فصلنامه روانشناسی تربیتی

Quarterly of Educatinal Psychology

دانشگاه عالمه طباطبائی

Allameh Tabataba’i University

سال چهاردهم ،شماره چهل و هشتم ،تابستان ،97ص  013تا 016

Vol. 14, No. 48, Summer 2018

خصوصیات روانسنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای
کودکان-فرم کوتاه ()BFQ-C-SF
اکبر عطادخت ،1بهمن زردی گیگلو ،2حدیثه
تاریخ وصول6001/30/30 :

الله3

تاریخ پذیرش6001/32/22 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان-فرم
کوتاه بود .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایههای تحصیلی ششم ،هفتم ،هشتم و نهم
شهرستان اردبیل تشکیل میداد .از این میان  054نفر نمونه به روش خوشهگیری چندمرحلهای انتخاب شد.
برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (مارکوس و

کوکینوس )7402 ،و پرسشنامه شخصیت آیزنک-فرم کودکان و نوجوانان ( )0725استفاده شد .جهت
بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب همسانی درونی و جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی همگرا ،تحلیل
عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد .نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی
مناسبی برخوردار است (هوشیاری  ،4/25عقالنیت/گشودگی  ،4/72پذیرش  ،4/27بی ثباتی هیجانی
 ،4/77برون گرایی /انرژی  .)4/78نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج عامل هوشیاری،
عقالنیت/گشودگی ،پذیرش ،بیثباتی هیجانی و برون گرایی/انرژی  66/22درصد از واریانس کل را تبیین
میکنند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است
( RFI=4/70 ،TLI=4/75 ،CFI=4/76و )RMSEA=4/452؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت این
پرسشنامه ابزار مناسبی جهت ارزیابی مدل پنج عاملی شخصیت در کودکان و نوجوانان است.

واژگان کلیدی :پنج عامل شخصیت کودکان ( ،)BFQ-C-SFپایایی ،روایی ،دانش آموزان

 .1دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .2کارشناس ارشد ،روان شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی( نویسنده مسئول) bahmanzardi@gmail.com
 .3کارشناس ارشد ،روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان
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مقدمه
شخصیت پیشبین قدرتمند بسیاری از رفتارها و رویدادهای مهم زندگی است .رویکردهای
طول عمری نسبت به مطالعه شخصیت و بروندادهای مهم زندگی بهطور گسترده مورد
استفاده قرار میگیرد و به ما در فهم رویدادهای مرتبط با شخصیت فرد کمک میکند .هر
یک از کودکان از لحاظ فعالیت و واکنشهایشان با بقیه ،اعم از بزرگساالن و حتی کودکان
هم سن و سال خود متفاوت است .این تفاوتهای فردی تازه ظهور ،دورههای رشدی را
شکل میدهند و پایه و اساسی برای رشد شخصیت در بزرگسالی فراهم میکند .اگرچه
تفاوتهای فردی در کودکی به لحاظ سنتی با عنوان خلق و خو مورد بررسی قرار گرفته
است ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهد تفاوتهای فردی کودکان و بزرگساالن را
میتوان با مدل پنج عاملی بررسی کرد (شینر و دیانگ7408 ،؛ الیدرا ،فرویت و کانستابل،1
 .)7402در حالی که پیشینههای زیادی در خصوص رابطه شخصیت کودک با پیامدهای
مهم در زندگی آتی وجود دارد ،فاصله دانشی مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار
گیرد .همچنین ،مهم است که این امر مورد بررسی قرار گیرد که چگونه اوقات گذرانده

شده در مدرسه بر رفتار و تحول آینده ما تأثیر میگذارد (نیو 2و همکاران.)7406 ،
تفاوتهای فردی در سنین اولیه به شکلگیری تجربیات زندگی کودکان کمک میکند؛
همچنین شیوه پاسخدهی کودک به محیط را تحت تأثیر قرار میدهد (گایو.)7400 ،3
شخصیت نقش مهمی در رویارویی افراد در سرتاسر زندگی ،مخصوصاً در کودکی دارد.
شواهدی وجود دارد که شخصیت ممکن است پیشبین قدرتمند ارزیابی در مطالعات
پیامدهای رشدی کودکان باشد و در بررسی مسائلی مانند سازگاری ،رفتارهای بزهکارانه،
اختالالت سلوک و رفتارهای خطرآفرین مفید باشد (ارلر ،ایوانز و مک گی.)0777 ،4
سازگاری نامناسب در طول مراحل رشدی تأثیرات منفی بلند مدتی بر پیامدهای زندگی
مانند سازگاری اجتماعی و خانوادگی و اختالالت رشدی دیگر دارد (هینشاو و لی،5
 .)7448تحقیقات نشان میدهد که بین رفتار و بعضی از اختالالت مانند خشونت ،اختالالت
1. Laidra, Fruyt & Konsrabel
2. Nave
3. Gaio
4. Ehrler, Evans & McGhee
5. Hishaw & li
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هیجانی و رفتاری ،بد رفتاری با کودک ،مصرف مواد ،بزهکاری و مشکالت یادگیری رابطه

