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In this study, standardization, validity and reliability of 

personality functioning scale were investigated and based on 

the alternative model of personality disorders ,the concepts 

were converted into Persian items.The method of this research 

was descriptive cross-sectional and validation. The statistical 

population of this study was students of Tehran universities in 

the academic year 1398-99, from which 500 people were 

selected as a sample group by multi-stage cluster random 

sampling. To evaluative the validity of the questionnaire,the 

method of exploratory factor analysis was used to analyze the 

principal components and Cronbach's alpha method was used 

to evaluate the reliability. Then confirmatory factors analysis 

indices and internal consistency reliability coefficients were 

checked for the selected factors. All statistical analyzes were 

performed by SPSS software version 25. The findings of the 

factor analysis section showed that by factor analysis of the  

questions and the rotation of results by varimax method, nine 

components are revealed, and the number of these components 

obtained , as well as the questions that had a high factor load 

with these components,are largely consistent with the findings 

of the questionnaire. It was also found that both the whole 

questionnaire and all sub-tests at the same time have a high 

reliability coefficient. 
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 اطالعات مقاله  چکیده

در این مطالعه هنجاریابی، روایی و پایایی مقیاس کارکرد شخصیت مورد بررسی قرار گرفت 

 .ل شدندهای فارسی تبدیمفاهیم به گویهکه بر اساس الگوی جایگزین اختالالت شخصیت 

 ی آماری این پژوهشروش این پژوهش توصیفی مقطعی و از نوع اعتبارسنجی بود. جامعه

ها به روش بودند که از بین آن 99-۱398های تهران در سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه

ه نمونه انتخاب شدند. عنوان گرونفر به 5۰۰ای ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

های از روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه به مؤلفه برای بررسی روایی پرسشنامه

اصلی و از روش آلفای کرانباخ برای بررسی میزان پایایی استفاده شد. سپس برای عوامل 

 .و ضرایب پایایی همسانی درونی بررسی شدندتحلیل عاملی تأییدی های منتخب، شاخص

 .انجام پذیرفت 25ی نسخه SPSS افزارهایهای آماری توسط نرمتمام تحلیل

بخش تحلیل عاملی نشان داد که با تحلیل عاملی سؤاالت و چرخش نتایج با روش هاییافته

های به دست آمده و نیز سؤاالتی که شود که تعداد این مؤلفهآشکار می واریماکس نه مؤلفه

خوان ه همهای مؤلفین پرسشنامعاملی باالیی داشتند تا حد زیادی با یافته ها باربا این مؤلفه

است. همچنین مشخص شد که هم کل پرسشنامه و هم تمام آزمون های فرعی از ضریب 

 .پایایی باالیی برخوردار هستند

 

 ۰۴/۱۰/۱۴۰۰دریافت:  

 ۱6/۰3/۱۴۰۱اصالح نهایی: 

 ۱۰/۰۴/۱۴۰۱پذیرش: 

 ۱۰/۰۴/۱۴۰۱انتشار آنالین: 

 

  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 

کارکرد شخصیت، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی ها: کلیدواژه
 تاییدی، هنجاریابی

 

 : *ی مسئولنویسنده
شناسی بالینی خود را از دانشگاه تربیت مدرس ی دکتری روانمسعود جان بزرگی درجه

حوزه و دانشگاه است. عالئق پژوهشی دریافت کرد. در حال حاضر او استاد پژوهشگاه 
ی معنویت است. برای مکاتبه در مورد این مقاله با دکتر جان بزرگی، ایشان در حوزه

 شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تماس داشته باشید.گروه روان
 

 پست الکترونیکی: 
janbo@rihu. ac. ir 
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 مقدمه

دار برقراری ارتباط با دیگران، شخصیت الگوی ریشهاختالل 

پذیر و ناسازگارانه تجربه و رفتار ها و رویدادها با الگوی انعطافموقعیت

، ۱گردد )هالجینسالی برمیدرونی است به نوجوانی یا اوایل بزرگ

(. این اختالالت 2۰۱8و همکاران، 2؛ هاپوود، کوتوو، کروجر 2۰۱۴

. بنابراین، شناختی باشندساز ابتال به سایر اختالالت روانتوانند زمینهمی

هنگام در این خصوص امری مهم و ی بهارزیابی، تشخیص و مداخله

(. به دلیل پیامدهای 2۰۱7، 3ضروری است )زاواال، بنتلی و جولیان

ی سالمت، همواره بررسی اختالالت شخصیت جزء کنندهتهدید

، شناختی است )امینی، لطفیتالالت روانناپذیر در تشخیص اخجدایی

(. هنگامی که متخصصان بالینی و ۱397/2۰۱8آزاد و همکاران، 

پژوهشگران منتظر پرده برداشتن از ویراست نهایی پنجمین راهنمای 

ی اختالالت بودند، زمینه ۴تشخیصی و آماری اختالالت روانی

یک سیستم  DSM-5ها را جلب کرد. مؤلفان شخصیت، بیشتر توجه آن

بندی بینابین را پیشنهاد کردند تا هم منتقدان و هم حامیان سیستم طبقه

، شش اختالل را نگه داشته DSM-5را راضی کنند. بازنگری ارائه شده 

بندی بعدی، صفات شخصیت بیمارگون را اضافه است، اما سیستم درجه

(. در نهایت کار گروه تغییر ۱397/2۰۱8کرده است )سیدمحمدی، 

به صورت  2۰۱3گذاری اختالالت شخصیت در سال یکرد تشخیصرو

رسمی رویکرد جایگزین ابعادی اختالالت شخصیت را مطرح کردند. 

