش را دارا بوده است (چهار عاملى نيز بهترين برازش را دارا بوده است (آلوجا، گارسيا و گارسيا، 

2003؛ آلكسوپولس و كااليتزديس، 2004).
نئو شخصيت  عاملـى  پنـج  شـده  نظر  تـجـديد  مقيـاس 
NEO عاملى  پنج  سوال   60 مقياس  -(NEO-FFI-R)

 ،(N) براى پنج عامل پايه شخصيت، يعنى نوروزگرايي (NEO-FFI)
 (C) 3و وظيفه شناسي ،(A) 2همسازي ،(O) 1پذيرى، تجربه پذيرى، تجربه پذيرى (E) برونگرايى (برونگرايى)
سوال از مجموعه12 سوال از مجموعه12 سوال از مجموعه 12 براى هر مقياس، 12 براى هر مقياس،  براى هر مقياس، 1989). براى هر مقياس، 1989).  1989). كاستا و مك كرا، 1989). كاستا و مك كرا،  (ارايه شد (ارايه شد (

انتخاب شدند.  NEO (NEO-PI) سوالي مقياس شخصيت (سوالي مقياس شخصيت) سوالي مقياس شخصيت 180 سوالي مقياس شخصيت 180 

در اين پرسشنامه از شاخص پنج درجه اي ليكرت استفاده شده است. 
تا 0/68 تا 0/68 تا 0/86، و پايايى از راه بازآزمايى و با فاصله دو  همسانى درونى از 
(براى پنج مقياس گزارش شده است (براى پنج مقياس گزارش شده است (كاستا و مك  براى پنج مقياس گزارش شده است 0/90 براى پنج مقياس گزارش شده است 0/90  تا 0/86 تا 0/86 تا  0/86 اى از 0/86 اى از  هفته
اين ابزار سنجش به زبان1992). اين ابزار سنجش به زبان1992). اين ابزار سنجش به زبانهاى مختلف و از جمله فارسى ترجمه  1992). كرا، 1992). كرا، 
سنجش مؤلفهدر سنجش مؤلفهدر سنجش مؤلفههاى مدل پنج عامل بزرگ شخصيت از آن در شده است و در شده است و 

هاى اند برخى سوال هاى اند برخى سوال هاى  وسيعاً استفاده مىشود. اما بعضي يافته ها نشان داده
از توان ) از توان ) از توان  O) و انعطاف پذيرى (و انعطاف پذيرى) و انعطاف پذيرى ) و انعطاف پذيرى )  A) آن بويژه سوال هاى دو عامل همسازي
پايينى جهت سنجش و متمايزسازى افراد برخوردارند، در نتيجه بر پايايى 
و استامف، 1998 به نقل از مك  وءها اثر سوءها اثر سوء مىگذارند (پاركر اين مقياس
نظر نسخه تجديد(2004) نسخه تجديد(2004) نسخه تجديد (2004) بنابراين مك كرا و كوستا (2004) بنابراين مك كرا و كوستا  بنابراين مك كرا و كوستا 2004). بنابراين مك كرا و كوستا 2004).  2004). كرا و كوستا، 2004). كرا و كوستا، 

هاى در اين مقياس جديد سوال هاى در اين مقياس جديد سوال هاى   .(NEO-FFI-R) شده را ارايه دادند
هايى كه قدرت تفكيك بيشترى داشتند، تعويض شدندضعيف با سوال هايى كه قدرت تفكيك بيشترى داشتند، تعويض شدندضعيف با سوال هايى كه قدرت تفكيك بيشترى داشتند، تعويض شدند. 
باالترى  از رضايت بخشي  روانسنجى  ويژگىهاى  نظر  از  مقياس جديد 

برخوردار است.
روايى  سنجش  منظور  به   NEO-FFI-R از  حاضر  مطالعه  در 

همگراي مقياس هاى EPQ-RS استفاده شده است.

هايافته هايافته ها
كلى،  نمونه  در  را   EPQ-RS ابعاد  معيار  انحراف  و  ميانگين  جدول 1 
آزمون برابرى واريانس. آزمون برابرى واريانس. آزمون برابرى واريانسهاي لوين، جز در بُعد  مردان و زنان نشان مىدهد
ا تفاوت معنا تفاوت معنادار  E مردان و زنان در مقياس . مردان و زنان در مقياس . مردان و زنان در مقياس ا در ساير ابعاد معنا در ساير ابعاد معنادار نيست ،P
Pدار باالترى در مقياس Pدار باالترى در مقياس P به دست آوردند. در اآمارى ندارند؛ مردان نمره معناآمارى ندارند؛ مردان نمره معنا
ا زنان در ابعاد نوروزگرايي و دروغ سنج نمرات معنا زنان در ابعاد نوروزگرايي و دروغ سنج نمرات معنادار باالترى دارند. مقابل،