وجود دارد (ماش و بارکلی.)7448 ،1

شخصیت همچنین بر در معرض خطر بودن کودکان در برابر رفتارهای ناسازگارانه و

آسیبهای روانی تأثیر دارد (اینگرام و پرایس .)7440 ،2ویژگیهای شخصیتی کودکان با

آسیبهای روانی ارتباط دارد و مدت ،پیامدهای درمانی و فرسودگی را در کودکان دارای
3

اختالل خوردن پیشبینی میکند .برای مثال ،نتیجه پژوهش هارتمن ،زاجا ،ریف و هیلبرت
( )7404نشان داد کودکان دارای اختالل کنترل خوردن ،خودجهتی و همکاری کمتری را
در مقایسه با کودکان فاقد اختالل کنترل نشان میدادند .همچنین در این پژوهش ،کودکان

دارای اختالل کنترل نیز ویژگی شخصیتی تکانشی بیشتری نشان میدادند .پژوهشهای دیگر
نیز نشان میدهند که توافق کم و هوشیاری پایین و از طرف دیگر ،روان رنجور خویی باال

پیشبینهای اختالالت برونسازی در کودکان هستند (دی پاو و مرویدل7404 ،4؛ لوجینووا
و اسلوبودسکایا .)7406 ،5نتایج پژوهش آترون 6و همکاران ( )7406نشان داد که
کودکانی که هیجان منفی بیشتر و کنترل مؤثر کمتری دارند ،بیشتر مستعد قربانی پرخاشگری

رابطهای هستند .نتایج پژوهش گرام و ون کوالنی )7447( 7نشان داد که بین ویژگی
شخصیتی کنترل گری ضعیف و پرخاشگری رابطه وجود دارد .در همین راستا افراد دارای
کنترل ضعیف بیشتر اختالالت برونیسازی و افراد دارای کنترل بیش از حد اختالالت درونی
سازی نشان میدهند (آکس 8و همکاران7442 ،؛ شالت ،وان لیشوت و دویت.)7445 ،9
نتایج پژوهش رابین 10و همکاران ( )0775نشان داد که کودکانی که تنظیم هیجانی ضعیفی
داشتند و گوشهگیری بیشتری داشتند بیشتر احتمال داشتند تا اختالالت درونسازی را بروز
دهند ،در حالی که کودکانی که از لحاظ اجتماعی تنظیم هیجانی ضعیفی داشتند گرایش به
بروز اختالالت برونسازی داشتند.
1. Mash & Barkley
2. Ingram & Price
3. Hartman
4. De Pauw & Merviedel
5. Loginova & Slobodskaya
6. Atheron
7. Grumm & Von Collani
8. Akse
9. Scholte, Van Lieshout & Wit
10. Rubin, Coplan, Fox & Calkins
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اختالالتی همچون  ،ADHDاختالالت رفتار اخالل برانگیز مثل اختالل نافرمانی-
لجبازی و اختالل سلوک و اختالالت درونسازی مثل اضطراب و افسردگی جنبههایی از
شخصیت را نشان میدهند (وری .)7440 ،1بارکلی ( )7448پیشنهاد میکند که ADHD

به زبان ساده نمایانگر پایین بودن ساختار شخصیتی هشیاری ،مخصوصاً صفت توجه و کنترل
بازداری است .دستههای نشانه پیدا شده در  ،ADHDبیتوجهی ،به هم ریختگی و
تکانشگری ،با ابعاد شخصیتی بزرگسالی هوشیاری کم ،و پذیرش کم مرتبط است (نیگ 2و
همکاران .)7447 ،رفتارهای بزهکارانه ،اختالالت سلوک و دیگر پیامدهای منفی با
توصیفات مدل پنج عاملی شخصیت مانند نمره کم در پذیرش و هوشیاری و نمره باال در

برونگرایی و روانرنجورخویی ارتباط دارد (شینر و کاسپی .)7448 ،3مخصوصاً صفات
مرتبط با تکانشگری ،ناسازگاری و پرخاشگرانه و آنهایی که با اضطراب مرتبط هستند در
افزایش احتمال ادامه یا تداوم بزهکاری دیده شده است (ایکالند ،لیجبرگ و آف
کلینتبرگ .)7404 ،4کوپر ،آگوچا و شلدون )7444( 5به این نتیجه دست یافتند که تنظیم
هیجانی و شخصیت مسئول تغییرپذیری در الگوی رفتارهای خطرآفرین است و نشان میدهد
که عاملهای روان رنجورخوی ،شادخویی (برون گرایی) و تکانشگری میتواند با مصرف
الکل و فعالیتهای جنسی در ارتباط باشد.
به نظر میرسد نشانگان برون سازی نسبت به نشانگان درون سازی در طول زمان ثبات
بیشتری داشته باشد؛ با این حال ،تجربه نشانههای هر دو نوع اختالل لزوماً با یکدیگر توامان
نیست (الویوس .) 0727 ،6در حالی که رفتارهای حاضر بارها تغییر پیدا کنند ،ثبات الگوی
رفتار سازگار و ناسازگار و تعامل با محیط به همان صورت باقی میماند (گاربر.)0770 ،7
رفتارهای زمینهساز بازدارندگی و عدم بازدارندگی در سنین پایینتر ،بر سازگاری کودک

از طریق تحت تأثیر قرار دادن شیوه توانایی کودک در سازگاری و انطباق با موقعیتهای

جدید تأثیر میگذارد (کاگان.)0770 ،8

1. Werry
2. Nigg
3. Shiner & Caspi
4. Eklund, Liljeberg & af Klinteberg
5. Cooper, Agocha & Sheldon
6. Olweus
7. Garber
8. Kagan
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همچنین تفاوتهای جنسیتی بین پسران و دختران از لحاظ مدل  5عاملی شخصیتی
(مخصوصاً روان رنجورخویی ،برون گرایی و توافق پذیری) گزارش شده است (کلیسما 1و