گنجانده شده است. در حال  DSM-5بخش سوم ها دراین مالک

( و مدل جایگزین II بخشای )در دو رویکرد مقوله DSM-5حاضر در 

الت شخصیت آورده شده است ( برای بررسی نشانگان اختالIII)بخش 

  .(2۰۱5و همکاران،  5)فالور، شارپ، کالواکی

در مدل جایگزین با رویکرد ابعادی، اختالالت شخصیت به 

های ( و خصیصهAی نقص در کار کرد شخصیت )مالک وسیله

زمان این شود و وجود هم( مشخص میBناسازگارانه شخصیتی )مالک 

وری است. کارکردهای شخصیت گذاری ضردو مالک برای تشخیص

هستند که شامل کار کرد هویت و خود  7و بین فردی 6در دو سطح خود

دلی و صمیمیت )سطح بین فردی( است دهی )سطح خود( و همجهت

  .(۱396/2۰۱7)گنجی، 

د کند، بدین معنی که فردو مالک اول عملکرد شخصیت را منعکس می

کند. دو مالک دیگر، چگونه شخصیت را در هویت فردی ابراز می

                                                                                                                                                                                          
1 Halgin RP 
2 Hapwood CJ, Kotov R, Krueger RB 
3 Zavala S, Bentley K, Julianne G 
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
5 Christopher Fowler J, Sharp C, Kalpakci A 

شخصیت فرد را به صورتی که در روابط با دیگران برحسب توانایی 

ها های دیگران و برقراری روابط نزدیک با آندرک کردن دیدگاه

  .(2۰۱۴دهند )هالجین، شود، نشان میمنعکس می

دهند که آسیب کلی در کارکردهای شخصیت ها نشان میپژوهش

در  شناسی شخصیتن فردی، هسته اصلی آسیبدر دو سطح خود و بی

(. در این 2۰۱۱؛ هاپوود، 2۰۱8رویکرد ابعادی است )هاپوود و همکاران، 

رویکرد شدت این آسیب به صورت پیوستاری مورد ارزیابی قرار گرفته 

دی بنای از عدم اختالل یا اختالل اندک تا اختالل شدید درجهو در دامنه

تواند وجود یک اختالل و یا رد شخصیت میشوند. تخریب در کارکمی

بینی کند، و در افراد مبتال به بیش از یک اختالل شدت آن را پیش

شخصیت، معموالً شدت این تخریب باالتر است )اسکودل، موری و 

(. به نظر برخی از پژوهشگران ارزیابی شدت آسیب در 2۰۱7، 8بندر

اسی است. از این رو کارکرد شخصیت برای هر نظام ابعادی، جزیی اس

شدت آسیب در سطوح کار کردی شخصیت  DSM-5بخش سوم در

عنوان عنصر اصلی تشخیص اختالل شخصیت مطرح شده است به

  .(۱397/2۰۱8)امینی و همکاران، 

 هایدر مدل جایگزین اختالالت شخصیت برای بررسی مالک

A  وB  تشخیص نشانگان اختالل، ابزارهای رسمی و غیر رسمی

( در اولین اقدام به تعریف 2۰۱۱پیشنهاد شده است. بندر و همکاران )

ه های شخصیت پرداختمفاهیم و ابعاد مرتبط با کارکردها و خصیصه

ها پیشنهاد دادند. بر طبق این چک لیست، و چک لیستی را برای آن

پزشکی، مشخص شد بیمار روان ۴2۴در پژوهش مقدماتی بر روی 

ی نیمه در این مقیاس، در مقایسه با مصاحبه 3ی باالتر از که نمره

درصد اختصاصی بودن در  5۴درصد حساسیت و  79ساختار یافته از 

تشخیص اختالالت شخصیت برخوردار است. در پژوهش دیگری فیو، 

یی ابزارهای ( به بررسی روایی و پایا2۰۱3و همکاران ) 9میلر، روزبام

ارائه شده توسط کارگروه اختالالت شخصیت برای ارزیابی 

های های شخصیت پرداخت. در این پژوهش ویژگیخصیصه

سنجی چک لیست بررسی سطوح کارکردی شخصیت و چند روان

نفر از بیماران بالینی انجام  ۱۰9ابزار دیگر بررسی شد. مطالعه بر روی 

ین گرایی مطلوب بنسجام درونی باال و همی ادهندهها نشانشد. یافته

 .بندی توسط متخصص بوددو ابزار خودگزارشی و ابزار درجه

6 self 
7 interpersonal 
8 Skodol AE, Morey LC, Bender DS 
9 Few LR, Miller JD, Rothbaum AO 
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 یپرسشنامه

ای با هدف ( مطالعه۱397/2۰۱8در ایران نیز امینی و همکاران ) 

