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Abstract
Introduction: In spite of one century research on lexical study of personality, have been only few
systematic basic lexical study of personality in Iranian culture. Current study aimed to develop a
hierarchical personality model based on Persian lexical study.
Method: 763 students through Tehran universities were randomly recruited and responded to 147
personality descriptors that had already developed by current researchers based on personality lexical
studies guidelines through Persian dictionaries.
Results: Lower order factor analysis using principle component analysis-direct Oblimin rotation
conducted on Iranian personality dimensions that already discovered by last research (Neuroticism,
Agreeableness, Conscientiousness, Extraversion combined with Openness to Experience, and
Sobriety). Parallel analysis was used to determine the number of factors. Results of current research
implied that in spite of big similarities between sub-components of extracted factors of this research
and best-known personality models, there are distinct difference between these models.
Conclusion: Comparing current hierarchical models of Iranian personality lexical study with
theoretical models give many useful implications in developing comprehensive model of personality in
Iranian culture.
Keywords: hierarchical model, personality, lexical study, factor analysis.
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تحلیل عاملی مرتبه پایینتر از عوامل اساسی شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی
زبان فارسی
تاریخ پذیرش59/80/55 :

تاریخ دریافت52/80/52 :

منصور حرفه دوست* ،ناهید راستگو** ،اسماعیل خیرجو*** ،علیرضا صفرلوئی****

چکیده
مقدمه :باوجود اینکه نزدیک به یک قرن از پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگ واژگانی و نظریه صفات شخصیتی میگذرد تحقیقات
معدودی در جامعه ایرانی در جهت استخراج عوامل مرتبه پایینتر شخصیتی استخراجشده از طریق مطالعات فرهنگ واژگانی صورت گرفته
است .این پژوهش به منظور توسعه یک مدل مبتنی بر تحلیل عاملی از شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی در فرهنگ ایرانی اجرا
شد.
روش :این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادین و از نظر جمع آوری دادهها نوعی تحقیق زمینهیابی است .جامعه پژوهش کلیه دانشجویان
دانشگاههای تهران بودند که  367دانشجو از میان آنها بهطور تصادفی خوشهای به چک لیستی مستقل از  743صفت شخصیتی که توسط
محققان بر اساس الگوی مطالعات فرهنگ واژگانی شخصیت از کتب فرهنگ لغات و ضربالمثلهای فارسی تهیهشده بود پاسخ دادند و در
انتها مدل  5عاملی شخصیت در فرهنگ ایرانی توسط روش تحلیل عامل اکتشافی یا چرخش واریماکس اکتشاف شد.
یافتهها :تحلیل عاملی مرتبه پایینتر با روش مؤلفههای اصلی -چرخش متمایل بر روی ابعاد مدل پنج عاملی استخراجشده در فرهنگ
ایرانی (ابعاد روانرنجور خویی ،توافق پذیری ،وظیفهشناسی ،برونگرایی آمیخته با عقالنیت ،و بعد متانت) بکار گرفته شد .بهمنظور تعیین
خرده مؤلفههای هر یک از ابعاد شخصیت از روش تحلیل موازی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی مرتبه پایینتر گویای این بود که علیرغم
شباهتهایی بین رویههای اکتشاف شده برای عوامل شخصیت تفاوتهای بارزی بین مدل فعلی تحقیق با مدلهای شناختهشده جهانی
وجود دارد.
نتیجهگیری :مقایسه مدلهای سلسله مراتبی مطالعه فرهنگ واژگانی فعلی با مدلهای نظری داللتهای مهمی را در توسعه مدلهای
شخصیت منطبق بر فرهنگ ایرانی به همراه دارد که باید مورد توجه سازندگان ابزار شخصیت قرار بگیرد.
واژههای کلیدی :تحلیل عاملی مرتبه دوم ،شخصیت ،مطالعه فرهنگ واژگانی ،تحلیل عاملی.
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عوامل بنیادین اکتشاف شده در فرهنگهای خارجی بهطور
مشترک عبارتاند از روان رنجور خویی ،7برونگرایی ،2توافق
پذیری ،7گشودگی ،4و وظیفهشناسی .5همچنین بعد ششم
اکتشاف شده که اخیراً مورد توجه واقعشده است بعد
صداقت -فروتنی 6نام دارد.
اما علیرغم اینکه مدلهای عاملی شخصیت در تعداد
عوامل استخراجی مرتبه مرتبه دوم(عاملهای کلی یا
عاملهای بزرگ) اجماع نظر نسبی دارند ولی این توافق در
عوامل مرتبه اول یا خرده مقیاسها(رویهها) به اندازه عوامل
اصلی نیست .اگر چه اکثر محققان تأکید زیادی بر مزایای
مدلهای سلسله مراتبی شخصیت داشتهاند(.)75-77
بااینحال بدون توافق کلی درباره ساختارهای مرتبه پایینتر
نمیتوان ادعا کرد که ابزارهای سنجش شخصیت دارای
کاربرد بهینه هستند .در پژوهشی که توسط حرفه دوست،
فلسفی نژاد ،دالور ،سهرابی ،و تعمیم داری( )76بهمنظور
استخراج عوامل بنیادین شخصیتی در فرهنگ ایرانی از
طریق لغات توصیفکننده شخصیتی (خلق و مزاج) در
نمونهای از  367دانشجوی دانشگاههای تهران صورت
گرفت ،نتایج پژوهش این پژوهشگران گویای این بود که
مدلهای پنج عاملی و شش عاملی شخصیتی در فرهنگ
ایرانی شباهتهای زیاد با نتایج مبتنی بر فرهنگهای دیگر
دارد .برای مثال ،در این پژوهش مشخص شد که عوامل
بنیادین روان رنجور خویی ،توافق پذیری و با وجدان بودن
شخصیت شباهتهای زیادی با فضای عاملی کشفشده در
تحقیقات بین زبانی دارد .اما علیرغم این شباهتها ،نتایج
این تحقیق گویای این بود که بعد گشودگی در فرهنگ
ایرانی بهعنوان بعدی مستقل استخراج نمیشود بلکه این
بعد از شخصیت با بعد برونگرایی در قالب یک بعد ادغام
میشود .همچنین بعد پنجم این تحقیق در برگیرنده صفاتی
بود که توسط محققین با عنوان بعد «متانت »3نامگذاری
میشود .نتایج مدل پنج عاملی این پژوهش در جدول 7
نشان دادهشده است.

مقدمه
شخصیت از جانب دیدگاههای مختلف نظری ،و در سطوح
مختلفی از سازههای نظری مفهومسازی گشته است(.)2 ,7
هر یک از این سطوح دارای سهمی منحصربهفرد در درک
ما از تفاوتهای فردی در تجربه و رفتار انسان داشتهاند .با
این حال ،تعداد صفات شخصیت ،و مقیاسهای طراحیشده
برای اندازهگیری آنها ،گاهی بدون بصیرت کافی ساخته
شدهاند( .)7محققان و متخصصان حوزه سنجش شخصیت،
اغلب در مواجهه با مقیاسهای شخصیتی مختلف دچار
سرگردانی میشوند .اغلب این مشکل پیشآمده است که
مقیاسهای دارای اسامی مشابه مفاهیمی را مورد
اندازهگیری قرار میدهند که مشابه با همدیگر نیستند ،و
مقیاس دارای اسامی متفاوت اغلب مفاهیمی بسیار نزدیک
به همدیگر را مورد سنجش قرار میدهند .از آنجا که یکی
از اهداف اصلی روانشناسی شخصیت ،طبقهبندی تعداد
زیادی از ویژگیهای شخصیتی به تعداد کوچکی از ابعاد با
روشهای ساده و قابل فهم است به همین خاطر در
روانشناسی شخصیت طبقهبندی به محقق این امکان را
میدهد که بهجای اینکه در دنیای پیچیدهای از هزاران
صفت توصیفکننده حیات انسانی و زندگی منحصر به فرد
سرگردان شود ،به مطالعه حوزههای خاصی از ویژگیهای
شخصیتی بپردازد بعد از سالها پژوهش ،در طی مهر و
مومهای  7991و  ،7991اکثر محققان مدل  5عاملی
شخصیت یا پنج عامل بزرگ را در تحقیقات خود اکتشاف و
مورد تائید قرار دادند( .)3-7اگر چه مدلهای پنج عاملی
شخصیت ،از طریق یافتههای فرهنگ واژگانی مربوط به
زبان انگلیسی استخراجشده است ،اما نتایج تحقیقات اخیر بر
روی فرهنگهای غیر انگلیسی زبان بهطور همگرا ساختار
 6عاملی شخصیت را که تحت عنوان چهارچوب هگزاکو
معروف است ،آشکار کردهاند( .)72-9این شش عامل
شخصیت بهطور مکرر ،در مطالعات فرهنگ واژگانی
شخصیت که در زبانهای گوناگون انجامشده است،
بهوضوح تائید شده است ،و بر مدل پنج عاملی مشاهدهشده
در فرهنگهای شخصیت انگلیسی ارجحیت دادهشده
است(.)9