همکاران .)7447 ،با این حال این صفات از سالهای دانشگاهی به بعد در فرد ثابت میماند.
پسران ،سطح بیشتری از برون گرایی و گشودگی به تجربه را در مقایسه با دختران گزارش
میدهند و همچنین دختران نمرات بیشتری در عامل توافقپذیری و وظیفهشناسی کسب

میکنند (گلدنر و شارف7408 ،2؛ هنگارتنر .)7407 ،3دختران عموماً نمرات بیشتری در
کنترل مؤثر رفتار کسب میکنند و این عامل تحت عنوان وظیفهشناسی نامگذاری میشود

(السی-کوئست 4و همکاران .)7446 ،این یافتهها توضیح میدهند که چرا در سنین کودکی
و نوجوانی ،اختالالت برون سازی در پسران بیشتر است (زان-واکسلر ،شیرتکلیف و

مارسیو .)7447 ،5در واقع ،وظیفهشناسی و توافقپذیری پایین در پسران ،تغییرات در سطح
اختالالت برونسازی را پیشبینی میکند که ممکن است بر رفتارهای ضد اجتماعی و سوء
مصرف مواد در بزرگسالی تأثیر بگذارد (هیکس ،یاکونو و مک گی7400 ،6؛ موفیت و

همکاران.)7400 ،7

مدل پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ معروف است ،یک طبقهبندی توصیفی
مفید از اکثر صفات شخصیتی است (جان ،نومان و سوتو )7447 ،8و چارچوب قوی از
استداللهای روان شناختی در مورد ساختار تفاوتهای درون فردی در شخصیت ارائه
میکند .مدل پنج عاملی شخصیت بهطور گسترده مورد قبول واقع شده و تحقیقات زیادی
در ارتباط با آن انجام شده و شامل  5بعد مستقل است :برون گرایی ،توافق ،وظیفه شناسی،
روانرنجورخویی (که بر عکس شده ثبات هیجانی است) و گشودگی به تجربه یا فرهنگ/
عقالنیت .این پنج مدل به پنج عامل بزرگ نیز معروف است و منتج شده از لحاظ واژگانی
(گلدبرگ )0774 ،9و تجربی (مک کری و کاستا )0772 ،10برای بخشی از تفاوتهای
1. Klimstra
2. Goldner & Scharf
3. Hengartner
4. Else-Quest
5. Zahn-Waxler, Shirtcliff & Marceau
6. Hicks, Iacono & McGue
7. Moffitt et al
8. John, Naumann & Soto
9. Goldberg
10. McCrae & Costa
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فردی در فرهنگها و گروههای سنی مختلف است (مک کری و کاستا .)7447 ،با وجود
این که بین رویکردهای مبتنی بر خلق و خو و شماری از اندازه گیریها به منظور مطالعه
شخصیت در کودکان مناقشه صورت گرفته است ،محققان شواهد محکمی به دست

آوردهاند که مدل  5عاملی بزرگساالن به دوران کودکی نیز قابل تعمیم است (کاسپی و

شینر7446 ،1؛ تاکت .)7446 ،2الگوهای خلق و خو به دلیل فقدان مشخصههای روان
شناختی مرتبط با گشودگی به تجربه به وجود آمده است (دپاو و مرویدل7404 ،؛ تاکت و
همکاران ،)7407 ،متغیری که به دلیل توانایی آن در پیشبینی پیامدهای مثبت و منفی
رفتاری توجه زیادی را به خود جلب کرده است (جرد و کاردیال7447 ،3؛ هرژوف 4و

تاکت .)7407 ،اخیراً نیز استفاده از مدل پنج عامل در بررسی شخصیت کودکان مورد توجه
قرار گرفته است (کاسپی و شینر .)7446 ،شواهد زیادی وجود دارد که مدل پنج عاملی

شخصیت بهخوبی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان را نشان میدهد (میزل 5و همکاران،
7445؛ سوتو 6و همکاران .)7447 ،یک رویکرد رایج در ارزیابی مدل پنج عاملی در
کودکانی که سه سال از نوجوانان کوچکتر هستند از طریق گزارش والدین (هلورسون 7و

همکاران )7448 ،و معلمان است (مرویدل ،بویست و دفرویت .)0775 ،8تحقیقات سنتی
در مورد صفات شخصیت بر اساس مدل پنج عاملی بیشتر مربوط به بزرگساالن است؛ با این
حال ،در سالهای اخیر به بررسی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان توجه زیادی شده
است (شینر و کاسپی7448 ،؛ کاسپی ،رابرتز و شینر .)7445 ،نتایج این مطالعات اجازه
میدهد تا بتوان ساختار شخصیت را در مورد کودکان و نوجوانان که از لحاظ ابعاد پنج
عاملی خیلی شبیه به هم هستند به کار برد (دفرویت ،دبول 9و همکاران .)7447 ،7444 ،با
این حال ،تفاوتهای چندی نیز بین ساختار عاملی شخصیت کودکان و نوجوانان و ساختار
شخصیت بزرگساالن وجود دارد .برای مثال ،بارهای عاملی معموالً پایین است ،همبستگی
1. Caspi & Shiner
2. Tackett
3. Gjerde & Cardillia
4. Herzhoff
5. Measelle
6. Soto
7. Halverson,
8. Buyst & De Fruyt
9. DeBolle
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عاملها زیاد و کمتر متفاوت هستند (سوتو و همکاران7447 ،؛ تاکت و همکاران7407 ،؛
موریزوت.)7400 ،1