ميانگين و انحراف معيار ابعاد 1- ميانگين و انحراف معيار ابعاد 1- ميانگين و انحراف معيار ابعاد EPQ-RS براى مردان، زنان و كل نمونه جدول 

كلزنانمردان

آزمونF انحراف معيارميانگينانحراف معيار ميانگين انحراف معيارميانگينمقياس

E7/90             2/917/73  3/077/81             2/990/305

N6/16             2/957/19            2/956/69             2/9910/51*

P3/35             2/152/45            1/642/89             1/9619/15**

L4/60             2/375/88            2/435/25             2/4824/25**

N168175343
* P<0/001       ** P<0/0001     

دكتر بخشي پور و باقريان

1- Openness
2- Agreeableness
3- Conscientiousness
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را  EPQ-RSمقياسى بين  همبستگى  ترتيب  به   ،4 و   3 جدول 
بين  همبستگىهاى  كل  مىدهد.  نشان  نمونه  كل  و  زنان  مردان،  در 
مقياسها در مردان منفى و همبستگى ميان مقياس E و N، همچنين 
است      معنادار  آمارى  لحاظ  از  مردان  در  معنا  آمارى  لحاظ  از  مردان  در  ا  ،L و   P مقياسهاى  ميان 
در زنان همبستگى ميان همه مقياس). در زنان همبستگى ميان همه مقياس). در زنان همبستگى ميان همه مقياسها جز همبستگى بين  P< 0/01)
N، N و N و N E همبستگى ميانE همبستگى ميانE همبستگى ميان هم چنين همبستگى ميان هم چنين  هم چنين . هم چنين .  Nهاى Nهاى N و P ، منفى است مقياس

استدار استدار است (P< 0/01)؛  ا منفى و از لحاظ آمارى معنا منفى و از لحاظ آمارى معنا و L، نزد آنان P ،L و
 .(P< 0/01) ا ، مثبت و معنا ، مثبت و معنادارمىباشد P و N درحاليكه همبستگى ميانN درحاليكه همبستگى ميانN
همبستگى بين مقياسها در نمونه كلى تماما منفى است و همبستگى 

اازلحاظ آمارى معناازلحاظ آمارى معنادار است.  L و P و L و N ،N و E ميان

(EPQ-RS) ويژگى هاى روانسنجى پرسشنامه تجديدنظرشده شخصيت آيزنك- فرم كوتاه

بازآزمايى2،  پايايى  درونى1،  (همسانى  پايايى  شاخص هاى   2 جدول 
نمونه كلى  و  زنان  مردان،  در  را  بين سوالي)3 بين سوالي) هاى  بين سوالي) هاى  اى  ميانگين همبستگى
نشان مىدهد. پايايى از راه بازآزمايى با يك هفته فاصله روى 30 نفر 
همانگونه كه ديده مى. همانگونه كه ديده مى. همانگونه كه ديده مىشود، شاخصهاى پايايى از راه  انجام گرفته است
(0/01دار است (0/01دار است (P<0/01)، هر  ا معنا معنا L وL وL P ،N ،E بازآزمايى براى مقياسهاى
چند اين ميزان براى مقياس P در باال نيست (0/67). همسانى درونى 

P رضايتبخش، اما اين شاخص در مقياسهاى N و E مقياسهاى
پايايى  لحاظ  از  مقياس  نيست. ضعيفترين  رضايتبخش  چندان   L و 
پايايى  دامنه  با   E مقياس  و  تا0/61)  (دامنه 0/43  مىباشد   P مقياس 

تا 0/73 تا 0/73 تا 0/81 بهترين مقياس است.

1- internal consistency (Cronbach`s alpha)
2- test-retest reliability
3- mean inter-item correlations

Lو Lو L در مردان، زنان و كل نمونه P ،N ،E جدول 2-  شاخصهاى پايايى همسانى درونى، بازآزمايى، ميانگين همبستگىهاى بين آيتمى ابعاد

مقياسجنس
همسانى درونى

(آلفاى كرونباخ)
بازآزمايى

ميانگين همبستگى بين 

سوالي

مرد

E
N
P
L

0/73
0/74
0/51
0/55

0/22
0/19
0/10
0/11

زن

E
N
P
L

0/81
0/73
0/43
0/62

0/26
0/20
0/07
0/11

كل

E
N
P
L
N

0/77
0/74
0/52
0/61
343

0/89*

0/90*

0/67*

0/88*

30

0/24
0/20
0/09
0/12
343

* P<0/01 (two-tailed)