1- neuroticism
2- extraversion
3- agreeableness
4- openness to experience
5- conscientiousness
6- honesty-humility
7- sobriety
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تحلیل عاملی مرتبه پایینتر از عوامل اساسی شخصیت...

جدول  ) 1نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد واریماکس با مقید کردن تحلیل به  5عامل (پژوهش حرفه دوست و همکاران)1931 ،

روان رنجور خویی
بار عاملی
صفت
1/629
زودرنج
1/619
کمطاقت
1/619
تندخو
1/595
پرخاش گر
1/592
بهانه¬گیر
1/535
غرغرو
1/569
بدبین
1/559
مضطرب
1/545
شکاک
1/542
حساس
1/577
لجباز
1/529
عجول
1/529
بیحوصله
1/525
غمگین
1/513
افسرده
1/497
عیبجو
1/439
اخمو
-1/437
صبور
1/431
مخالفت جو
1/469
نا امید
-1/465
پر حوصله
1/462
خودرأی
-1/457
خوشبین
1/449
کینهای
نازکنارنجی 1/443
1/442
دلنازک
1/479
سختگیر
1/427
حسود
1/422
خودخواه
1/472
مغرور
1/477
سلطهگر
1/413
وسواسی
1/411
مشکلپسند
1/797
طمعکار
1/797
فضول
1/736
کلهشق
-1/737
خونسرد
1/763
متعصب
-1/761
انتقادپذیر
1/753
ترسو
1/757
زودباور
-1/745
امیدوار
1/776
سمج

توافق پذیری
بار عاملی
صفت
1/625
مهربان
1/619
عاطفی
1/617
باعاطفه
1/597
خونگرم
خوش برخورد 1/597
خوشمعاشرت 1/539
1/559
دل سوز
1/497
خاکی
1/497
احساساتی
1/449
خوشاخالق
1/446
بیریا
1/445
فروتن
1/472
وفادار
1/425
شوخطبع
1/427
مهماننواز
-1/479
بیاحساس
1/419
جوانمرد
1/793
سخاوتمند
1/793
با آبرو
1/734
سادهدل
1/769
بی شیله پیله
1/766
نجیب
1/765
متواضع
1/762
سازگار
-1/754
سنگ دل
1/751
نرمخو
1/777
معنوی
-1/776
خسیس

برونگرایی آمیخته با گشودگی
بار عاملی
صفت
1/595
شجاع
1/534
باشهامت
1/557
جسور
1/575
نوآور
1/577
ریسکپذیر
1/515
فعال
1/499
برتریطلب
1/497
خالق
1/497
پر جنبوجوش
1/493
رقابتجو
1/432
بلندپرواز
1/469
سرسخت
1/466
خوشصحبت
1/467
شاداب
1/467
اجتماعی
1/457
رک
1/452
شهرتطلب
1/449
کنجکاو
1/445
زرنگ
1/427
بااراده
1/427
جاهطلب
1/799
نکتهسنج
1/796
باهوش
1/792
بانمک
1/764
پرحافظه
1/727
انتقادگر
-1/777
بی جگر
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وظیفهشناسی
بار عاملی
صفت
1/669
سهلانگار
1/652
بیخیال
1/676
تنبل
1/599
بیدقت
-1/567
منظم
1/555
الکی خوش
-1/552
منضبط
1/547
راحتطلب
1/527
کم تالش
1/577
خوشخیال
-1/493
وقتشناس
1/457
بیثبات
1/452
حواسپرت
-1/451
دقیق
1/477
بیاراده
مسئولیتپذیر -1/471
1/425
دم دمی مزاج
1/474
بی¬سلیقه
-1/414
خوشقول
1/737
آبزیرکاه
-1/765
صادق
خوشحساب -1/753
زحمت¬کش -1/749
1/715
پرحرف

متانت
صفت
سربهزیر
آرام
قانع
درونگرا
صرفهجو
با نزاکت
مصلحت بین
عاقبتاندیش
خجالتی
با حیا
حسابگر
متین
مالحظهکار
محتاط
دیرجوش
منزوی
غیرتی
منطقی
مؤدب
سنتگرا
مذهبی

بار عاملی
1/541
1/574
1/469
1/429
1/475
1/419
1/415
1/414
1/412
1/791
1/796
1/739
1/736
1/762
1/756
1/741
1/779
1/775
1/776
1/777
1/713
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با توجه به جدول  7مشخص است که شباهتهای زیادی
بین این مدل پنج عاملی با مدلهای جهانی مبتنی بر
تحلیل عاملی وجود دارد .اما علیرغم این شباهتها
تفاوتهای واضحی بین این مدلها هم در سطح عوامل
بنیادین و هم در سطح خرده مؤلفه یا رویهها وجود دارد .به
همین خاطر این پژوهش بهمنظور بررسی تفاوتهای
فرهنگ ایران با فرهنگهای خارجی ( مدلهای نظری و
تجربی شخصیت) در خرده مؤلفهها یا رویههای اساسی
شخصیت صورت میگیرد.
در حقیقت این پژوهش به دنبال بررسی مقایسهای رویهها
یا خرده مؤلفههای بنیادین شخصیت با نتایج مدلهای
تجربی و نظری شخصیت است .این مقایسه از این منظر
ارزشمند است که درک جامعی از مؤلفههای بنیادین و ابعاد
تشکیلدهنده آن را در فرهنگ ایرانی و تفاوت آن را با
مدلهای نظری و خارجی شخصیت میسر میسازد .برای
مقایسه این خرده مؤلفهها در ابتدا باید تحلیل عاملی مرتبه
اول بر روی هر یک از ابعاد شخصیت صورت بگیرد و
سپس این رویهها یا خرده مؤلفهها با مدلهای نظری و
تجربی معتبر مورد مقایسه قرار بگیرد .این مقایسه این
امکان را میدهد که درک جامعی از مؤلفههای تشکیل
دهنده ابعاد اساسی شخصیت داشته باشیم .برای مثال
ممکن است که صبور بودن در فرهنگ خارجی بهعنوان
بعدی از توافق پذیری مطرح شود ولی در فرهنگ ایرانی
بهعنوان نشانگر بعد روان رنجور خویی مطرح گردد .این
مقایسه پذیری در سطح رویهها امکان طراحی یک مدل
بومی از شخصیت را میسر میسازد.
با توجه به اینکه این پژوهش درصدد ارائه یک مدل سلسله
مراتبی از شخصیت در فرهنگ ایرانی است ،برای مقایسه
مؤلفهها یا رویههای شخصیتی استخراجشده در فرهنگ
ایرانی با مدلهای معتبر خارجی از نتایج مربوط به چندین
مدل معتبر استفاده
خواهد شد .این مدلها بهطور خالصه در ادامه توضیح داده
میشوند .الزم به ذکر است که منظور از مدل سلسله
مراتبی یعنی مدلی که در آن عوامل مرتبه اول و دوم
شخصیت مشخصشده باشند .برای مثال ،وقتی گفته
میشود که عوامل شخصیت از  5عامل اساسی تشکیل
میشوند و این عوامل اصلی هرکدام از چند عامل مرتبه