ی سنجی مصاحبههای روانطراحی، تدوین و ارزیابی ویژگی

ام دادند. جساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت اننیمه

ی ها برای سطوح چهارگانهها نشان داد ضریب توافق میان ارزیابیافته

 دلی به ترتیبدهی، صمیمیت و همشخصیت یعنی هویت، خود جهت

بود و آلفای کرونباخ محاسبه شده در  8۱/۰و  8۴/۰،  96/۰، 9۴/۰

 .دهی( بود)خود جهت 89/۰)صمبمیت( تا  8۱/۰ای از دامنه

 های پیشین و این که تاکنون در ایرانتوجه به پژوهش بنابراین با

ی اسالم-ابزاری به صورت خودگزارشی و متناسب با فرهنگ ایرانی

است بنابراین طراحی جهت سنجش کارکرد شخصیت طراحی نشده 

در تشخیص اختالالت شخصیت،  Aچنین ابزاری عالوه بر تأیید مالک 

فاده کارکرد شخصیت برای است تواند روشی سریع و معتبر در سنجشمی

(  ۱398/2۰۱9بزرگی و... )متخصان بالینی باشد. در همین راستا جان

ابزاری را برای سنجش کارکرد شخصیت تهیه کرد. این پرسشنامه در 

ی خود گویه که حوزه  55بخش اول شامل بخش تهیه شده است. دو 

نجش گویه است که جهت س 7۱بخش دوم شامل سنجد و را می

ی روابط بین فردی طراحی شده است. همچنین نتایج حاصل از حوزه

ها از تحلیل عاملی نشان داد که ضرایب ساختاری برای تمامی شاخص

  .دار است و مدل مورد نظر، برازش آماری مناسبی داردنظر آماری معنی

 

 روش

 طرح پژوهشی

 .مقطعی و از نوع اعتبارسنجی است -این پژوهش توصیفی

 

 کنندگانشرکت

های تهران در ی آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاهجامعه

 5۰۰بودند که از بین این افراد، تعداد  ۱398-۱399سال تحصیلی 

عنوان ای بهمرحله ایگیری تصادفی خوشهنفر به روش نمونه

ها به های پژوهش انتخاب شدند. پس از آن آزمودنیآزمودنی

های کارکردشخصیت پاسخ دادند و ویژگیهای پرسشنامه

 .سنجی مقیاس کارکرد شخصیت مورد بررسی قرار گرفتروان

 

 ابزار سنجش

این پرسشنامه توسط جانی کارکرد شخصیت: پرسشنامه

 ۴گویه است که  ۱26طراحی شد که شامل  ۱398بزرگی در سال 

دلی را کارکرد شخصیت شامل هویت، خودراهبری، صمیمت و هم

ای از کامالً درجهدر مقابل هر گویه طیف چهارکند. یابی میارز

  .شده استنادرست تا کامال درست تنظیم

 :مراحل ساخت پرسشنامه عبارت بود از

هـای شخصیتی هـا، ویژگـیی اول: در ایـن مرحلـه سـیاههمرحلـه

تعـاریف و دالیـل  از کتب و تحقیقـات صـورت ، DSM-5بر اساس 

 در ایـن زمینه جمع آوری شدگرفتـه 

ی دوم سـؤاالتی بـرای پـیشبینـی کارکرد ی دوم: در مرحلهمرحله

های شخصیت در جوامع ایرانی طراحـی شد تا بتواند ویژگی

 بینـی کند.شخصیتی را شناسایی و پیش

ای ی سوم: در این مرحله سؤاالت طراحی شده بـرای نمونهمرحله

و پرسشنامه برای آن جامعه طراحی که معرف جامعه اصلی است 

  شده است اجرا شد.

های ی چهــارم: در ایــن مرحلــه ســؤاالت از نظــر ویژگیمرحلــه

 سنجی، پایایی و اعتبار مـورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفتند.روان

ی آخــر بعــد از بررســی و تحلیــل ســؤاالت در مرحلــه

ی اولیــه سؤاالت، تغییــرات الزم در نمونــهپرسشــنامه و اعمــال 

ی آماری مورد نظر تهیه فرم نهایی پرسشنامه جهـت اجـرا در جامعـه

شـد. بـه منظـور بررسـی اعتبـار پرسشنامه کارکرد شخصیت محقـق 

افـراد  شناسی وی روانسـاخته، ابتـدا سؤاالت به چند نفر از اساتید حوزه

شد و طبق نظر آنان سؤاالت مورد بررسی، خبره جهت مطالعه داده 

حذف یا اصالح شـدند. پس از تائید محتوایی توسط افراد خبره در این 

 .زمینـه پرسشنامه برای اجرا برروی جامعه آماری آماده ارائه شد

 SPSSدست آمده از پژوهش حاضر به کمک نرم افزار نتایج به

و  ییدی و اکتشافیبا استفاده از روش تحلیل عاملی تا 2۴ی نسخه

 .چرخش واریماکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ی سؤاالت به صورت این پرسشنامه پس از مرحله پاالیش اولیه

حضوری یا از طریق ایمیل در اختیار پانل متخصصین قرار داده شد. 