جدول 3-  همبستگىهاى بين مقياسى ميان ابعاد EPQ-RS در مردان و زنان

ENPLابعاد

E--0/32*-0/01-0/10

N-0/31*--0/11-0/08

P-0/080/20*--0/26*

L-0/09-0/25*-0/26*-

چپ براى مردان و همبستگى- چپ براى مردان و همبستگى- چپ براى مردان و همبستگىهاى پايين- راست براى زنان است. توجه: همبستگىهاى قسمت باال
* P<0/01 (two-tailed) 
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با   EPQ-RS مقياسهاى  همبستگى  طريق  از  همزمان  روايى 
Rهاى Rهاى NEO-FFI-R برآورد شده و نتايج آن در جدول 5 آمده مقياس
EPQ- همبستگى مقياس برونگرايى - همبستگى مقياس برونگرايى - همانگونه كه ديده مى. همانگونه كه ديده مى. همانگونه كه ديده مىشود، است

آمارى  لحاظ  از  و  0/70 ،NEO-FFI-R برونگرايى  مقياس  با   RS
امعنامعنادار است و همبستگى مقياس نوروزگرايي در دو پرسشنامه، 0/72 و 
و C همبستگى منفى A ، E  نيز با سه مقياس P مقياس . مقياس . مقياس امعنامعنادار است

.(P<0/01) ا و از لحاظ آمارى معنا و از لحاظ آمارى معنادار است دارد
روايى سازه مقياسهاى EPQ-RS از طريق تحليل عاملى اكتشافى 
طريق  از  نفر)   343) نمونه  اندازه  كفايت  ابتدا  پذيرفت.  انجام   (EFA)
مدوريت  آزمون  و  اولكين1  ماير-  كايسر-  نمونهگيرى  كفايت  آزمون 
با 0/72 بود كه رضايتبخش  برابر   KMO بارتلت2 تأييد شد. آزمون
بود ر  ا د معنا رى  ما آ ظ  لحا ز  ا نيز  تلت  ر با زمون  آ و  شد  معنامى با رى  ما آ ظ  لحا ز  ا نيز  تلت  ر با زمون  آ و  شد  امى با

در تحليل عاملى بارهاى . در تحليل عاملى بارهاى . در تحليل عاملى بارهاى  (χ² =3343, 64 , df=df=df 1128 ,1128 ,1128  P , P , <0/001)
سپس تحليل مؤلفه. سپس تحليل مؤلفه. سپس تحليل مؤلفههاى اساسى   امعنامعنادار در نظر گرفته شد معن0/30 معن0/30  بزرگتر از 
ل چهار عاملى كه   حل چهار عاملى كه   حل چهار عاملى كه  راه. راه. راه چرخش متعامد با روش واريماكس انجام پذيرفت
چهار عامل، . چهار عامل، . چهار عامل، 27/84  با الگوى آيزنك منطبق بود، مورد تأييد قرار گرفت

 6 جدول  در  عاملى  ماتريس  مي كند.  تبيين  را  كلى  واريانس  از  درصد 
آمده است. بارهاى عاملى بزرگتر از 0/30 با حروف برجستهتر در جدول 
عامل 1، 8/49 درصد از واريانس مشترك را بعد از  6 مشخص شده اند.
از  شامل مىشود. همه سوال ها  را  و 12 سوال  مي كند  تبيين   چرخش 
همه . همه . همه  قرار مى0/75 قرار مى0/75 قرار مىگيرند 0/75 تا 0/75 تا  تا 0/31 تا 0/31  ابارهاى معنابارهاى معنادار برخوردارند كه در دامنه 
به بُعد 1 به بُعد 1 به بُعد E متعلق مىباشند. در نتيجه مىتوان عامل 1  سوال هاى عامل 
درصد از واريانس مشترك را بعد از 7/21 درصد از واريانس مشترك را بعد از 7/21 درصد از واريانس مشترك را بعد از  عامل   عامل   عامل 2،  را برونگرايى نام داد.
اسوال از بار معناسوال از بار معنادار  سوال از بار معن 9 سوال از بار معن 9  سوال را شامل مى11 سوال را شامل مى11 سوال را شامل مىشود. چرخش تبيين  مي كند و 
قرار مى0/61 قرار مى0/61 قرار مىگيرند و همه اين سوال ها  تا 0/42 تا 0/42 تا  برخوردارند كه در دامنه 
را بُعد نوروزگرايي ناميد2 را بُعد نوروزگرايي ناميد2 را بُعد نوروزگرايي ناميد. Nبه بُعد Nبه بُعد N تعلق دارند. در نتيجه مىتوان عامل 