پایینتر یا رویه تشکیل میشوند ،اشاره بر مدل سلسله
مراتبی از شخصیت دارد.
مدل پنج عاملی شخصیت مبتنی بر نظریه کاستا و مک
کری( )73شاید پرکاربردترین و مشهورترین مدل سلسله
مراتبی شخصیت است که ارائهشده است .این محققان
نظریه خود در مورد تعداد عوامل شخصیت و رویههای بکار
برده برای عوامل شخصیت را بر اساس نسخه تجدیدنظر
شده پرسشنامه  NEO-PI-Rارائه دادند .این ابزار برای
هر یک از ابعاد شخصیت  6وجه (یا خرده مقیاس) دارد که
رویهمرفته  71وجه شخصیت را مورد سنجش قرار
میدهد .این پرسشنامه نقشی بسیار مهم در توسعه
مدلهای سلسله مراتبی شخصیت دارد .این پرسشنامه در
حوزههای گستردهای نظیر آسیبشناسی روانی ،مطالعات
بین فرهنگی ،و تحقیقات مربوط به روابط بین فردی کاربرد
فراوان دارد .همچنین در ایران نیز شاید تنها مدل شخصیت
مبتنی بر نظریات عاملی است که بین پژوهشگران شهرت
دارد .بااینحال ،چندین نقص در ساختار مقیاسهای
رویههای این پرسشنامه وجود دارد.
مطالعه پیشینه پژوهش نشان میدهند که رویههای این
پرسشنامه بر اساس فرایند منطقی انتخاب شدهاند .یعنی،
این رویهها با روش استدالل قیاسی انتخاب شدهاند .تحلیل
عاملی برای انتخاب سؤاالت بکار برده شدهاند ،اما هیچ
بازنگری از ساختار وجوه این مقیاس بر اساس تحلیل
استخراجشده از دادهها صورت نگرفته است .این دیدگاه
منطقی در توسعه رویهها ،ساختار ساده و تمایز رویهها را
قربانی کرده است( )79و به ساختار یکپارچه مقیاس در
سطوح سؤال و رویه لطمه وارد میکند .بهعبارتدیگر ،تأکید
صرف برداشتن هشت سؤال برای هر مقیاس احتماالً
مشکالت روانسنجی دیگری در پی داشته باشد.
در کل خرده مؤلفهها یا رویههای ابعاد شخصیت در مدل
 7NEO-PI-Rبدین صورت هستند:
 -7بعد روان رنجور خویی شخصیت از خرده مؤلفههای
اضطراب ،افسردگی ،خصومت و پرخاشگری ،افسردگی،
کمرویی (خجالتی بودن) ،تکانشوری ،آسیبپذیری به
استرس تشکیلشده است.
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خرده مؤلفههای هر یک از این ابعاد در بخش تحلیل آماری
آمدهاند.
مرور پیشینه پژوهش گویای این است که هنوز یک انسجام
و هماهنگی کاملی در بین محققان در تعیین رویههای
تشکیلدهنده هر یک از ابعاد شخصیت وجود ندارد ،و بسته
به نظریه یا دیدگاه شخصیت رویههای تشکیلدهنده
شخصیت نیز تا حدودی متفاوت است .بنابراین ،اکتشاف و
تعیین عوامل تشکیلدهنده هر یک از ابعاد شخصیت
مسئلهای است که ضرورت پاسخ دادن به آن در فرهنگ
ایرانی اهمیت دارد .در واقع این پژوهش به دنبال پاسخدهی
به این مسئله است که چه رویههایی برای هر از ابعاد
شخصیت میتوان تعیین کرد که ازنظر فرهنگ ایرانی نیز
انطباق دادهشده باشد .برای پاسخ به این سؤال محققان
مدل شخصیتی استخراجشده در فرهنگ ایرانی( )76را
بهعنوان اساس کار خود انتخاب کردهاند .این مدل پنج
عاملی شخصیت که با الگوی فرهنگ واژگانی زبان فارسی
استخراجشده است ابعاد شخصیت را در پنج بعد روان رنجور
خویی ،توافق پذیری ،وظیفهشناسی ،روانگرایی آمیخته با
گشودگی ،و متانت طبقهبندی کرده است .محققان قصد
دارند تا با استفاده از روش تحلیل عاملی مرتبه پایینتر به
این سؤال پاسخ دهند که چه خرده ابعاد یا رویههایی برای
هر یک از ابعاد شخصیت در فرهنگ ایرانی قابل تعیین و
استخراج است؟ 7
این تحقیق کاربردهای مفیدی در ابزار سازی و سنجش
ویژگیهای شخصیتی بزرگساالن ایرانی دارد و یک الگوی
بومی از شخصیت را در فرهنگ ایرانی معرفی میکند .در
واقع تحقیق فعلی به دنبال بسط ادبیات نظری تحقیق در
زمینه ابعاد شخصیت و ساختار زیربنایی آن است .با توجه به
اینکه تا به حال هیچ پژوهش بنیادین در زمینه رویههای
تشکیلدهنده ابعاد شخصیت در فرهنگ ایرانی صورت
نگرفته است ،این تحقیق برای اولین گام اقدام به بررسی
ساختار زیربنایی شخصیت در فرهنگ ایرانی میکند.

 -2بعد برونگرایی شخصیت از خرده مؤلفههای صمیمیت،
جمعگرایی ،قاطعیت ،فعالیت ،هیجان خواهی ،هیجانات
مثبت تشکیلشده است.
 -7بعد گشودگی از خرده مؤلفههای تخیل ،زیبا شناخت،
احساسات ،اعمال ،اندیشهها ،ارزشها تشکیلشده است.
 -4بعد توافق پذیری شخصیت از ابعاد اعتماد ،سادگی،
نوعدوستی ،تبعیت ،تواضع ،همدردی تشکیلشده است.
 -5بعد وظیفهشناسی شخصیت از ابعاد شایستگی ،نظم،
وظیفه مدار بودن ،تالش برای پیشرفت ،انضباط باطنی،
اندیشه ورزی تشکیلشده است.
مدل شش عاملی شخصیتی هکزاکو :این مدل شخصیتی
که حاصل پژوهشها و فعالیتهای دو محقق اصلی آن
یعنی لی و آشتون 2است عالوه بر پنج عامل بزرگ
شخصیت بعد فروتنی -صداقت را که از تحقیقات فرهنگ
واژگانی در زبانهای مختلف استخراجشده است را به ابعاد
شخصیت اضافه کرده است .البته الزم به ذکر است که بعد
توافق پذیری و روان رنجور خویی مدل هکزاکو تفاوتهای
نسبتاً زیادی با همین ابعاد مدل پنج عاملی شخصیت دارد.
برای مثال بعد وابستگی و احساسی بودن در مدل شش
عاملی شخصیت بهعنوان ابعاد هیجانی بودن (روان رنجور
خویی) تلقی میشود و این در حالی است که مدلهای پنج
عاملی فاقد این نشانگرها بود)9(.
مدلهای زیستی شخصیت :7عالوه بر این دو مدل سلسله
مراتبی شخصیت که از طریق مطالعات فرهنگ واژگانی
استخراجشدهاند از نتایج مربوط به نظریات زیستی آیزنک و
آیزنک(،)79کلونینجر ،)27 ,21(4واتسون و کالرک،
هارکنس ( ،)22زاکرمن )27( 5استفاده خواهد شد .نکته
مشترک بین تمام نظریات زیستی این است که این نظریات
تالش میکنند شخصیت را بر اساس بنیادهای زیستی و
ژنتیک و همچنین فعالیت مغز تبیین کنند .این دیدگاه از
شخصیت ابعاد شخصیت را نه از طریق تحلیل عاملی بلکه
بر اساس فعالیتهای سیستمهای عصبی کشف کردهاند و
البته به نتایج بسیار مشابه با نظریات مبتنی بر تحلیل عاملی
نائل شدهاند .برای مثال ،آیزنک سه بعد شخصیتی روان
رنجور خویی ،برونگرایی و روانپریشی گرایی را از طریق
مطالعات زیستی -روانی خود معرفی کرد که همگی آنها را
بر اساس سیستمهای عصبی و فعالیت مغزی تبیین میکند.