ها به شکل کمی، از در جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه

نسبت روایی   CVIراین دو ضریب روش الوشه استفاده شد. بناب

 .تعیین شد شاخص روایی CVR محتوا 

 

 (CVR) تعیین ضریب نسبت روایی محتوا

یک یک سؤاالت به صورت تفکیک شده در جداولی در اختیار 

ها خواسته شد تا سؤاالت را در چارچوب متخصصین قرار داده شد و از آن

ها، از پرسشنامه CVRارائه شده مورد ارزیابی قرار دهند برای تعیین 



 

33 
 

 29-۴۱، صفحات ۱ یاول، شماره یدوره     ۱۴۰۱زمستان    ینیسالمت بال یشناسروان یفصلنامه

 شناسی و سنجشی روانمتخصصین مرتبط با موضوع که در رشته

ای بودند؛ خواسته شد تا میزان تناسب هر یک از عبارات شخصیت حرفه

د است مفی"، "ضروری است"پرسشنامه را بر اساس طیف سه قسمتی 

آوری تعیین کنند. پس از جمع "ضرورتی ندارد"و  "ولی ضرورتی ندارد

، نسبت روایی ۱ی ی شمارهظرات متخصصان، با استفاده از رابطهن

 .محتوا برای هر عبارت تعیین شد

 :(۱ی )رابطهعه

 

 

تعداد کل متخصصان، تعداد متخصصانی است  N، ۱ی در رابطه

 .اندکه به گزینه ضروری است پاسخ داده

قابل قبول بر اساس تعداد اعضای  CVRدر روش الوشه، حداقل 

 شود. هر اندازه تعداد اعضای پانل بیشتر باشد، نسبت رواییپانل تعیین می

محتوایی مورد نیاز برای باقیماندن سؤال در پرسشنامه کمتر خواهد بود. 

است. بنابراین سؤاالتی  62/۰نفری،  ۱۰مورد نیاز برای پاتل  CVRحداقل 

ها از این مقدار کمتر شد از پرسشنامه حذف که نسبت روایی محتوایی آن

محاسبه شد.  (CVR)شدند. برای تک تک سؤاالت، نسبت روایی محتوا 

ها و مقادیر نسبت روایی محتوایی پرسشنامه، میانگین عددی قضاوت

ها مساوی آن CVRنتایج پذیرش یا رد سؤاالت محاسبه شد، سواالتی که 

شرط پذیرفته شده و سؤاالتی که حداقل قید و بودند بی ۰٫62یا بیشتر از 

 .مقدار نسبت روایی را کسب نکردند از پرسشنامه حذف شد

 

 (CVI) تعیین شاخص روایی محتوا

از متخصصین درخواست شد که بر  CVIی جهت محاسبه

قسمتی در خصوص سادگی و روان بودن،  ۴اساس طیف لیکرت 

خود را اعالم وضوح با شفاف بودن، مرتبط بودن با موضوع، نظر 

( پرسشنامه برای هر CVIنمایند. مقادیر شاخص روایی محتوا )

ها محاسبه شد. امتیاز شاخص روایی سؤال محاسبه و میانگین آن

ی تقسیم تعداد متخصصان وسیله( برای هر عبارت بهCVIمحتوای )

کامالً مرتبط با خیلی مرتبط، ) ۴و  3موافق با عبارت دارای رتبه 

یا واضح، کامالً ساده یا ساده( بر تعداد کل متخصصان کامالً واضح 

باالتر بودند مورد تائید قرار گرفت.  ۰٫9که از  CVI .محاسبه شد 

بعضی سؤاالت با توجه به نظر متخصصین نیاز به اصالح داشتند و 

با مختصری تغییر جزء سؤاالت پرسشنامه قرار گرفته و برخی 

طی چندین مرحله از لحاظ  سؤاالت حذف شدند. سرانجام پرسشنامه

ها مورد بررسی قرار گرفت و ی سؤاالت و محتوی آننحوه

شاخص  2ی شماره اصالحات الزم انجام شد. با استفاده از رابطه

  روایی محتوا برای هر عبارت تعیین شد.

 :(2ی )رابطه

 

 نتایج

منظور بررسی این که آیا مقیاس کارکرد شخصیت ساختار نه ابتدا به

 عاملی را تکرار خواهد کرد یا نه تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش

ها صورت گرفت. جهت انجام تحلیل عاملی واریماکس روی داده

برای حصول اطمینان از  (KMO)برداری ابتدا آزمون کفایت نمونه

 جا که همبستگی بینکفایت حجم نمونه محاسبه شد. سپس ازآن

عوامل است، برای این که  های آزمون زیربنای تحلیلپرسش

نیست از آزمون  مشخص شود همبستگی بین متغیرها برابر صفر 

 .آمده است 2کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 

 و کرویت بارتلت برای تعییین روایی مقیاس کارکرد شخصیت  KMOهاینتایج آزمون -۱جدول 

برداری آزمون کقایت نمونه

(KMO) 
 سطح معناداری درجه آزادی آزمون کرویت بارتلت

64/0 2/3787 25۰ ۰۰۱/۰ 

 KMO آید در پژوهش حاضر مقداربرمی ۱که از جدول همچنان 

ی انتخاب شده است. است که نشانگر کفایت نمونه 6۴/۰برابر 

است که در سطح  2/3787همچنین آزمون کرویت باتلیت برابر 

۰5/0P< ها در جامعه دهد همبستگی دادهمعنادار است که نشان می

صفر نیست. در این تحلیل با استفاده از چرخش واریماکس نه عامل 

تر ها بارعاملی باالکه دارای مقادیر ویژه باالتر از یک بودند و مواد آن

 داشتند به دست آمد. 3/۰از 
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 های استخراجی مقیاس کارکرد شخصیت )بخش اول(تل مؤلفهنمودار اسکری ک -۱شکل 