مطالعه موفقیت آمیز شخصیت کودکان و نوجوانان مستلزم این است که ابزار سنجشی
در این زمینه دارای خصوصیات روانسنجی دقیق باشد .بیشتر رویکردهای ارزیابی شخصیت
در بین کودکان و نوجوانان ،سؤاالت مختص بزرگساالن را برای کودکان و نوجوانان اصالح

کردهاند تا برای این گروه سنی مناسب و قابل فهم باشد (مارکوسوکوکینوس .)7402 ،2در
این راستا ،از این راهبرد برای ساخت پرسشنامه پنج عامل شخصیت نسخه کودکان استفاده
شده است (باربارانلی 3و همکاران .)7448 ،در پژوهش هولگادو و همکاران ( )7447که
بر روی  757کودک اسپانیایی اجرا شد ،نتایج نشان داد که مدل پنج عاملی از برازش مناسبی
برخوردار است ( CFI=4/78 ،RMSEA=4/467و  .)GFI=4/70در پژوهش دیگری که
در دانمارک انجام شد ،ضریب آلفای کرونباخ برای عامل انرژی/برون گرایی ،4/27
پذیرش  ،4/74هشیاری  ،4/20ثبات هیجانی  4/78و عقالنیت/گشودگی  4/20به دست
آمد (موریس ،میسترز و دیدرن)7445 ،4

اگرچه مدل پنج عاملی شخصیت برای کودک ( )BFQ-Cویژگیهای روانسنجی قوی
و مبانی نظری محکمی دارد ،طوالنی بودن آن ( 65سؤال) کاربرد آن را محدود میکند و
ممکن است کاربران بالقوه آن (کودکان و نوجوانان) را از تکمیل آن باز دارد .نسخه کوتاهتر
 CBF-Qممکن است برای آن دسته از پژوهشهایی که شامل مجموعهای از اندازهگیری
هستند ،مناسب باشد و ممکن است به شیوهای معتبر توسط کودکان و نوجوانان تکمیل شود.
با این حال ،فرم کوتاه نمیتواند بهطور خودکار روایی و اعتبار فرم بلند را حفظ کند .در
عوض ،الزم است که این مقیاس به عنوان ابزار جدید در نظر گرفته شود که باید ساختار فرم
بلند را حفظ کند ،پوشش محتوایی مناسب هر یک از عوامل اصلی را داشته باشد ،روایی

مناسب و اعتبار بیرونی را در همان حالت مثل فرم بلند ارائه کند (مارش 5و همکاران7445 ،؛
میرز 6و همکاران.)7448 ،

1. Morizot
2. Markos & Kokkinos
3. Barbaranelli
4. Muris, Meesters & Diederen
5. Marsh
6. Myers
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تالشهای قبلی برای ایجاد فرم کوتاه مدل پنج عاملی شخصیت برای کودکان گزارش

شده است .برای مثال ،نسخه  84سؤال این پرسشنامه در مطالعه اعتباریابی بر روی نوجوانان

اسپانیا توسط ارتت 1و همکاران ( )7400انتخاب آیتمها بر اساس بار عاملی بزرگتر در هر

عامل مورد انتظار و در همان زمان ،بار عاملی کمتر در دیگر چهار عامل نسخه  65سؤالی

 BFQ-Cانجام شد .مطالعه دیگر که توسط زافیانو 2و همکاران ( )7408انجام شد از نسخه

 84سوالی  BFQ-Cاستفاده شد؛ اما نویسنده هیچ منابع اضافی در خصوص ساختار این نسخه
ارائه نکرده است .به عالوه ،بیتون و فریجترز )7407( 3از نسخه کوتاه مدل پنج عاملی
شخصیت کودکان که به ازای هر صفت  6سؤال در نظر گرفته شده بود استفاده کردند که

مبتنی بر گزارش موریس ،میسترز و دیدرن )7445( 4بود .محدودیت همه مطالعات قبلی این
است که نویسندگان از تکنیکهای رسمی و دقیق ساخت مقیاس استفاده نکردهاند.

مطالعه مارکوس و کوکینوس ( )7402پنج عاملی شخصیت برای کودکان ( 6سؤال به
ازای هر صفت) را گزارش میکند و ارزیابی گستردهای از اعتبار ساختاری آن ارائه میکند.
این پرسشنامه دارای  84سؤال و  5عامل است که برای هر عامل  6سؤال در نظر گرفته شده

است .این پرسشنامه در اصل ویرایش شده پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان است
که توسط باربارانلی ،کاپارا ،راباسکا و پاستورلی ( )7448طراحی و اعتباریابی شده است.
با در نظر گرفتن اینکه پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان و نوجوانان-فرم
کوتاه ( )BFQ-C-SFدر حال حاضر فقط در کشور یونان انجام شده و گزارشی از وضعیت
روایی و پایایی آن موجود است اما مطالعه منتشر شدهای وجود ندارد که در ایران خصوصیات
روان سنجی این پرسشنامه را بررسی کرده باشد .بر این اساس ،پژوهش حاضر برای
پاسخگویی به این سؤال انجام شد که خصوصیات روانسنجی  BFQ-C-SFدر دانش
آموزان پایههای تحصیلی ششم تا نهم چگونه است؟

1. Ortet
2. Zuffianò, Alessandri, Gerbino, Kanacri, Di Giunta, Milioni, Caprara
3. Beatton, Frijters
4. Muris, Meesters & Diederen
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روش
روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان

پایههای تحصیلی ششم ،هفتم ،هشتم و نهم شهرستان اردبیل ناحیه  0و  7تشکیل میدهد.
انتخاب نمونه از ناحیه  0شهرستان اردبیل انجام شد .جامعه آماری پایه ششم ناحیه 0774 ،0
نفر و جامعه آماری پایههای تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم 00578 ،نفر بود .در تحلیل عاملی

تاییدی و مدل ساختاری ،حداقل حجم نمونه براساس متغیرهای پنهان تعیین میشود نه
متغیرهای مشاهدهپذیر (حبیبی و عدن ور .)0876 ،در اینجا  74نمونه برای هر عامل (متغیر
پنهان) الزم است.از این رو ،در این پژوهش به منظور افزایش روایی و پایایی پرسشنامه ،به
ازای هر متغیر پنهان  74نفر انتخاب شدند که بر اساس مولفه های پرسشنامه 054 ،نفر به
عنوان نمونه انتخاب شدند .از بین این جامعه 054 ،نفر به روش خوشهای چند مرحلهای از

ناحیه  0شهرستان اردبیل انتخاب شد .برای این کار  0مدرسه راهنمایی دخترانه و  0مدرسه
راهنمایی پسرانه و  7مدرسه ابتدایی دخترانه و  7مدرسه ابتدایی پسرانه به تصادف انتخاب
شدند و نمونهها از هر پایه تحصیلی به تصادف انتخاب شدند .از آن جا که این پرسشنامه
برای دامنه سنی  00تا  06ساله طراحی شده است ،در پژوهش حاضر نیز بر اساس پژوهش
مارکوس و کوکینوس ( ،)7402نمونه پژوهشی متشکل از دانش آموزان دارای سنین  00تا

 06ساله میباشد .جهت بررسی روایی صوری ،ابتدا فرم انگلیسی توسط محققین ترجمه شد،
سپس بهمنظور بررسی ارتباط مفهومی سؤاالت با موضوع پرسشنامه و توانایی هر سؤال در
اندازه گیری موضوع ،همچنین مفهوم بودن شکل ظاهری سؤاالت ،این پرسشنامه به همراه
نسخه اصلی به  0نفر از اساتید روانشناسی داده شد تا پرسشنامه در محورهای مذکور مورد
بررسی قرار گیرد .بدینترتیب ،همسانی ترجمه فارسی با متن انگلیسی و روایی صوری
پرسشنامه با انجام برخی اصالحات از طرف استاد ارزیاب مورد تأیید قرار گرفت .جهت
اجرای پرسشنامه به آزمودنیها اطمینان داده شد که نتایج محرمانه باقی خواهد ماند و همچنین
در مورد هدف پرسشنامه توضیحاتی داده شد و در نهایت شرکت کنندگان با رضایت
آگاهانه اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند .جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامههای زیر
استفاده شد:
پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه ( :)BFQ-C-SFاین پرسشنامه
توسط مارکینوس و کوکینوس ( )7402بر اساس پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای
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کودکان و نوجوانان ( )BFQ-Cطراحی و اعتباریابی شده است .این پرسشنامه دارای 84

سؤال و  5عامل است (عامل وظیفهشناسی ،سؤاالت  0تا  -6عامل عقالنیت ،سؤاالت  2تا

 -07عامل پذیرش ،سؤاالت  08تا  -07عامل ثبات هیجانی ،سؤاالت  07تا  -70عامل

انرژی/برون گرایی ،سؤاالت  75تا  .)84شیوه نمره گذاریان به صورت طیف لیکرتی 5

درجهای است ( =0تقریباً هرگز  =5تقریباً همیشه) .نتیجه پژوهش مارکوس و کوکینوس
( ) 7402نشان داد که این مقیاس از برازش بسیار مناسبی برخوردار است (،CFI=4/77
 TLI=4/72و .)RMSEA=4/407

پرسشنامه شخصیت نوجوانان آیزنک ( :)JEPQاین پرسشنامه در سال  0725توسط

آیزنک و آیزنک بر روی دانش آموزان انگلیسی استاندارد شد .این پرسشنامه دارای 70
سؤال و سه خرده مقیاس شخصیت برون گرایی ،روانرنجورخویی و روانپریشی و یک

مقیاس دروغسنج است .شیوه نمره گذاری این پرسشنامه به صورت بله-خیر میباشد .رحیمی
نژاد ( )0877در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ برای روان رنجورخویی ،برون گرایی،
روان پریشی را به ترتیب زیر به دست آورد.4/24 ،4/77 ،4/27 :

یافتهها
جدول  .0توزیع فراوانی و درصد جامعه آماری
دختر
پایههای تحصیلی
ششم
کل
هفتم
هشتم
نهم
کل

فراوانی
7042
0774

پسر
درصد

07/88
044

7086

88/07

7086

88/07
044

7040
2728

88/47

فراوانی
7028
0774

درصد

54/62
044

7076

80

7000

87/76

7086
2804

88/40
044

جدول  0فراوانی جامعه آماری دانش آموزان را به تفکیک جنسیت و پایههای تحصیلی

نشان میدهد .جامعه آماری دانش آموزان پایه ششم ناحیه  0774 ،0نفر بود که از این میان
 7042نفر دختر و  7028نفر پسر بودند که از این جامعه  24نفر به عنوان نمونه انتخاب
شدند که  07نفر از آنها پسر و  77نفر دختر بودند .جامعه آماری دانش آموزان پایههای
تحصیلی هفتم ،هشتم و نهم ناحیه  0شهرستان اردبیل  00578نفر بود که به تفکیک جنسیت

003
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 2728نفر دختر و  2804نفر پسر بودند .نمونه پژوهش از این مقاطع  874نفر بود و از این

میان  077نفر پسر و  077نفر دختر بودند.