1- Neo personality invent revised
2- Lee & Ashton
3- biological model of personality
4- Cloninger
5- Zuckerman 1
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همکاران بر اساس الگوی سیستم طبقهبندی صفات
توصیفکننده شخصیت منطبق بر مطالعات فرهنگ واژگانی
آلمانی( )24از بین بیش از  77هزار واژه توصیفکننده فردی
حاصلشده بود .این طبقهبندی در اکثر پژوهشهای اخیر
فرهنگ واژگانی شخصیت بکار میرود .اصلیترین مفروضه
این طبقهبندی این است که شخصیت یک فرد احتماالً با
واحدهای مفهومی متفاوتی توصیف شوند و دارای سطوح
انتزاع متفاوتی باشد .این سیستم شامل  5طبقه زیر است.7 :
خلق و مزاج؛  .2وضعیت موقت؛  )7جنبههای اجتماعی و
اعتباری ؛  .5ویژگیهای آشکار و ظاهری؛  .5عبارتهای
دارای کاربرد محدود .این چکلیست بر اساس راهنمای
مطالعات فرهنگ واژگانی متمرکز بر طبقه اول (خلق و
مزاج) بود و میزان کاربرد این صفات از نظر فراوانی مالک
انتخاب واژگان شخصیتی (خلق و مزاج) بود.
روند اجرای پژوهش :فهرست وارسی  743واژهای در
اختیار  7111دانشجوی دانشگاههای تهران که بر اساس
نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخابشده بودند قرار
دادهشده و از آنها درخواست شد هر یک از صفات را بر
اساس وضعیت فعلی خود بر اساس یک طیف لیکرت
پنجدرجهای ( 7برای کامالً مخالفم تا  5برای کامالً موافقم)
درجهبندی کنند .برای مثال از پاسخدهندگان درخواست شد
که میزان حسودی خود را بر اساس این طیف لیکرتی
درجهبندی کند.
یافتهها
این پژوهش در واقع بر اساس دادههای بهدستآمده از
تحقیق انجامشده توسط حرفه دوست و همکاران()76
استوار است .در این تحقیق مدل  5عاملی شخصیت در
فرهنگ ایرانی توسط روش تحلیل عاملی اکتشافی -با
چرخش واریماکس اکتشاف شد .دلیل استفاده از چرخش
واریماکس بهعنوان یک روش متعامد چرخش این بود که
اساساً در تعریف شخصیت ،ابعاد تشکیلدهنده آن بهصورت
ابعاد متمایز و متعامد تعریف میشوند .یعنی پیشفرض مهم
در تحقیقات شخصیت این است که پنج عامل بزرگ و
مستقل از هم (متعامد) وجود دارند .در پژوهش اولیه حرفه
دوست و همکاران( )76مشخص شد که  5بعد اساسی
شخصیت که در جامعه دانشجویان ایران قابل تفسیر
هستند ،عبارتاند از :روان رنجور خویی ،توافق پذیری،

روش
طرح پژوهش :این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادین
است .به این خاطر که هدف اصلی آن توسعه مدل بومی
شخصیت است .ازنظر جمعآوری دادهها نیز از نوع
تحقیقات زمینهیابی است ،و دادههای تحقیق از طریق
پرسشنامه جمعآوری میشود.
آزمودنیها :دادههای این پژوهش برگرفته از دادههای
پژوهشی با عنوان « تعیین مؤلفههای بنیادین شخصیت بر
اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان و ادبیات فارسی» که
توسط حرفه دوست ،فلسفی نژاد ،دالور ،سهرابی ،و تعمیم
داری( )76صورت گرفت ،استوار است .جامعه این پژوهش را
کلیه دانشجویان دانشگاههای تهران تشکیل میداد.
نمونهگیری این پژوهش بر اساس نمونهگیری تصادفی
خوشهای بود .بدین ترتیب که محقق  5دانشگاه تهران،
شهید بهشتی ،عالمه طباطبائی تهران ،دانشگاه آزاد واحد
تهران مرکز ،و دانشگاه پیام نور مرکز را بهعنوان خوشه
اولیه تحقیق انتخاب و سپس از هر دانشگاه  7دانشکده
علوم انسانی ،علوم پایه ،و کشاورزی انتخاب شدند .از هر
دانشکده در حدود  61تا  31دانشجو بر اساس همکاری
آنها در مشارکت در پژوهش انتخابشده و به فهرست
واژگان تحقیق پاسخ دادند .در مجموع ،فهرست واژگان
متشکل از  743صفت شخصیتی بر روی  7111دانشجو
اجرا شد و در حدود  273پرسشنامه به خاطر مخدوش
بودن پاسخها و تکمیل نشدن بیش از  71درصد پاسخها از
تحلیل حذف شدند .و کارهای تحلیلی بر روی  367نفر از
پاسخها صورت گرفت .میانگین سنی شرکتکنندگان این
پژوهش برابر با ( 24/79انحراف معیار  )4/47بود59/7 .
درصد از پاسخدهندگان را مردان تشکیل میدادند 535 .نفر
از شرکتکنندگان این تحقیق را دانشجویان لیسانس و
فوقدیپلم ،و بقیه پاسخدهندگان دانشجوی کارشناسی ارشد
و دکتری بودند 767 .نفر از دانشجویان دارای زبان مادری
فارسی 214 ،نفر زبان مادری ترکی 95 ،نفر کرد 79 ،نفر لر
 ،و  29نفر شمالی (گیلکی و مازندرانی)  73 ،نفر عرب5 ،
نفر ترکمن 4 ،نفر بلوچ و بقیه متعلق به سایر زبانها بودند.
ابزار
ابزار این پژوهش را فهرستی متشکل از  743واژه توصیف
گر شخصیت تشکیل میدادندکه توسط حرفه دوست و
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رویه دوم از افسرده ،امیدوار ،غمگین ،ناامید ،اخمو،
خوشبین ،بدبین ،بیحوصله تشکیلشده است .اسم این
رویه افسردگی انتخاب شد که با رویه افسردگی مدل پنج
عاملی بزرگ شخصیت تطبیق دارد.
رویه سوم از صفات زودرنج ،دلنازک ،حساس ،نازک
نارنجی ،ترسو ،زودباور ،و وسواسی تشکیلشده است .این
رویه بیشترین شباهت را با عامل حساس بودن هکزاکو
دارد.
رویه چهارم از صفات پر حوصله ،صبور ،خونسرد ،کمطاقت،
عجول ،و خوشبین تشکیلشده است .این بعد از شخصیت
دارنده صفات همگنی است که میتوان اسم آن را عجول
بودن گذاشت.
رویه چهارم در برگیرنده صفات سلطهگر ،مخالفت جو،
خودرأی ،متعصب ،مغرور است که با احتمال زیادی میتوان
اسم این عامل را خودخواهی گذاشت.
رویه پنجم در برگیرنده صفات سختگیر ،انتقادگر ،سمج،
وسواسی است که با احتمال زیاد میتوان اسم این عامل را
سختگیری گذاشت.
ب -تحلیل عاملی مرتبه دوم بعد توافق پذیری :اندازه
آزمون کایزر-مایر-الکین برابر با  1/996بود که حاکی از
کفایت نمونهگیری بود .همچنین اندازه آزمون بارتلت برابر با
 )df=739( 5447بود که در سطح ( )p>1/17معنیدار بود.
این نتیجه دال بر معناداری ماتریس همبستگی متغیرها بود.
بر اساس مقادیر ویژه قبل از چرخش متعامد استفاده از
تحلیل موازی نشان داد که  5عامل (در اینجا رویه) برای
بعد توافق پذیری قابل استخراج است .این پنج مؤلفهها بر
روی همدیگر در حدود  43درصد از واریانس را تبیین
میکردند .مقادیر ویژه برای این پنج عامل اول عبارت بودند
از. 7/74 ،7/51 ،7/69 ،7/37 ،6/37 :