درصد از واريانس مشترك را بعد از چرخش تبيين مي كند 6/02 درصد از واريانس مشترك را بعد از چرخش تبيين مي كند 6/02 درصد از واريانس مشترك را بعد از چرخش تبيين مي كند  3عامل 3عامل 3، 
اسوال داراى بار معناسوال داراى بار معنادار هستند  سوال داراى بار معن13 سوال داراى بار معن13  13 هر 13 هر  هر . هر .  سوال ذيل آن قرار مى13 سوال ذيل آن قرار مى13 سوال ذيل آن قرار مىگيرند 13 و 13 و 
سوال به مقياس . 10 سوال به مقياس . 10 سوال به مقياس P متعلق  قرار مى0/53 قرار مى0/53 قرار مىگيرند تا 0/30 تا 0/30 تا  كه در دامنه 
به  ديگر  برخوردارند. 3 سوال  مثبت  بار  از  اين 10 سوال  و همه  است 
ا متعلق هستند و همه آنها بار منفى و معنا متعلق هستند و همه آنها بار منفى و معنادار دارند كه در دامنه  N مقياسN مقياسN
تا 0/36- تا 0/36- تا 0/45- قرار مىگيرند. 2 سوال ديگر مقياس P، ذيل عامل 2 

1- Kaiser-Mayer-Olkin test of sampling adequacy 2- Bartlett`s test of sphericity

NEO-FFI-R هاىR هاىR همبستگى مقياس5- همبستگى مقياس5- همبستگى مقياسهاى EPQ-RS با مقياس جدول 

SR-QPEمقياسهاى

R-IFF-OENمقياسهاى

ENPL

E0/70*-0/31*-0/15*0/03

N-0/38*0/72*0/02-0/17*

O0/22*-0/01-0/02-0/05

A0/09-0/22*-0/32*0/32*

c0/11-0/17*-0/32*0/44*

*P<0/01 (two-tailed)

جدول 4-  همبستگىهاى بين مقياسى ميان ابعاد EPQ-RS در كل نمونه

ENPLابعاد

E-

N-0/31**-

P-0/04-0/01-

L-0/10                 -0/11*-0/30**-
* P<0/05 (two-tailed)       ** P<0/01 (two-tailed)

دكتر بخشي پور و باقريان
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(EPQ-RS) ويژگى هاى روانسنجى پرسشنامه تجديدنظرشده شخصيت آيزنك- فرم كوتاه

EPQ-RS جدول 6 ـ تحليل مؤلفه اساسى با چرخش واريماكس براى 48 سوال

بارهاى عاملى
شماره سوال

4321

0/06

0/11

-0/02

-0/07

-0/03

0/05

-0/13

-0/06

-0/11

0/02

-0/08

-0/05

-0/04

-0/13

-0/11

-0/02

0/01

0/01

0/13

0/21

-0/16

-0/26

0/24

0/22

0/03

0/01

-0/02

-0/03

-0/18

-0/36

0/13

-0/14

-0/12

0/10

0/06

-0/10

-0/03

0/01

0/05

-0/02

-0/37

-0/35

-0/14

0/19

-0/01

0/02

-0/06

-0/06

-0/23

-0/12

-0/11

-0/15

-0/21

-0/02

-0/21

0/11

0/61

0/59

0/56

0/53

0/53

0/51

0/50

0/44

0/42

0/27

0/75

0/69

0/62

0/62

0/61

0/49

0/49

0/48

0/47

0/43

0/39

0/31

0/00

-0/09

-0/09

-0/31

-0/27

-0/08

-0/04

-0/02

-0/18

0/03

48 E

23 E

41 E

44 E

7 E

19 E

36 E

32 E

15 E

27 E

11 E

3 E

1 N

21 N

5 N

17 N

42 N

30 N

13 N

9 N

38 N

39 P

اين بارها به . اين بارها به . اين بارها به  ااما معنااما معنادار نيستند اما معن، اما معن،  قرار مىگيرند و گرچه بار آنها مثبت است
سوال اين عامل به 10 سوال اين عامل به 10 سوال اين عامل به  با توجه به اينكه . با توجه به اينكه . با توجه به اينكه  مى باشند0/23 مى باشند0/23 مى باشند و 0/27  و 0/27  و  0/27  ترتيب 0/27  ترتيب 
را بُعد پسيكوزگرايي خواند3 را بُعد پسيكوزگرايي خواند3 را بُعد پسيكوزگرايي خواند.  3  متعلق است در نتيجه مى توان عامل 3  متعلق است در نتيجه مى توان عامل  P بُعد
درصد از واريانس مشترك را بعد از چرخش تبيين  مي كند 5/65 درصد از واريانس مشترك را بعد از چرخش تبيين  مي كند 5/65 درصد از واريانس مشترك را بعد از چرخش تبيين  مي كند  4عامل 4عامل 4، 
انه سوال آن از بار معنانه سوال آن از بار معنادار برخوردار است كه  نه سوال آن از بار معن. نه سوال آن از بار معن.  سوال را شامل مى12 سوال را شامل مى12 سوال را شامل مىشود و 