 

 
 های استخراجی مقیاس کارکرد شخصیت )بخش دوم(نمودار اسکری کتل مؤلفه -2شکل 

 

ابراین بخش تشکیل شده است بنبا توجه به این که این پرسشنامه از دو 

 .بندی شدتقسیمنمودار سنگریزه در این پژوهش به دو جدول 

دهد که در تحلیل عاملی دوم نشان می ۱ای در شکل نمودار صخره

ای همچنین نمودار صخره .چهار عامل، مقدار ویژه باالتر از یک دارند.

دهد که در تحلیل عاملی دوم پنج عامل، مقدار نشان می 2در شکل 

 استخراج شده،ویژه باالتر از یک دارند در نتیجه که این تعداد عامل 

های فرعی ساخته شده توسط مؤلفین ی تعداد آزمونکنندهتأیید

شده و مقادیر ویژه، درصد واریانس تبیین 3پرسشنامه است. جدول 

 دهددرصد واریانس تجمعی هر عامل را نشان می

 

 ارکرد شخصیتهای استخراج شده تحلیل عاملی نهایی مقیاس کمؤلفه -2جدول 

 مقادیر بعد از چرخش واریماکس مقادیر استخراج مربعات ی اولیهمقادیر ویژه

واریانس  مقدار ویژه عامل

 شدهتبیین

درصد 

تجمعی 

واریانس 

 شدهتبیین

واریانس  مقدار ویژه

 شدهتبیین

درصد 

تجمعی 

واریانس 

 شدهتبیین

واریانس  مقدار ویژه

 شدهتبیین

درصد 

تجمعی 

 واریانس

 شدهتبیین

1 8/28 9/22 9/22 8/28 9/22 9/22 3/۱3 5/۱۰ 5/۱۰ 

2 ۴/6 ۱/5 ۰2/28 ۴/6 ۱/5 ۰2/28 9/۱۰ 7/8 3/۱9 

3 9/5 7/۴ 2/37 9/5 7/۴ 2/37 ۱/۱۰ 9/7 2/27 

4 ۱/5 ۰9/۴ 8/36 ۱/5 ۰9/۴ 8/36 ۱/6 8/۴ ۱/32 

5 ۰7/۴ 2/3 ۰8/۴۰ ۰7/۴ 2/3 ۰8/۴۰ 6/5 ۴/۴ 6/36 

6 5/3 8/2 8/۴2 5/3 8/2 8/۴2 2/5 ۱/۴ 7/۴۰ 

7 3/3 6/2 5/۴5 3/3 6/2 5/۴5 9/۴ 9/3 6/۴۴ 

8 ۱/3 ۴/2 ۰3/۴3 ۱/3 ۴/2 ۰3/۴3 8/3 ۰7/3 7/۴7 

9 ۰5/3 ۴/2 ۴/5۰ ۰5/3 ۴/2 ۴/5۰ ۴/3 7/2 ۴/5۰ 
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 ۴/5۰شود این عوامل مشخص می 2طور که از جدول همان

 شخصیت را تبیین کردند. درصد واریانس مقیاس کارکرد

های مقیاس کارکرد بارهای عاملی هر کدام از سؤال 3در جدول 

شخصیت بر روی نه مؤلفه استخراج شده، مشخص است. بارهای 

و باالتر جهت اختصاص هر سؤال به یک مؤلفه  35/۰عاملی حدود 

 در نظر گرفته شد.

 

 های استخراج شدههای مقیاس کارکرد شخصیت بر روی مؤلفهعاملی سؤالماتریس بارهای  -3جدول 

 سؤال عامل اول عامل دوم عامل سوم عامل چهارم عامل پنجم عامل ششم عامل هفتم عامل هشتم عامل نهم