برونگرایی آمیخته با باز بودن به تجربهها ،باوجدان بودن و
متانت (جدول  .)7با توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش
فعلی تعیین رویهها یا عوامل فرعی برای هر یک از ابعاد یا
عوامل اساسی شخصیت بود و با عنایت به اینکه محقق
قصد دارد برای هر یک از عوامل اساسی اکتشاف شده در
مرحله قبلی یک تحلیل عاملی مرتبه پایینتر انجام دهد به
همین خاطر از روش تحلیل عاملی برای طبقهبندی دوباره
عوامل استفاده میشود .با توجه به اینکه صفات
تشکیلدهنده هر یک از ابعاد شخصیت به لحاظ نظری و
تجربی با همدیگر همبستگی دارند در این مرحله بهجای
چرخش واریماکس از چرخش متمایل استفاده میشود.
همچنین برای تعیین تعداد ابعاد مرتبه پایین هر یک از
عوامل بنیادین شخصیت از روش تحلیل موازی استفاده شد.
الف -تحلیل عاملی مرتبه دوم بُعد روان رنجور خویی :روش
تحلیل مؤلفههای اصلی یکی از روشهای تحلیل عاملی
است که کمترین پیشفرض آماری را نسبت به روشهای
دیگر دارد .اندازه آزمون کایزر-مایر-الکین برابر با 1/927
بود که حاکی از کفایت نمونهگیری بود .همچنین اندازه
آزمون بارتلت برابر با  )df=917( 77417بود که در سطح
( )p>1/17بود .این نتیجه دال بر معناداری ماتریس
همبستگی متغیرها بود.
برای تعیین تعداد خرده مؤلفههای بعد روان رنجور خویی از
روش تحلیل موازی استفاده شد .با استفاده از روش تحلیل
موازی بر روی مقادیر ویژه قبل از چرخش مشخص شد که
شش عامل برای بعد روان رنجور خویی قابل تفسیر هستند.
این  6عامل در حدود  46/39درصد از واریانس روان رنجور
خویی را تعیین میکردند .مقادیر ویژه برای این شش عامل
به ترتیب عبارتاند بودند از ،7/69 ،7/91 ،2/37 ،71/54
.7 ،71 ،7/43
نتیجه مدل  6عاملی استخراجشده بر اساس روش چرخش
متمایل برای بعد روان رنجور خویی در جدول ( )2نشان
دادهشده است.
رویه اول از صفات فضول ،کلهشق ،حسود ،لجباز ،غرغرو،
طمعکار ،عجول ،خودخواه ،سمج ،شکاک ،عیبجو،
بهانهگیر ،و پرخاش گر تشکیلشده است .بهترین اسم برای
این عامل بعد از مطالعه ادبیات و مصاحبه از متخصصان
بخل و کینه میباشد.

78

سال  ،9شماره( 7پیاپی ،)75پاییز 7796

مجله روانشناسی بالی نی

جدول  )2رویههای استخراجشده برای عامل روان رنجور خویی بعد از چرخش متمایل
مؤلفههای روان رنجور خویی

صفت
بخل و کینه
فضول
کلهشق
حسود
لجباز
غرغرو
طمعکار
عجول
خودخواه
سمج
شکاک
عیبجو
بهانه¬گیر
پرخاش گر
افسرده
امیدوار
غمگین
ناامید
اخمو
خوشبین
بدبین
بیحوصله
کینهای
دلنازک
حساس
زودرنج
نازکنارنجی
ترسو
زودباور
وسواسی
مضطرب
سلطهگر
مخالفت جو
خودرأی
متعصب
مغرور
مشکلپسند
پر حوصله
صبور
خونسرد
کمطاقت
سختگیر
تندخو
انتقادپذیر

افسردگی

حساس بودن

1/339
1/633
1/622
1/561
1/579
1/495
1/459
1/451
1/799
1/796
1/797
1/773
1/724

سلطهگری

1/475
1/716
1/724
1/722
1/715
1/391
-1/352
1/357
1/341
1/657
-1/676
1/472
1/752

1/472

عجول بودن

سختگیری

1/721
-1/737

1/972
1/326
1/377
1/555
1/514
1/476
1/727

1/792

1/772

1/727
1/634
1/666
1/565
1/574
1/457
1/472

1/416
-1/397
-1/695
-1/655
1/446
1/722
-1/719
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جدول  )9بارهای عاملی  5رویه عامل توافق پذیری بعد از چرخش متمایل
مؤلفههای توافق پذیری
صفت
بخشنده
عاطفی
نجابت
صداقت
خوشمشرب
1/374
شوخطبع
1/699
خوشمعاشرت
1/669
خونگرم
1/771
1/523
خوشاخالق
1/463
سخاوتمند
1/444
مهماننواز
جوانمرد
1/395
بیشیلهپیله
1/596
1/779
خاکی
1/566
بیریا
1/553
صادق
1/544
وفادار
1/772
1/453
دلسوز
سازگار
1/375
نجیب
1/372
بانزاکت
1/634
باآبرو
1/437
معنوی
1/797
1/742
نرمخو
1/757
متواضع
1/747
مهربان
1/976
احساساتی
1/354
عاطفی
1/556
باعاطفه
1/479
سادهدل
1/371
خسیس
1/679
-1/411
بیاحساس
1/676
سنگدل

رویه چهارم صفات احساساتی ،عاطفی ،با عاطفه ،سادهدل،
است که میتوان آن را تحت عنوان "احساساتی= عاطفی"
نامگذاری کرد.
رویه پنجم در برگیرنده صفات خسیس ،بیاحساس ،سنگدل
(با قطب منفی) است که میتواند تحت عنوان "بخشندگی"
نامگذاری شود.
ج -تحلیل عاملی مرتبه دوم بعد برونگرایی :اندازه آزمون
کایزر-مایر-الکین برابر با  1/995بود که حاکی از کفایت
نمونهگیری بود .همچنین اندازه آزمون بارتلت برابر با 4693

رویه اول در برگیرنده صفات خوشمعاشرت ،شوخطبع،
خونگرم ،خوشاخالق ،سخاوتمند ،مهماننواز ،جوانمرد است
که میتوان آن را با برچسب "خوشمشرب" نامگذاری کرد.
رویه دوم در برگیرنده صفات بیشیلهپیله ،خاکی ،بیریا،
صادق ،وفادار ،دلسوز است که میتوان اسم این رویه را
تحت عنوان "صداقت" نامگذاری کرد.
رویه سوم در برگیرنده صفات نجیب ،با نزاکت ،با آبرو،
معنوی ،نرمخو ،متواضع ،است که میتوان آن را تحت عنوان
"نجابت" نامگذاری کرد.

78

سال  ،9شماره( 7پیاپی ،)75پاییز 7796

مجله روانشناسی بالی نی

( )df=236بود که در سطح ( )p>1/17معنیدار بود .این
نتیجه دال بر معناداری ماتریس همبستگی متغیرها بود.
نتیجه تحلیل موازی بر روی مقادیر ویژه عامل برونگرایی
قبل از چرخش نشانگر  5عاملی بودن بعد برونگرایی بود5 .

صفت
اجتماعی
خوشصحبت
شاداب
پر جنبوجوش
فعال
بااراده
بانمک
باشهامت
شجاع
جسور
ریسکپذیر
بی جگر
پرحافظه
خالق
باهوش
نوآور
کنجکاو
برتریطلب
شهرتطلب
بلندپرواز
انتقادگر
رک
نکتهسنج
سرسخت

مقدار ویژه اولیه برای این عامل عبارت بودند از،6/77 :
 .7/22 ،7/74 ،7/43 ،7/99این مقادیر ویژه در حدود 57
درصد از واریانس برونگرایی را تبیین میکردند.