ها به مقياس همه سوال ها به مقياس همه سوال ها به مقياس L تعلق  در دامنه 0/34 تا 0/59 قرارمىگيرند. 
دارند. در نتيجه مىتوان عامل 4 را مقياس دروغسنج ناميد.

سوال48 سوال48 سوال تحليل مؤلفه اساسى با چرخش واريماكس براى 6 ـ تحليل مؤلفه اساسى با چرخش واريماكس براى 6 ـ تحليل مؤلفه اساسى با چرخش واريماكس براى  جدول 
روايى سازه مقياسهاى EPQ-RS، از طريق تحليل عاملى تأييدى با 
انجام گرفت2004) انجام گرفت2004) انجام گرفت.  LISREL 8/54 (يورسكاك و سوربوم،  استفاده از
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بارهاى عاملى
شماره سوال

4321

-0/11

-0/09

-0/12

-0/16

0/08

-0/13

-0/14

-0/11

0/07

-0/13

-0/25

-0/05

0/13

0/03

0/59

0/55

0/55

0/48

0/48

0/48

0/37

0/39

0/34

0/22

0/20

0/14

2/71

5/65

0/12

0/53

0/46

0/46

-0/45

0/44

0/42

-0/41

0/36

-0/36

0/32

0/32

0/30

0/30

-0/19

-0/01

-0/05

0/04

-0/25

0/02

-0/07

0/01

0/03

0/08

0/11

-0/03

2/89

6/02

0/32

-0/04

-0/06

0/12

0/39

0/31

0/20

0/28

-0/20

0/14

0/13

0/25

-0/08

0/01

0/03

-0/05

0/08

-0/08

0/02

-0/12

-0/13

-0/23

0/08

-0/01

-0/11

0/03

3/46

7/21

0/14

-0/05

-0/04

0/03

-0/15

-0/11

0/10

-0/03

-0/06

-0/02

0/11

-0/27

0/00

0/16

0/01

-0/08

-0/15

-0/06

0/06

-0/07

-0/26

0/00

0/07

-0/11

0/10

0/05

4/07

8/94

31 P

35 P

18 P

43 P

34 N

22 P

14 P

25 N

2  P

46 N

10 P

26P

28 P

6 P

40 L

8 L

24 L

33 L

20 L

29 L

37 L

12 L

4 L

45 L

16 L

47 L

Eigenavaleue

%Variance

دكتر بخشي پور و باقريان
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(EPQ-RS) ويژگى هاى روانسنجى پرسشنامه تجديدنظرشده شخصيت آيزنك- فرم كوتاه

1- Chi Square
2- degree of freedom (df)
3- Goodness of Fit Index (GFI)
4- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
5- Comparative Fit Index (CFI)

6- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
7- Root Mean Square Residual (RMR)
8- Modification Indices
9- Structural Equation Modeling (SEM)

2002؛  همكاران،  و  (آلوجا  دارد  قرار  رضايتبخشترى  وضعيت  در   P
الكسوپولس و كااليتزديس، 2004). 

   برآورد همبستگىهاى بين مقياسى در نمونههاى زنان، مردان و كل 
نيز نتايج قابل مقايسهاى با ساير تحقيقات در بر داشته است. در نمونه 
كل و نمونه مردان، همه همبستگىهاى بين مقياسى منفى و همبستگى 
اين  بوده است.  معنادار  معنا  ا  L و   N و   ،L و  P  ،N و   E بين مقياسهاى 
دوالبه  و  (ويلسون  مىباشد  پيشين هماهنگ  تحقيقات  با جميع  نتيجه 
1993؛ هوسوكاوا و اهاياما، 1993؛ هوسوكاوا و اهاياما، 1993؛ آلوجا و همكاران، 2002؛ الكسوپولس  1992
P و N و كااليتزديس، 2004). معهذا، در نمونه زنان همبستگى ميان
امثبت و معنامثبت و معنادار بوده و اين نتيجه در تحقيقات ديگر گزارش نشده است.