جدول  .0یافتههای جمعیت شناختی
متغیرها

گروهها

جنسیت

پسر

فراوانی
704

دختر

704

06/62

078

72/88

پایه تحصیلی

ششم
هفتم
هشتم
نهم

سن

M= 00/86

درصد

58/88

24

05/56

004

80/00
76

002
SD=7/578

جمع کل044 :

بهمنظور وارسی پایایی BFQ-C-SF 1از روش همسانی درونی استفاده شد .همسانی
درونی کل پرسشنامه و خردهمقیاسهای آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بر آورد
شد (جدول  .)7دامنه ضریب آلفای کرونباخ از  4تا  0در نوسان میباشد که ضریب 4/24
معموالً به مثابه مالک قابل قبول در نظر گرفته میشود .با توجه به این که ضریب آلفای
کرونباخ برای کلیه مؤلفههای پرسشنامه از  4/24بیشتر است ،لذا همسانی درونی کل
پرسشنامه و خرده مقیاسهای آن مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  .7ضریب آلفای کرونباخ BFQ-C-SF
مؤلفههای BFQ-C-SF

ضریب آلفای کرونباخ

 -7عقالنیت /گشودگی

4/72

 -0بی ثبات هیجانی

4/77

 -0وظیفه شناسی
 -8پذیرش

 -5برون گرایی  /انرژی

4/25
4/27
4/78

بهمنظور بررسی روایی 2سازه از ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل عاملی اکتشافی و
تاییدی و همچنین روایی همگرا استفاده شد.

1. reliability
2. validity
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جدول  :8ضریب همبستگی  BFQ-C-SFبا پرسشنامه شخصیتی آیزنک-فرم کودکان و نوجوانان
متغیر

6

 -6وظیفه شناسی

6

 -2عقالنیت/

2

0

**3/68

6

 -0پذیرش

**3/24

**3/20

 -4بی ثبات

-3/21

-3/03

هیجانی

**

**

**3/61

**3/65

**3/62

گشودگی

 -5برون گرایی /

4

5

6
*-3/30

6
-3/62

6

*-3/62

-3/31

-3/35

**3/20

*-3/61

 -1برون گرایی

4/46

4/42

*3/63

-3/38

**3/04

 -8روان پریشی

*-3/68

-3/30

**3/26

*3/64

انرژی
 -1روان
رنجورخویی

-3/20
**

1

1

8

**

6
-3/16
**
**3/42

6
-3/05
**

6

همان گونه که در جدول مشاهده میشود بین روانرنجورخویی با بیثباتی هیجانی
همبستگی مثبت  4/77و با هوشیاری و برون گرایی  /انرژی همبستگی منفی  4/07و 4/06

وجود دارد .برون گرایی آیزنک با پذیرش و برون گرایی  /انرژی همبستگی مثبت  4/04و
 4/80دارد .روان پریشی آیزنک با عامل وظیفه شناسی و عقالنیت همبستگی منفی  4/07و

 4/77و با بی ثباتی هیجانی و برون گرایی  /انرژی همبستگی مثبت  4/70و  4/00دارد.
در ادامه بهمنظور بررسی روایی سازه ،از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول استفاده
شد .در مدلهای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ،نمرات هر مورد مطالعه در یک متغیر ،در
واقع منعکسکننده وضعیت آن مورد در یک عامل زیربناییتر است که به دلیل پنهان بودنش
امکان اندازهگیری مستقیم آن وجود ندارد؛ اما این عامل زیربنایی و پنهان خود از ابعاد عامل
پنهان دیگری محسوب نمیشود و در واقع تنها یک الیه از متغیر یا متغیرهای پنهان وجود
دارد .در یک مدل عاملی مرتبه اول ،سه نوع متغیر وجود دارد .این متغیرها شامل متغیر پنهان
بیرونی ،متغیر مشاهده شده بیرونی و متغیر خطا هستند .در مدلهای عاملی مرتبه اول سه نوع
پارامتر آزاد وجود دارد که محقق اغلب مایل به برآورد آنهاست .این پارامترها شامل پارامتر
فی (یعنی واریانسها و کوواریانسهای عاملها یا متغیرهای پنهان بیرونی) ،پارامتر الندا
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(کوواریانس یا ضریب همبستگی بین هر متغیر آشکار با متغیر پنهان) و پارامتر تتا دلتا
(واریانسها و کوواریانسهای متغیرهای خطای مرتبط با متغیرهای آشکار و اندازه گیری)
هستند (قاسمی .)0877 ،برای برآورد مدل از شاخصهای مجذور خی دو (  ،) X 2شاخص
نسبت مجذور خی دو به درجه آزادی ( ،) X 2 /dfشاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIشاخص
برازش نسبی ( ،)RFIشاخص نیکویی برازش هنجار نشده ( ،)NNFIخطای ریشه مجذور
میانگین تقریب ( )RMSEAاستفاده شد.