جدول  )1مقادیر ویژه رویههای عامل برونگرایی بعد از چرخش متمایل
مؤلفههای برونگرایی
جاهطلبی
عقالنیت
شجاعت
فعالیت و اجتماعی بودن
1/395
1/374
1/699
1/663
1/677
1/577
1/496
1/324
1/771
1/697
1/655
1/675
1/569
1/693
1/667
1/626
1/672
1/472
1/712
1/395
1/376
1/635

1/771

رویه اول شامل صفاتی است که در برگیرنده صفات
اجتماعی ،شاداب ،خوشصحبت ،پر جنبوجوش ،فعال،
بااراده ،کنجکاو است که میتوان آن را تحت عنوان "فعالیت
اجتماعی" نامگذاری کرد.
رویه دوم برگیرنده صفات باشهامت ،شجاع ،جسور ،خطرپذیر،
بی جگر (قطب منفی) هست که تحت عنوان "شجاعت"
نامگذاری میشود.
رویه سوم در برگیرنده صفات پرحافظه ،خالق ،باهوش ،نوآور
است که تحت عنوان "عقالنیت" نامگذاری میشود.

رک و منتقد

1/374
1/664
1/493
1/467

رویه چهارم در برگیرنده صفات برتریطلب ،شهرتطلب،
بلندپرواز است که تحت عنوان "جاهطلبی" نامگذاری
میشود.
رویه پنج در برگیرنده صفات انتقادگر ،رک ،نکتهسنج ،و
سرسخت است که تحت عنوان "رک بودن" نامگذاری
میشود.
د -تحلیل عاملی مرتبه دوم بعد وظیفهشناسی :اندازه آزمون
کایزر-مایر-الکین برابر با  1/936بود که حاکی از کفایت
نمونهگیری بود .همچنین اندازه آزمون بارتلت برابر با 4972
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( )df =236بود که در سطح ( )p>1/17معنیدار بود .این
نتیجه دال بر معناداری ماتریس همبستگی متغیرها بود.
نتیجه تحلیل موازی بر روی مقادیر ویژه عامل وظیفهشناسی
قبل از چرخش نشانگر  5عاملی بودن این عامل بود5 .

مقدار ویژه اولیه برای این عامل عبارت بودند از،3/77 :
 .7/79 ،7/27 ،7/29 ،7/37این مقادیر ویژه در حدود 57
درصد از واریانس بعد با وجدان بودن را تبیین میکردند.

جدول  )5مقادیر ویژه رویههای عامل وظیفهشناسی بعد از چرخش متمایل
صفت
وقتشناس
خوشقول
دقیق
منضبط
منظم
خوشحساب
مسئولیتپذیر
حواسپرت
بیدقت
بیثبات
سهلانگار
دم دمی مزاج
بیاراده
زحمت کش
کم تالش
تنبل
راحتطلب
خوشخیال
الکیخوش
پرحرف
بیخیال
آبزیرکاه
صادق
بی سلیقه

مؤلفههای باوجدان بودن
وظیفهشناسی
1/339
1/354
1/664
1/564
1/577
1/573
1/469

سازمانیافتگی

تالش برای موفقیت

اراده

درستکار بودن

1/727

-1/794
-/449
1/352
1/347
1/627
1/534
1/517
1/435

1/714
1/463
-1/395
1/691
1/597
1/557

1/754
1/477

1/477
1/777
1/737

رویه اول شامل صفاتی است که در برگیرنده صفات
وقتشناس ،خوشقول ،دقیق ،منظم ،خوشحساب،
مسئولیتپذیر است که تحت عنوان "وظیفهشناسی"
نامگذاری میگردد.
رویه دوم شامل صفاتی است که در برگیرنده صفات
حواسپرت ،بیدقت ،بیثبات ،سهلانگار ،دمدمیمزاج،
بیاراده میباشد این رویه را میتوان تحت عنوان "نوسان
خلقی" نامگذاری کرد .البته با توجه به اینکه این عامل

1/797
1/354
1/697
1/547
1/521
1/775

1/697
-1/663
1/724

متعلق به بعد باوجدان بودن است میتوان اسم این عامل را
"صالبت رفتار" گذاشت.
رویه سوم شامل صفات زحمتکش ،کم تالش ،کم تالش،
تنبل ،راحتطلب است میتوان اسم آن را تنبلی گذاشت .اما
با توجه به اینکه این رویه متعلق به بعد باوجدان بودن
شخصیت است میتوان اسم آن را "تالش برای موفقیت"
گذاشت.
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مایر-الکین برابر با  1/956بود که حاکی از کفایت
نمونهگیری بود .همچنین اندازه آزمون بارتلت برابر با 7944
( )df=221بود که در سطح ( )p>1/17معنیدار بود .این
نتیجه دال بر معناداری ماتریس همبستگی متغیرها بود.
نتیجه تحلیل موازی بر روی مقادیر ویژه بعد متانت قبل از
چرخش نشانگر  5عاملی بودن بعد روان متانت بود 5 .مقدار
ویژه اولیه برای این عامل عبارت بودند از،2/17 ،4/76:
 .7/73 ،7/47 ،7/54این مقادیر ویژه در حدود  57درصد از
واریانس با بعد پنج را تبیین میکردند.

رویه چهارم مشمتل بر صفات خوشخیال ،الکیخوش،
پرحرف ،بیخیال است که میتوان آنها را تحت مقوله
بیخیال گذاشت .ولی با توجه به اینکه این عامل در زیر
مقوله بعد باوجدان بودن طبقهبندی میشود میتوان اسم این
عامل را "اراده" گذاشت.
رویه چهارم در برگیرنده صفات آبزیرکاه ،صادق است که
میتوان اسم این عامل را "درستکار بودن" گذاشت.
ه -تحلیل عاملی مرتبه دوم بعد متانت :اندازه آزمون کایزر-

جدول  )6مقادیر ویژه رویههای عامل متانت بعد از چرخش متمایل
صفت
با نزاکت
باحیا
مؤدب
متین
سربهزیر
آرام
صرفهجو
عاقبتاندیش
حسابگر
منطقی
قانع
منزوی
درونگرا
خجالتی
دیرجوش
مذهبی
سنتگرا
غیرتی
مالحظهکار
محتاط
مصلحت بین

مؤلفههای بعد متانت
حیا
1/339
1/379
1/312
1/653
1/472
1/427

1/727

قناعت

خجالتی بودن

مصلحت بینی

مذهبی

1/764
1/417
1/715

11/752
1/376
1/657
1/672
1/594
1/577

1/375
1/379
1/617
1/554
1/327
1/316
1/593
1/347
1/371
1/375

1/729

رویه سوم از واژگان توصیف گر درونگرا ،منزوی ،خجالتی،
دیرجوش تشکیلشده است که آنها را میتوان تحت عنوان
"خجالتی" بودن نامگذاری کرد.
رویه چهارم از صفات مذهبی ،سنتگرا ،و غیرتی تشکیلشده
است که آن را نیز میتوان تحت عنوان "مذهبی"
طبقهبندی کرد.

رویه اول بعد متانت از صفات بانزاکت ،باحیا ،مؤدب ،متین،
سربهزیر ،و آرام تشکیلشده است .این رویه را میشود تحت
عنوان "حیا" نامگذاری کرد.
رویه دوم شامل صفات صرفهجو ،عاقبتاندیش ،حسابگر،
منطقی و قانع است .این رویه را میتوان تحت عنوان
"قناعت" نامگذاری کرد.
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پایینتر بر روی هر یک از ابعاد شخصیتی استخراجشده
توسط حرفه دوست و همکاران( )76که از طریق یک
چکلیست واژگان شخصیتی  743واژهای بر روی  367نفر
از دانشجویان دانشگاههای شهر تهران حاصلشده بود
گویای نتایج جدیدی بود .بهمنظور مقایسه مدلهای سلسله
مراتبی در جامعه ایرانی با نتایج تحقیقات خارجی از مدلهای
نظری و تجربی معتبر خارجی استفاده شد.