همبستگى  برآورد  طريق  از  حاضر  تحقيق  در  همزمان  روايى 
همسو  و  شد  سنجيده   NEO-FFI-R و   EPQ-RS مقياسهاى 
اهاياما،  و  هوسوكاوا  1992؛  دوالبه  و  (ويلسون  پيشين  تحقيقات  با 
كااليتزديس، 2004)،  و  الكسوپولس  و همكاران، 2002؛  آلوجا  1993؛ 
همبستگى مقياسهاى E و N در دو پرسشنامه با هم مثبت و از لحاظ 
 (1994) و هاركنس  واتسون، كالرك،  نظر  بر  بنا  بودند.  معنادار  معناآمارى  اآمارى 
مقياس P پرسشنامه شخصيت آيزنك داراى خلوص عاملى نيست. اين 
نظريهپردازان معتقدند علت پايايى ضعيف اين مقياس نيز به دليل همين 
در   P عامل  بزرگ،  عامل  پنج  نظريه  حسب  بر  است.  عاملى  آلودگى 
و   (A) همسازي   ،(E) برونگرايى  عامل  سه  با  آيزنك  شخصيت  مدل 
آلودگى دارد؛ درنتيجه قابل پيش) آلودگى دارد؛ درنتيجه قابل پيش) آلودگى دارد؛ درنتيجه قابل پيشبينى است كه مقياس  C) وظيفه شناسي
ا رابطه معنا رابطه معنادار آمارى داشته باشد.  NEO-FFI-R با اين سه مقياس R با اين سه مقياس R P
و C منفى و  A ،E با P در تحقيق حاضر همسو با اين پيشبينى رابطه

(P<0/01).ااز لحاظ آمارى معنااز لحاظ آمارى معنادار است
   نتايج مطالعه حاضر از مدل سه عاملى شخصيت آيزنك نيز حمايت 
مىكند و از اين نظر با همه تحقيقاتى كه صحت ساختار عاملى پيشنهادى 
آيزنك را تأييد كردهاند، هماهنگى و همسويى نشان مىدهد(ويلسون و 
2003 ؛ 2003 ؛ 2003  2002؛ آلوجا و همكاران، 2002؛ آلوجا و همكاران، 2002 1993؛ هوسوكاوا و اهاياما، 1993؛ هوسوكاوا و اهاياما، 1993 1992دوالبه، 1992دوالبه، 1992
البته تحليل عاملى تأييدى از برازش 2004). البته تحليل عاملى تأييدى از برازش 2004). البته تحليل عاملى تأييدى از برازش  2004). الكسوپولس و كااليتزديس، 2004). الكسوپولس و كااليتزديس، 
متوسط مدل آيزنك حكايت مى كند. اين نتيجه در سه تحقيق پيشين 
نيز گزارش شده است (آلوجا و همكاران، 2002؛ 2003 الكسوپولس و 
اشاره دارند كه همبستگى (2003) اشاره دارند كه همبستگى (2003) اشاره دارند كه همبستگى  (2003) آلوجا و همكاران (2003) آلوجا و همكاران  آلوجا و همكاران 2004). آلوجا و همكاران 2004).  2004). كااليتزديس، 2004). كااليتزديس، 
درون سوالي باال در پرسشنامههاى شخصيت، دليل كاهش برازش مدل 
در اينگونه پرسشنامهها است و اين امر اختصاص به EPQ-RS ندارد. 
مطالعات درباره ساختار عاملى NEO-FFI-R و NEO-PI-R از

راه تحليل عاملى تأييدى به نتايج مشابهى انجاميده است. اين محققان 
هايى كه همبستگى باال دارند، برازش مدل معتقدند از طريق حذف سوال هايى كه همبستگى باال دارند، برازش مدل معتقدند از طريق حذف سوال هايى كه همبستگى باال دارند، برازش مدل 
پرسشنامههاى شخصيت بهبودى قابل توجه مىيابد. آلوجا و همكاران 
كه در برونداد ) كه در برونداد ) كه در برونداد  MIs) 8با استفاده از تحليل شاخص(2003) با استفاده از تحليل شاخص(2003) با استفاده از تحليل شاخصهاى اصالح
تحليل الگوى معادالت ساختارى9 (SEM) معرفى مىشوند، پنج سوال

EPQ-RS را حذف كردند و با اين عمل برازش مدل شخصيتى آيزنك 
به ميزان قابل قبول و رضايتبخشى افزايش يافت.