شکل  .0مدل استاندارد تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان -فرم
کوتاه
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جدول  .0مقادیر شاخصهای برازش الگوی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول BFQ-C-SF
RMSEA
NNFI
RFI
CFI
X 2 /df
X2
4/452
4/75
4/70
4/76
7/00
757/00

همان گونه که در جدول مشاهده میشود .مدل پنج عاملی شخصیت برای کودکان از
برازش مناسبی برخوردار بوده و در نتیجه روایی سازه مطلوبی دارد .به منظور بررسی ساختار
عاملی مقیاس  BFQ-C-SFدر جامعه ایرانی ،سؤاالت پرسشنامه مورد تحلیل عاملی اکتشافی
به شیوۀ مؤلفههای اصلی قرار گرفت .ضریب  KMOبرای این تحلیل  4/27و مقدار کرویت
بارتلت برابر  807/572به دست آمد ،که معناداری مقدار اخیر در سطح  P>4/440مورد
تأیید واقع گردید .پس از اطمینان از کیفیت ماتریس همبستگی سؤاالت پرسشنامه و همچنین
کفایت نمونه برداری محتوایی ،سؤاالت مقیاس  BFQ-C-SFبه شیوۀ واریماکس چرخش
داده شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد ،پنج عامل هوشیاری ،عقالنیت/
گشودگی ،پذیرش ،بیثباتی هیجانی و برون گرایی/انرژی مجموعاً  66/22درصد از
واریانس کل را تبیین میکنند .در این تحلیل معلوم شد که عامل اول ،دوم ،سوم و چهارم و

پنجم به ترتیب تبیینگر  07/27 ،08/75 ،08/07و  00/08و  08/07درصد از واریانس

کل میباشند .در این تحلیل مقدار بار عاملی مورد قبول  4/5تعیین گردید .در جدول 0
محتوا و بار عاملی عوامل چهارگانه  BFQ-C-SFشامل عامل وظیفه شناسی ،عقالنیت/

گشودگی ،پذیرش ،بی ثباتی هیجانی و برون گرایی/انرژی آمده است .تنها تفاوتی که بین
نسخه اصلی و مطالعه حاضر وجود داشت مقدار بار عاملی گویهها بود.
عامل  :0وظیفه
شناسی
0
7
8
0
5
6
2
7
7

4/52

جدول  .5بار عاملی سؤاالت پرسشنامه

عامل  :7عقالنیت/

عامل :8

عامل  :0بی ثباتی

عامل  :5برون

گشودگی

پذیرش

هیجانی

گرایی  /انرژی

4/55
4/68
4/27
4/65
4/28

4/26
4/74
4/28

007
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عامل  :0وظیفه

عامل  :7عقالنیت/

شناسی

گشودگی

04
00
07
08
00
05
06
02
07
07
74
70
77
78
70
75
76
72
77
77
84

4/27

عامل :8

عامل  :0بی ثباتی

عامل  :5برون

پذیرش

هیجانی

گرایی  /انرژی

4/56
4/28

4/20
4/62
4/27
4/20
4/57
4/65

4/66
4/20
4/27
4/22
4/22
4/27

4/57
4/72
4/26
4/27
4/20
4/65

طبق جدول بار عاملی سؤاالت  0تا  6بیشترین بار عاملی را بر روی عامل اول (وظیفه
شناسی) داشتند .سؤاالت  2تا  07بیشترین بار عاملی را بر روی عامل دوم (عقالنیت/
گشودگی) ،سؤاالت  08تا  07بیشترین بار عاملی را بر روی عامل سوم (پذیرش) ،سؤاالت

 07تا  70بیشترین بار عاملی را بر روی عامل چهارم (بی ثباتی هیجانی) و سؤاالت  75تا
 84بیشترین بار عاملی را بر روی عامل پنجم (برون گرایی /انرژی) داشتند.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای
کودکان -فرم کوتاه بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار مناسبی

001
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برخوردار است (ضریب آلفای کرونباخ برای عامل وظیفه شناسی ،4/25

عقالنیت/گشودگی  ،4/72پذیرش  ،4/27ثبات هیجانی  4/77و برون گرایی /انرژی

 .)4/78همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که این پرسشنامه از برازش
مناسب و در نتیجه روایی سازه مطلوبی دارد .این یافته با نتایج پژوهش مارکوس و کوکینوس

( )7402همخوانی دارد .نتیجه پژوهش مارکوس و کوکینوس ( )7402نشان داد که این
پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است (ضریب آلفای کرونباخ برای عامل وظیفه شناسی
 ،4/70عقالنیت /گشودگی  ،4/26پذیرش  ،4/70بی ثباتی هیجانی  4/77و انرژی /برون
گرایی  .)4/25همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که این پرسشنامه از روایی مناسبی

برخوردار است (.)RMSEA=4/407 ،TLI=4/72 ،CFI=4/77

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان بار
عاملی معناداری با تک تک آیتمهای خود داشت .به نحوی که کمترین بار عاملی برای عامل
وظیفه شناسی  4/55و بیشترین بار عاملی  4/28بود .برای عامل گشودگی /عقالنیت کمترین

بار عاملی  4/56و بیشترین مقدار  ،4/74برای عامل پذیرش کمترین مقدار  4/57و بیشترین

مقدار  ،4/27برای عامل بی ثباتی هیجانی کمترین مقدار  4/66و بیشترین مقدار  4/27و
برای عامل برون گرایی /انرژی کمترین مقدار  4/57و بیشترین مقدار  4/72بود.