        ۴۱/۰ ۱ 

       ۴5/۰  2 

      5۱/۰   3 

     6/۰    ۴ 

        ۴6/۰ 5 

      5۱/۰   7 

     ۴3/۰    8 

        53/۰ 9 

       ۴7/۰  ۱۰ 

      ۴3/۰   ۱۱ 

        38/۰ ۱2 

     5۴/۰    ۱3 

       ۴۴/۰  ۱۴ 

        37/۰ ۱5 

      ۴3/۰   ۱6 

       5۴/۰  ۱7 

        6۴/۰ ۱8 

      ۴5/۰   ۱9 

       ۴9/۰  2۰ 

        27/۰ 2۱ 

      ۴۴/۰   22 

       38/۰  23 

     ۴۱/۰    2۴ 

      ۴6/۰   25 

        ۴7/۰ 26 

       ۴۱/۰  27 

     5۱/۰    28 

     55/۰    29 

      36/۰   3۰ 

      ۴3/۰   3۱ 

     ۴۴/۰    32 

       ۴9/۰  33 

      52/۰   3۴ 
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         56/۰ 35 

      57/۰   36 

        ۴6/۰ 37 

        ۴7/۰ 38 

        58/۰ 39 

      5۱/۰   ۴۰ 

      56/۰   ۴۱ 

     59/۰    ۴2 

     39/۰    ۴3 

     ۴9/۰    ۴۴ 

        39/۰ ۴5 

      5/۰   ۴6 

     5۱/۰    ۴7 

        ۴8/۰ ۴8 

     57/۰    ۴9 

        37/۰ 5۰ 

      ۴8/۰   5۱ 

     39/۰    52 

        38/۰ 53 

      ۴/۰   5۴ 

     ۴2/۰    55 

   38/۰      56 

 ۴9/۰        57 

۴3/۰         58 

 37/۰        59 

62/۰         6۰ 

 36/۰        6۱ 

   ۴6/۰      62 

  ۴8/۰       63 

53/۰         6۴ 

 59/۰        65 

  ۴9/۰       66 

   5۱/۰      67 

۴9/۰         68 

    5۴/۰     69 

59/۰         7۰ 

 58/۰        7۱ 

   56/۰      72 

   58/۰      73 

 ۴9/۰        7۴ 
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    59/۰     75 

 5۴/۰        76 

    6۴/۰     78 

  5۴/۰       79 

۴6/۰         8۰ 

 ۴3/۰        8۱ 

   38/۰      82 

    6۱/۰     83 

  ۴۱/۰       8۴ 

۴7/۰         85 

 5/۰        86 

   36/۰      87 

  ۴6/۰       89 

6۱/۰         9۰ 

  6/۰       9۱ 

 5۴/۰        92 

  ۴9/۰       93 

   ۴6/۰      9۴ 

 5۴/۰        95 

    57/۰     96 

 ۴9/۰        97 

5۱/۰         98 

56/۰         99 

    ۴۴/۰     ۱۰۰ 

۴8/۰         ۱۰۱ 

    ۴5/۰     ۱۰2 

 ۴9/۰        ۱۰3 

53/۰         ۱۰۴ 

   ۴7/۰      ۱۰5 

   59/۰      ۱۰6 

 ۴9/۰        ۱۰7 

    5/۰     ۱۰8 

 39/۰        ۱۰9 

  38/۰       ۱۱۰ 

    ۴9/۰     ۱۱۱ 

 ۴2/۰        ۱۱2 

۴6/۰         ۱۱3 

  56/۰       ۱۱۴ 

   5۴/۰      ۱۱5 

   ۴6/۰      ۱۱6 



 

  38   

 یابیو هنجار یساخت، استانداردساز                  همکاران بزرگی وجان

 یپرسشنامه

 5۴/۰         ۱۱7 

  ۴6/۰       ۱۱8 

63/۰         ۱۱9 

 52/۰        ۱2۰ 

   ۴8/۰      ۱2۱ 

  ۴5/۰       ۱22 

   ۴9/۰      ۱23 

   56/۰      ۱2۴ 

   53/۰      ۱25 

   56/۰      ۱26 

های استخراج شده با توجه به تأیید عوامل به دست بعد از تعیین عامل

گذاری هرکدام از عوامل با استفاده از این پژوهش صورت آمده نام

گرفت. نتایج این مرحله منجر به تأیید نه عامل طراحی شده توسط 

ها به همراه تعداد عناوین این عامل ۴مؤلفین شد که در جدول شماره 

های مرتبط ارائه شده است. همچنین در این جدول سؤال و شماره

فرعی  هایضرایب آلفای کرانباخ که برای بررسی پایایی نمرات آزمون

ام شود مقادیر تمگونه که مشاهده میکار رفته، ارائه شده است. همانبه

ها در سطح باالیی است. الزم به ذکر است که برای کل پرسشنامه عامل

 ضریب آلفا محاسبه شد.نیز مقدار 

 

 هاسؤاالت مرتبط با نه مؤلفه مقیاس کارکرد شخصیت و ضرایب آلفای کرانباخ عامل -۴جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سوال ویژگی مورد سنجش مولفه

 7۱/۰ ۱6 هویت اول

 63/۰ 8 خودراهبری دوم

 65/۰ ۱6 صمیمیت سوم

 79/۰ ۱۴ همدلی چهارم

 62/۰ 9 سایکوزگرایی پنجم

 7۴/۰ ۱7 دل زدگی ششم

 69/۰ ۱۱ مهارگسیختگی هفتم

 65/۰ ۱7 پذیری منفیعاطفه هشتم

 66/۰ ۱5 تضادورزی نهم

 ییدی مقیاس کارکردشخصیتأتحلیل عاملی ت

برازش مدل به طور کلی، برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی 

تأییدی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد. در این پژوهش برای 

، میانگین Xهای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از شاخص

، شاخص تعدیل GFIشاخص برازندگی  RMRمجذور پسماندها 

ص ، شاخNFIشاخص نرم شده برازندگی  AGFIبرازندگی 

و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد  CFIبرازندگی تطبیقی 

 .استفاده شده است RMSEAواریانس خطای تقریب 

بسیار  یی آزادی به حجم نمونهنسبت مجذور کای به درجه

بتوان  چهی بزرگ کمیت خی دو را پیش از آنوابسته است و نمونه

 ال آن استایدهدهد. آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می

باشد یا مقدار  ۰5/۰که مقدار خی دو دارای سطح معناداری بیشتر از 

(. با ۱387باشد )هومن،  3و  2ی آزادی بین خی دو تقسیم بر درجه

. مقدار خی 6توجه به مقدار گزارش شده برای این مقدار در جدول

گزارش شده است. اما  ۰۰۱/۰دو معنادار است و سطح معناداری آن 

نفر است،  2۰۰ی این تحقیق بیش از توجه به این که حجم نمونهبا 

های دیگر برای مناسب بودن برازش مدل بهره گرفته از شاخص
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گزارش شده  63/۰که به میزان  GFIشده است. مقدار شاخص 