رویه پنجم از صفات مالحظهکار ،محتاط ،مصلحت بین
تشکیل شده است که میتوان تحت عنوان "مصلحت بینی"
طبقهبندی کرد.
بحث
هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل سلسله مراتبی از
صفات شخصیت بر اساس مطالعه فرهنگ واژگانی زبان
فارسی در جامعه ایرانی بود .نتایج تحلیل عاملی مرتبه

جدول )7مقایسه رویههای استخراجشده برای عامل روان رنجور خویی با ابعاد مدلهای مشهور
تحقیق فعلی

مدل پنج عامل بزرگ

مدل هکزاکو

مدل آیزنک

واتسون و کالرک

کلونینجر

زاکرمن و همکاران

بخل و کینه

خصومت پرخاشگرانه

وابستگی

اضطراب

ترس

نگرانی به
آینده

نگرانی

افسردگی و
اضطراب

افسردگی

اضطراب

افسردگی

خصومت

ترس از ابهام

ترسو بودن

حساسیت

اضطراب

احساساتی بودن

احساس گناه

گناه

کمرویی

تصمیمگیریهای
وسواس گونه

عجول بودن

تکانشی بودن

ترسو بودن

غمگینی

خستگیپذیری

فقدان اعتمادبهنفس

سلطهطلبی

کمرویی

عزتنفس
پایین
خود بیمار
پنداری

آسیبپذیری به
استرس

کمرویی

وسواس

حساسیت به انتقاد

خستگی

تنش
نوسان خلق

نشانگرهای بعد روان رنجور خویی مطرح هستند .همچنین
در مدلهای واتسون ،و کالرک سه رویه غمگینی ،ترس و
خصومت در برگیرنده مؤلفههای رویه اول تحقیق فعلی
هستند .در مدل کلونینجر نامگذاری رویههای بعد روان
رنجور خویی تا حدی متفاوت از واژگان دیگر مدلها است.
البته رویههای نگرانی نسبت به آینده ،ترس از ابهام تا حدود
زیادی نشانگر اضطراب میباشند .در مدل زاکرمن نیز
رویههای نگرانی ،ترسو بودن با اضطراب همبستگی بسیار
باالیی وجود دارد.
حساسیت رویهای است که در مدل فعلی شامل صفات
زودرنجی ،نازکنارنجی ،ترسو بودن ،دلنازک است که بسیار
مشابه با رویه احساساتی بودن مدل هکزاکو است .البته مدل
زاکرمن نیز شامل رویهای است که بسیار مشابه با این رویه

افسردگی و اضطراب و پرخاشگری رویهای است که هم در
مدل استخراجشده از پژوهش فعلی و هم در تمام مدلهای
نظری بهعنوان نشانگر بعد روان رنجور خویی محسوب
میشوند .در مدل استخراجشده در فرهنگ ایرانی افسردگی
به همراه اضطراب و پرخاشگری بهعنوان نشانگر بعد روان
رنجور خویی در قالب یک رویه آورده شدهاند .اما در مدل
شخصیتی  NEO-PI-Rسه رویه مستقل برای افسردگی،
اضطراب ،و پرخاشگری وجود دارد .در مدل هکزاکو تنها بعد
اضطراب بهعنوان رویه بعد روان رنجور خویی مطرحشده
است و بعد افسردگی و پرخاشگری در مدل هکزاکو بهعنوان
ابعاد بعد روان رنجور خویی در نظر گرفته نشده است.
در مدل آیزنک از شخصیت سه رویه اضطراب ،افسردگی ،و
احساس گناه ،عزتنفس پایین بهطور مستقل بهعنوان
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رویه تا حدی مشابه با این رویه یعنی تکانشی بودن را دارد.
با این حال این دو رویه تفاوتهایی باهم دیگر دارند.
در جدول ( )9رویههای مدل برونگرایی و رویههای مدلهای
مطرح برونگرایی نشان دادهشده است.

است .رویه حساسیت به انتقاد شامل سؤالهایی هست که
بسیار شبیه بعد حساسیت تحقیق فعلی است.
عجول بودن رویه دیگری است که در مدلهای مطرح کمتر
مورد تأیید قرارگرفته است .شاید تنها مدل NEO-PI-R

جدول )8مقایسه رویههای استخراجشده برای بعد برونگرایی با ابعاد مدلهای مشهور
مدل هکزاکو

تحقیق فعلی

مدل پنج عامل بزرگ

فعالیت و
اجتماعی بودن

صمیمیت

شجاعت

جمعگرایی

عقالنیت

قاطعیت

جاهطلبی

فعالیت

رک بودن

هیجان خواهی

بیمسئولیت

هیجانات مثبت

فقدان تأمل

عزتنفس
اجتماعی
شجاعت
اجتماعی
مقیاس
اجتماعی بودن
مقیاس سرزنده
بودن

مدل آیزنک

واتسون و کالرک

کلونینجر

زاکرمن و همکاران

اجتماعی بودن

خوشمشرب

تحریکپذیری
ماجراجویانه

اجتماعی بودن

قاطع

مطمئن به خود

تکانشوری

فعالیت

فعال

حیرتانگیز

ولخرجی

تکانشی

دقیق و هشیار

حواسپرتی

پر سروصدا

حساس به طرد
شدن
عالقه به روابط
صمیمی

ریسکپذیر

پیوند جویی

بیانگر

وابستگی و تعلق
اجتماعی

رویه اول استخراجشده برای بعد برونگرایی در این تحقیق
"فعالیت و اجتماعی بودن" است که در همه مدلهای
برونگرایی این دو بعد بهعنوان نشانگر برونگرایی
شناختهشدهاند .البته این دو بعد در این مدلها مستقل از
همدیگر میباشند.
رویه شجاعت در مدل استخراجشده در این تحقیق بهعنوان
یکی از نشانگرهای اصلی برونگرایی مطرح است و در اکثر
مدلهای مطرح برونگرایی نظیر مدل هکزاکو  ،مدل آیزنک
(با عنوان خطرپذیر) موجود است.
رویه عقالنیت که در این تحقیق بر روی عامل برونگرایی
دارای وزن عاملی است در هیچ یک از مدلهای سلسله
مراتبی و مبتنی بر تحلیل عاملی بهعنوان نشانگر بعد
برونگرایی مطرح نبوده است .این رویه از صفاتی نظیر نوآور،
خالق  ،باهوش تشکیلشده که بیش از هر بعدی به بعد
گشودگی مربوط میشود که در این تحقیق این بعد از
شخصیت استخراج نشد و رویه عقالنیت در طبقه بعد
برونگرایی قرار گرفت .البته از دیدگاه زیستی این نتیجه

بهدستآمده معقول و منطقی میباشد .این بعد شخصیتی
بسیار نزدیک به دو بعد نوجویی و پاداش خواهی مدل
زیستی کلونینجر از شخصیت است .نوجویی بازکننده
تفاوتهای فرد در سیستم فعالسازی رفتاری در مغز است
(پیوند دپامینرژیک سیستم کناری و قشر مخ) .افرادی که در
این بعد نمره باال میآورد دارای ویژگیهای مانند مکتشف،
هیجانزده شدن با محرکها ،اجتناب از یکنواختی ،خالق،
زود تصمیمگیرنده ،اصرار برای ایجاد تغییر ،مستعد
حواسپرتی و ولخرج و فعال ،عالقهمند به خطر کردن بوده و
روال بسیار منظم را دوست ندارند .در مقابل فردی که نمره
پایین میآورد  ،متمایل به تکرار تجربه قبلی ،مقاوم در برابر
تغییرات ،منضبط و با برنامه در کارها ،محافظهکار و مقید و
صرفهجو در وقت و پول را هستند.
جاهطلبی در مدل فعلی در برگیرنده صفاتی نظیر بلندپرواز،
شهرتطلب و برتریطلبی است که با رویههای قاطعیت،
عزتنفس اجتماعی شباهتهای زیادی دارد.
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صادق بوده و بدون توجه به عواقب ممکنه این کار را انجام
میدهند.
در جدول ( )9به مقایسه رویههای توافق پذیری مدل فعلی
پژوهش با مدلهای نظری و مطرح تحلیل عاملی
پرداختهشده است.