رشد شخصیت که از دوران کودکی شروع میشود ،در صورتی که مسیر سالم خود را
طی کند ،با پختگی بیشتر در نوجوانی ارتباط دارد (کاسپی ،رابرت و شینر .)7445 ،در این
مورد دی هان و همکاران )7406( 1معتقدند کودکان بزرگتر از لحاظ تفکر پختهتر ،درون
گراتر و از لحاظ هیجانی ثبات بیشتری در مقایسه با کودکان خردسال دارند .شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد که چرا مدل پنج عاملی شخصیت برای بررسی سازگاری و کارکرد
دانش آموزان مناسب است .جان و همکاران ( )0770نشان دادند که پنج عامل شخصیت به

لحاظ نظری روش معنیداری برای پیشبینی مشکالت بین فردی ،مشکالت هیجانی مثل
اختالالت برونی سازی و درونی سازی ،بهره هوشی و عملکرد مدرسه است .برای مثال
نوجوانانی که از لحاظ صفت توافق نمره پایینتری میگیرند ،نسبت به طرد حساستر هستند
(وانگ 2و همکاران .)7406 ،در حقیقت افرادی که توافق کمتری دارند مستعد پردازش
1. De Haan et al
2. Wang, Hartle, Laursen & Rubin
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اطالعات اجتماعی بهشیوهای هستند که با طرحواره طرد آنها همخوان است (اد ،رابینسون

و ویلکوسکی .)7447 ،1آنها همچنین کلمات جامعهپسند طبقهبندی شده کمتری نسبت به

نوجوانان دارای توافق باال نشان میدهند (میر ،رابینسون و ویلکوسکی )7446 ،و بیشتر مستعد

هستند که تحت تأثیر افکار خصومتآمیز قرار گیرند (میر و همکاران7446 ،؛ ویلکوسکی

و همکاران .)7446 ،همچنین مدل پنج عاملی بهعنوان عامل خطرآفرین و محافظ اختالالت
درونسازی و برونسازی عمل میکند .در این باره برای مثال ،سطح باالی وظیفهشناسی
بهعنوان عامل محافظی در برابر افسردگی و اضطراب به حساب میآید و علت آن به این بر
میگردد که کنترل مؤثر رفتارها گرایشهای مضر تجربه عواطف منفی که با اضطراب و
افسردگی ارتباط دارد را کاهش میدهد (واتسون و ناراگون-گینی7400 ،2؛ واتسون،

 .)7445در حالی که ترکیب برون گرایی و وظیفه شناسی پایین در ظهور اختالل اضطراب
اجتماعی نقش مهمی دارد (ناراگون-گینی و سیمز .)7402 ،3همچنین شواهد ارائه شده از
رابطه بین روانرنجورخویی باال و پذیرش ،وظیفهشناسی ،برونگرایی و گشودگی پایین با
پرخاشگری رابطهای با میانجیگری نگرشهای سوگیرانه خصومت آمیز حمایت میکنند

(میلر ،لینام و جونز .)7447 ،4افراد ضد اجتماعی نگرشهای خصمانه زیادی دارند که با
پاسخهای پرخاشگرانه (بارلت و آندرسون7407 ،5؛ جونز ،میلر و لینام7400 ،؛ میلر ،زیچنر

و ویلسون )7407 ،6مخصوصاً پرخاشگری رابطهای واکنشی همراه است (مورای-کلوز 7و
همکاران .)7407 ،دانش آموزان دارای وظیفهشناسی کم با خود کنترلی پایین مشخص
میشود که با نگرشهای سوگیرانه خصومتآمیز رابطه دارد (کولن ،پورتویس و وان آکن،8
7405؛ نلسون و پری )7405 ،9و بیشتر احتمال دارد تا این دسته از دانش آموزان
پرخاشگری رابطه داشته باشند که علت آن خود مهارتهای کنترلی ضعیف و مهارتهای
تنظیم هیجانی پایین است (کوکینوس 10و همکاران7406 ،؛ واگوس ،ریژو ،سانتوس و
1. Ode, Robinson & Wilkowski
2. Watson & Naragon-Gainey
3. Simms
4. Miller, Lynam & Jones
5. Barlett & Anderson
6. Zeichner & Wilson
7. Murray-Close, Ostrov, Nelson, Crick & Coccaro
8. Koolen, Poorthuis & van Aken
9. Perry
10. Kokkinos, Voulgaridou, Mandrali & Parousidou
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مارسی .)7400 ،1دانش آموزانی هم که گشودگی باالیی دارند اطالعات را به شیوه
انعطافپذیر پردازش میکنند و باعث میشود از تفسیرهای خصومت آمیز اجتناب کنند و
بنابراین کمتر درگیر پرخاشگری رابطهای شوند (دیانگ و همکاران .)7404 ،2همچنین
دانش آموزانی که سطح باالیی از روان رنجورخویی دارند ،نگرشهای خصمانه و پریشانی
هیجانی بیشتری را در پاسخ به رابطه تحریک برانگیز فرضی نشان میدهند و بیشتر درگیر

پرخاشگری رابطهای میشوند (بیلی و آسترو7447 ،3؛ ماتیسون و همکاران.)7400 ،4
این پژوهش محدودیتهایی دارد .نخست این که ،نمونه پژوهشی از شهرستان اردبیل
انتخاب شده که امکان تعمیم نتایج آن به دیگر شهرها را با دشواری رو به رو میسازد.
محدودیت دیگر عدم بررسی روایی واگرا ،همزمان و پیش بین است که الزم است این دو
محدودیت در پژوهشهای بعدی مورد توجه قرار گیرد.
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