است و با توجه به این که این شاخص در قیاس با شاخص خی دو 

حقق به این شاخص تکیه و از اعتبار باالتری برخوردار است، لذا، م

 .برازش مدل را مناسب ارزیابی کرده است

ای از مقدار نسبی ی اندازهدهندهنشان AGFIو  GFIمعیارهای 

ر شود، ههاست که توسط مدل تبیین میها و کوواریانسواریانس

دو این معیارها بین صفر تا یک متغیرند که هرچه به عدد یک 

شتر های مشاهده شده بیتر باشند نیکویی برازش مدل با دادهنزدیک

گزارش شده برای این مدل هر دو  AGFIو  GFIاست. مقادیر 

ی نتایج آزمون خی دو هستند. کنندههستند که تأیید 7/۰باالتر از 

ی دوم میانگین مجذور پسماندها؛ یعنی تفاوت بین عناصر ریشه

های برآورد ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریس

رچه ه بینی شده با فرض درست بودن مدل مورد نظر است.پا پیش

RMR تر باشد، مدل مذکور برای مدل مورد آزمون به صفر نزدیک

 59/۰در این پژوهش  RMRبرازش بهتری دارد. مقدار ناچیز 

ها است، برای بررسی این ی تبیین مناسب و واریانسدهندهنشان

های ممکن از نظر که یک مدل به خصوص در مقایسه با سایر مدل

ای مشاهده شده تا چه حد خوب عمل های از دادهتبیین مجموعه

، شاخص برازندگی NFIشده برازندگی کند، از مقادیر شاخص نرممی

استفاده شده است. به   CFIو شاخص برازندگی تطبیقی  IFIفزایند

 ۰9/۰و شاخص اول و باالی  8/۰( مقادیر باالی 2۰۰۱اعتقاد گفن )

ده در دو شاخص دوم حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی ش

های موجود است. در نهایت، برای بررسی اینکه مقایسه با سایر مدل

مدل مورد نظر چگونه برازندگی و صرفه جویی را با هم ترکیب 

 ی دوم برآورد واریانس خطایکند، از شاخص بسیار توانمند ریشهمی

ی ریشه RMSEAاستفاده شده است. شاخص  RMSEAتقریب 

های خوب ، این شاخص برای مدلمیانگین مجذورات تقریب است

یا بیشتر باشد،  ۱/۰و کمتر است. مدلی که در آن این شاخص  ۰5/۰

برای  ۰۴7/۰برازش ضعیفی دارد. مقدار بسیار ناچیز این شاخص 

های الزم برای کارکرد مدل تحلیل عاملی تأییدی مدل مؤلفه

تا ی برازش نسبدهندهشخصیت مورد استفاده در این پژوهش نشان

ناسب و طراحی مناسب طرح تحقیق است، از این رو، در این م

توان پارامترهای برآورد شده در مدل به دست آمده را قسمت می

ها برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده قابل اتکا دانست و از آن

بودند و لذا، در  96/۱باالتر از  tهای مورد نظر با مقدا کرد. شاخص

ند. همان طور که بیان شد، تمام سطح یک درصد معنادار هست

های مربوط نشانگرها دارای بارهای عاملی معناداری بر روی سازه

به خود هستند، به طور کلی، نتیجه آن که در سطح عاملی نخست 

های خود هستند و تمام نشانگرها دارای تعامل معنادار با سازه

 .نستتوان برای سنجش این دوازده سازه معتبر داها را میشاخص

 

 های برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی در مدل پژوهششاخص -6جدول 

 عاملی 4مقادیر مشاهده شده در مدل  های برازششاخص

 ۴/3887 مجذور خی دو

 ۰۰۱/۰ سطح معناداری

 RMR 5۴/۰میانگین مجذور 

 3/۱ درجه آزادینسبت مجذور خی به 

 73/۰ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 AGFI 72/۰شاخص 

 7۴/۰ (NFI)شاخص برازش هنجارشده بنتلر و بونت 

 8۱/۰ (IFI)شاخص نرم شده برازندگی 

 75/۰ (TLIشاخص تاکر لویس )

 7۰/۰ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 ۰۴7/۰ (RMSEA)ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد 
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 یابیو هنجار یساخت، استانداردساز                  همکاران بزرگی وجان

 یپرسشنامه

 گیریبحث و نتیجه 

های پایایی و روایی و هدف از این پژوهش بررسی شاخص

لیل های تحهمچنین هنجاریابی مقیاس کارکرد شخصیت بود. یافته

سوال دارای  ۱26سؤال پرسشنامه،  ۱26عاملی نشان داد که از بین 

شخیص داده شده بخش ت، با نه مؤلفه در دو35/۰بارهای عاملی باالی 

های کشف شده مؤید تعداد عوامل تأثیرگذار بر هستند. تعداد مؤلفه

  .( است۱399کارکرد شخصیت از نظر جان بزرگی )