و  روانسنجى  مناسب  ويژگىهاى  حاضر  تحقيق  در  خالصه،  بطور 

از روش حداكثر احتمال براى برآورد مدل، و از شاخصهاى زير براى 
نسبت  شاخص   ،(χ²) خى1  مجذور  شاخص  شد.  استفاده  مدل  برازش 
 ،(GFI) 3شاخص نيكويى برازش ،(χ²/df) df) df مجذور خى بر درجه آزادى2
شاخص نيكويى برازش انطباقى4 (AGFI)، شاخص برازش مقايسهاى

5(CFI)، خطاى ريشه مجذور ميانگين تقريب6 (RMSEA)، و باقيمانده 

شاخص). شاخص). شاخصها براى مدل چهار عاملى به قرار زير  RMR) 7مجذور ميانگين
به دست آمد:

 ،AGFI = 0/83 ،GFI = 0/84، df/df/df χ² = 1/46 ،χ²  = 1570/99
.RER = 0/21 RER = 0/21 RER RMSEA، = 0/036 ،CFI = 0/86

ااگر مجذور خى از لحاظ آمارى معنااگر مجذور خى از لحاظ آمارى معنادار نباشد دال بر برازش بسيار مناسب 
اغالبًا معناغالبًا معنادار است و از  غالبًا معن100 غالبًا معن100  است اما اين شاخص در نمونههاى بزرگتر از 
χ²/df  اگرdf  اگرdf اين رو شاخص مناسبى براى سنجش برازش مدل نيست. 

اگر شاخصهاى  مىدهد.  نشان  را  مطلوب  برازش  باشد   3 از  كوچكتر 
RMSEA و  از 0/90 و شاخصهاى  GFI، AGFI، CFI بزرگتر 
RMR كوچكتر از 0/05 باشد بر برازش مطلوب و مناسب داللت دارد 
χ²/df (آلكسوپولس و كااليتزديس، 2004). در نتيجه تنها دو شاخص 

مبناى  عاملى اشاره دارند. بر بر برازش خوب مدل چهار RMSEA و
ساير شاخصها برازش چندان رضايتبخش نيست.

بحث و تفسير
نشان  همسويى  پيشين  تحقيقات  با  حاضر  تحقيق  نتايج  مجموع  در 
در اكثر مطالعات به تفاوت. در اكثر مطالعات به تفاوت. در اكثر مطالعات به تفاوتهاى جنسيتى در ابعاد شخصيت اشاره  مىدهد
است. مردان در مقايسه با زنان، در شاخصهاى P و E و زنان نيز  شده
در شاخصهاى N و L نمرههاى باالترى به دست مىآورند (ويلسون 
آلوجا و همكاران، 2002؛  اهاياما، 1993؛  و دوالبه 1992؛ هوسوكاوا و 
E شاخص  در  حاضر  تحقيق  در   .(2004 كااليتزديس،  و  الكسوپولس 

تفاوتى ميان دو جنس ديده نشد و در ساير موارد با نتايج فوق همسويى 
ديده مىشود.

براى  درونى  همسانى  شاخص  به  توجه  با   EPQ-RS پايايى 
و L رضايتبخش، اما براى مقياس P پايين است.  N ،E مقياسهاى
تحقيقات ديگر نيز همين نتيجه را گزارش كردهاند (هوسوكاوا و اهاياما، 
كااليتزديس، 2004).  و  الكسوپولس  همكاران، 2002؛  و  آلوجا  1993؛ 
علت كاهش پايايى مقياس P به ناهمگنى درون سوالي مربوط مىشود. 
از جمله  اين مقياس چندين وجه مختلف را شامل مىشود،  سوال هاى 
مىتواند  امر  همين  ناسازگارى  و  همدلى  فقدان  قساوت،  خصومت،
كننده كاهش همسانى درونى اين مقياس در اكثر مطالعات باشد  توجيه
(الكسوپولس و كااليتزديس، 2004). عالوه بر شاخص همسانى درونى، 
پايايى  بر  داللت  نيز  سوالي  درون  همبستگىهاى  ميانگين  شاخص 
سنجش . سنجش . سنجش  و L، و پايايى پايين مقياس P دارد N ،E مناسب مقياسهاى
است.  انجاميده مطلوبترى  نتايج  به  بازآزمايى  راه  از  مقياس ها  پايايى 
و L داراى پايايى بسيار مطلوب و مقياس P داراى  N ،E مقياسهاى
پايايى رضايتبخش است. نتايج تحقيقات ديگر در زمينه بازآزمايى جز 
در مقياس P با تحقيق حاضر همسو مىباشد. در تحقيق حاضر مقياس 
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درنتيجه  گرفت.  قرار  تأييد  مورد   EPQ-RS عاملى  ساختار  صحت 
يعنى  شخصيت،  پايه  ابعاد  سنجش  براى   EPQ-RS از  مىتوان 
ناپايدارى هيجانى، و نيز پسيكوزگرايي - ناپايدارى هيجانى، و نيز پسيكوزگرايي - ناپايدارى هيجانى، و نيز پسيكوزگرايي  برونگرايى، پايدارى- برونگرايى، پايدارى- برونگرايى، پايدارى درونگرايى
استفاده نمود. با توجه به اينكه بين ابعاد شخصيت پايه و طيف وسيعى 
از متغيرهاى روانشناختى ديگر از جمله آسيبپذيرى در برابر اختالالت 
(روانى، جرم، اختالفات زناشويى، اعتياد و غيره رابطه وجود دارد (روانى، جرم، اختالفات زناشويى، اعتياد و غيره رابطه وجود دارد (واتسون 
EPQ-R و همكاران، 1994؛ بخشى پور و دژكام، 1384)، بنابراين از