ی مقادیر اشتراک و بار عاملی های پژوهش در زمینههمچنین یافته

از ها باال است )های پرسشنامه، نشان داد که بارعاملی تمامی گویهگویه

شود برای بارهای عاملی مشخص می ۴/۰(. با پذیرش مرز 86/۰تا  ۴6/۰

( هستند. ۴/۰های پرسشنامه دارای بار عاملی قابل قبول ) باالی که گویه

ها ی تحلیل عاملی، وجود این گویهاین یافته گویای آن است که بر پایه

ه مبرای پرسشنامه مهم بوده و دارای اعتبار مناسب هستند؛ بنابراین پرسشنا

ی مناسب برخوردار است. نتایج تحلیل عاملی مورد بررسی از اعتبار سازه

تأییدی نشان داد که مدل نه عاملی به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی 

های در جمعیت ایرانی برازش نسبتاً خوبی دارد. با توجه به مقدار شاخص

شاخص (، AGFI(، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )GFIبرازندگی )

( مدل نه عاملی AIC( و شاخص اطالعات آکاییکی )CFIبرازش تطبیقی )

دهد. نتایج حاصل از ضرایب آلفای کرونباخ برازش خوبی را نشان می

نمایانگر آن بود که مقیاس کارکرد شخصیت، همسانی درونی بسیار باالیی 

های این مقیاس از تجانس و همخوانی الزم دارد. بدین مفهوم که گویه

ای هبرخوردار هستند. عالوه براین ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس

و  6۱/۰، 79/۰، 7۱/۰هویت، خودراهبری، صمیمت و همدلی به ترتیب 

های مقیاسبه دست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ خرده 65/۰

پذیری منفی زدگی، مهارگسیختگی، عاطفهسایکوزگرایی، سایکوزگرایی، دل

به دست آمد. در 66/۰و  65/۰، 69/۰، 7۴/۰، 62/۰رزی به ترتیب  و تضادو

ها در حال سنجش ساختار مشابهی توان گفت هریک از گویهاین صورت می

 .شودها دیده نمیهستند و پراکندگی مفهومی در آن

خرده مقیاس  -ی حاضر در خصوص همبستگی گویهنتایج مطالعه

پرسشنامه کارکرد شخصیت دارای های نشانگر آن بود که تمام گویه

با خرده مقیاس  69/۰تا  3۱/۰همبستگی نیرومند و مثبتی در دامنه 

مربوط به خود بوده که این مقدار باالتر از حداقل سطح مطلوب یعنی 

قرار دارد. بدین ترتیب، پرسشنامه کارکرد شخصیت از  3/۰تر از بزرگ

 .اعتبار سازه مناسبی برخوردار است

 های کارکرد شخصیت نشانتگی بین خرده مقیاسبررسی همبس

ها معنی دارند و این موضوع حکایت از آن دهد همه این همبستگیمی

سنجد هایی مرتبط باهم را میدارد که این پرسشنامه به طور کلی سازه

کند، دور از انتظار و چون نه عامل پرسشنامه یک سازه را ارزیابی می

 بستگی نیز داشته باشند.نیست که این عوامل هم

های فرهنگی های این پژوهش نشان داد که به دلیل تفاوتیافته

ا ها بی انطباق گویهی ایران با جوامع غربی، الزم است در زمینهجامعه

ها دقت بیشتری صورت گیرد و باید عوامل فرهنگ و اجرای پرسشنامه

ذیری پد که تعمیمفرهنگی مؤثر بر آن را در نظر داشت. باید دقت نمو

ابراین یابد. بنهای نمونه، کاهش میمطالعه حاضر عمدتاً به دلیل ویژگی

های این پژوهش تنها به دانشجویان قابل تعمیم است. در یافته

ی حاضر دو گروه دانشجویان مرد و زن تحت عنوان یک گروه مطالعه

زن و  نمورد بررسی قرار گرفتند، در صورتی که ممکن است دانشجویا

هایی در عوامل مرتبط با خود دوسونگری، داشته مرد هریک تفاوت

باشند. همچنین دانشجویان نیز ممکن است متأثر از جنسیت خود 

های متفاوتی از عوامل زیر مجموعه کارکرد شخصیت داشته دریافت

های شود اثر تفاوتباشند. از این رو برای مطالعات آتی پیشنهاد می

در دانشجویان مورد توجه قرار گیرد. تکرار روش این جنسیتی هم 

 تواند به رد یا تأیید قابلیت پایایی وپژوهش در سایر جوامع ایرانی می

 .اعتبار نسخه فارسی مقیاس کارکرد شخصیت کمک کند

  

 کنیم.های تهران که در انجام این پژوهش مشارکت کردند صمیمانه قدردانی میان عزیز و مسئولین محترم دانشگاهدانیم از تمام دانشجویبر خود الزم میقدردانی: 

 بر حسب مدارک، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع: 

 این مقاله هیچ حامی مالی نداشته است.حامی مالی: 
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