ابزارى  عنوان  به  مىتوان  شخصيت  پايه  عوامل  سنجش  بر  عالوه   S
مؤثر در جهت سرندكردن و شناسايى جمعيت در معرض خطر استفاده 
نمود؛ براى نمونه، نمره باال در نوروتيك، عامل آسيبپذيرى عام كليه 
اختالالت روانى از جمله اختالالت اضطرابى، خلقى و حتى اسكيزوفرنى 
ناپايدار زمينهساز افسردگى و هراس اجتماعى تلقى  است و درونگرايى 
رابطه نوروزگرايي باال و اختالفات 1994). رابطه نوروزگرايي باال و اختالفات 1994). رابطه نوروزگرايي باال و اختالفات  (شود (شود (واتسون و همكاران،  مى
و  زناشويى  مشاوره  در  مناسب  ابزار  يك   EPQ-RS از  زناشويى، 
برونگرايى ناپايدار و پسيكوزگرايي . برونگرايى ناپايدار و پسيكوزگرايي . برونگرايى ناپايدار و پسيكوزگرايي  پيشبينى ازدواجهاى ناموفق مىسازد
نيز اختالالت تبديلى مرتبط شناخته شده است  با رفتار مجرمانه و  نيز 

ترجمه شريفى و نجفى زند، 1977 ترجمه شريفى و نجفى زند، 1977 ترجمه شريفى و نجفى زند، 1375). (آيزنك، 
است.    نمونه تحقيق حاضر از ميان جمعيت دانشجويى انتخاب شده

درنتيجه تعميم نتايج آن به جمعيت كلى ايرانى مىبايد با احتياط صورت 
در همين راستا پاره. در همين راستا پاره. در همين راستا پارهاى پيشنهادهاي پژوهشى ارايه مىگردد. انجام  گيرد
كلى  در جمعيت  آيزنك  پرسشنامه  بلند  و  كوتاه  نسخه هاي  با  پژوهش 
قابل توصيه است. هم چنين با توجه به ويژگىهاى روانسنجى مناسب 
با  شخصيت  پايه  ابعاد  رابطه  زمينه  در  پژوهش  انجام   ،EPQ-RS
پارهاى از حوزههاى آسيبشناسىروانى مانند اختالالت اضطراب و خلقى 
توصيه مىشود. يك محور جديد پژوهشى، رابطه ابعاد پايه شخصيت با 
به  پايه شخصيت  ابعاد  زمينه  در  پژوهشها  است.  اختالالت شخصيت 
شكلگيرى نظريههاى ابعادى سه عامل بزرگ، چهار عامل بزرگ و نيز 
در  پيشنهادى  مقوله هاي  كه  درحالى  است،  انجاميده  بزرگ  عامل  پنج 
با توجه . با توجه . با توجه  حوزه اختالالت شخصيت، به ده طبقه يا مقوله مجزا بالغ مىشود
به اينكه اختالالت شخصيت، بنا بر تعريف، برآيند تشديد و يا تضعيف 
رابطه  است،  خاص  زمينههاى  در  آنها  ناكارآمدى  و  شخصيت  صفات 
آنها با ابعاد پايه شخصيت مىتواند بر حوزه رابطه آسيبشناسىروانى و 
شخصيت و نيز نزاع ميان طبقهبندى ابعادى در برابر طبقهبندى مقولهاى 

پرتو بيفكند.

مراجع
، حسن پاشا شريفى و جعفر جرم و شخصيت، حسن پاشا شريفى و جعفر جرم و شخصيت، حسن پاشا شريفى و جعفر  جرم و شخصيت، جرم و شخصيت،  آيزنك، اچ. جى. (1977)
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