رک بودن شامل صفات نکتهسنج ،رک ،سرسخت ،انتقادگر
بود که شباهت نزدیکی با رویه شجاعت اجتماعی مدل
هکزاکو دارد .همچنین ارتباط نزدیکی با رویه بیانگری مدل
آیزنک از برونگرایی دارد .این رویه از شخصیت از طریق
پژوهشهای فرهنگ واژگانی وارد ادبیات برونگرایی شده
است .افراد دارای نمره باال در صفت رک و راست بودن

جدول  )3مقایسه رویههای استخراجشده برای بعد توافق پذیری با ابعاد مدلهای مشهور
تحقیق فعلی

مدل پنج عامل بزرگ

مدل هکزاکو

کلونینجر

نشانگرهای پنج بزرگ

خوشمشرب

اعتماد

بخشندگی

پذیرش اجتماعی در مقابل عدم
تحمل اجتماعی

آبزیرکاه

نجابت

سادگی

نجابت

همحسی در مقابل بیعالقه بودن

صمیمیت ،همدردی ،حساس
بودن به نیازهای دیگران

صداقت

همدردی

انعطافپذیری

یاریدهنده در مقابل خودخواه

خردهگیری ،توافق پذیری

عاطفی

نوعدوستی

صبور بودن

بخشنده در مقابل انتقامجو

مهربان ،محکم ،سخت

بخشنده

تبعیت

صادق در مقابل خودمدار

تواضع

نجابت در مدل هکزاکو بهطور مستقیم آمده است و در سایر
مدلها نیز مشابهتهای فروانی دارد .بعد صداقت نیز هر چند
بهطور مستقیم در مدلهای پنج عاملی بزرگ شخصیت مورد
اشاره قرار نگرفته اما ابعادی نظیر اعتماد و سادگی شباهت
زیادی با این بعد دارند .همچنین این بعد از شخصیت
شباهتهای زیادی با بعد صداقت مدل کلونینجر از توافق
پذیری دارد .بعد بخشنده در مدلهای هکزاکو ،و کلونینجر
بهعنوان نشانگر بعد توافق پذیری در نظر گرفتهشدهاند.
در جدول ( )71رویههای مدل باوجدان بودن شخصیت با
رویههای مدلهای مطرح شخصیت مورد مقایسه قرارگرفته
است.

بعد توافق پذیری شخصیت نسبت به دو بعد دیگر شامل
رویههایی است که به مدلهای شخصیتی دیگر بسیار مشابه
است .با این حال برخی تفاوتها بین این مدل و مدلهای
مطرح وجود دارد.
رویه خوشمشرب که در این تحقیق بهعنوان نشانگر بعد
توافق پذیری محسوب میشود در مدلهای مدلهای پنج
عاملی بزرگ شخصیت و هکزاکو بهعنوان نشانگر بعد
برونگرایی در نظر گرفته میشود .اما در مدل کلونینجر
بهعنوان نشانگری برای بعد توافق پذیری در نظر گرفتهشده
است .همچنین در مقیاس نشانگرهای پنج عامل شخصیت
بهعنوان نشانگر بعد توافق پذیری در نظر گرفته میشود .بعد

جدول  )11مقایسه رویههای استخراجشده برای عامل وظیفهشناسی شخصیت با ابعاد مدلهای مشهور
نشانگرهای پنج بزرگ
کلونینجر
مدل هکزاکو
مدل پنج عامل بزرگ
تحقیق فعلی
وظیفهشناسی
سازمانیافتگی
تالش برای موفقیت
اراده
درستکار بودن

انضباط درونی
تالش برای موفقیت
نظم
اهل تأمل بودن
وظیفهشناس

تالش
سازمانیافتگی
کمالگرایی
احتیاط
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سازنده
سختکوش
مقاوم
پایدار
کمال طلب (کمالگرا)
سختکوش
محافظهکار

کارآمدی
جاهطلب
سازمانیافتگی ،کمالگرایی
قاطع
کارآمدی ،بیاحتیاط

سال  ،9شماره( 7پیاپی ،)75پاییز 7796

مجله روانشناسی بالی نی

شخصیت علیرغم اینکه دارای ابعاد پذیرفته جهانی است
همزمان شامل برخی از تفاوتهای بین فرهنگی نیز است.
مدل فعلی پژوهش کاری پیشگامانه در شناخت شخصیت و
تعیین مؤلفههای آن در فرهنگ ایرانی بود .با این حال
پژوهشهای بسیار مختلفی الزم میباشد تا بتوان یک مدل
جا افتاده و معتبر از فرهنگ ایرانی تهیه کرد .چرا که امال
نمونه پژوهشی این تحقیق متمرکز بر دانشجویان دانشگاه
تهران بود و حتماً باید از نمونهای گستردهتر نظیر مردم عامه
شهری ،بازاری ،کارمند ،کارگر ،کشاورز و در کل نمونه
ناهمگنی از جامعه که نمونه کامالً معرف از جامعه ایران باشد
برای طراحی یک مدل معتبر تجربی الزامی است .از آنجا که
احتمال دارد که نتایج تحقیق بر روی نمونههای دیگر و یا
استفاده از فهرستهای وارسی بسیطتر که شامل لغات
توصیفکننده گستردهای باشد به نتایج متفاوتی منجر شود.
از این رو توصیه میشود که مدل فعلی تحقیق بهعنوان یک
مدل اولیه مورد توجه قرار بگیرد .محققان توصیه میکنند که
تحقیقات مشابه بر روی جامعه غیر دانشجویی و با استفاده از
روشهای مختلف سنجش شخصیت نظیر خود سنجی ،دیگر
سنجی ،سنجش توسط متخصصان روانشناسی استفاده شود
تا یک مدلی جامع از فرهنگ ایرانی برای شناخت مؤلفههای
شخصیت توسعه داده شود .همچنین یکی دیگر از
محدودیتهای این پژوهش عدم سنجش روایی مالکی ابعاد
و خرده مؤلفههای شخصیتی بود .توصیه میشود در
تحقیقات آتی از پرسشنامههای معتبر که ابعادی مشابه یا
مخالف با خرده مؤلفههای استخراجشده در این مدل را مورد
سنجش قرار میدهند استفاده شود تا اعتبار این مدل بیشتر
مورد بررسی قرار بگیرد.
منابع

رویه وظیفهشناس بودن که در این پژوهش بهعنوان یکی از
رویههای باوجدان بودن استخراج شد شباهت زیادی با
مدلهای زیستی و مدلهای مبتنی بر تحلیل عاملی دارد.
رویه سازمانیافتگی که از صفات سهلانگار ،بیدقت،
اهمالکار و دمدمی مزاج تشکیلشده شباهت بسیار زیادی
با بعد سازمانیافتگی مدل هکزاکو و نظم باطنی مدل پنج
عامل بزرگ دارد.
تالش برای موفقیت که در این پژوهش بهعنوان یکی از
رویههای بعد باوجدان بودن استخراج شد تقریباً در تمام
مدلهای شخصیتی وجود دارد.
رویه اراده که از صفات بیاراده ،زحمتکش ،راحتطلب،
تنبل تشکیلشده است هر چند که در مدلهای مبتنی بر
فرهنگ واژگانی بهطور مستقیم اشاره نشده است ،اما در مدل
زیستی -روانی کلونینجر با عنوان سختکوشی معرفیشده
است.
رویه درستکار بودن که از صفات آبزیرکاه ،صادق
تشکیلشده است در سایر مدلها بهوضوح مورد اشاره واقع
نشده است ولی احتماالً بهعنوان خرده مؤلفه برخی از
رویههای شخصیتی نظیر وظیفهشناسی میتواند در نظر
گرفته شود.
چون بعد متانت در این پژوهش بهعنوان یک عامل
منحصربهفرد در فرهنگ ایرانی کشف و استخراجشده است و
در فرهنگهای خارجی معادل خوبی برای این بعد اکتشاف
نشده است .در این پژوهش امکان مقایسه آن بهخوبی ابعاد
دیگر میسر نبود.
این پژوهش در صدد طراحی یک الگوی سلسله مراتبی از
صفات شخصیت بر اساس فرهنگ واژگانی زبان و ادبیات
فارسی در بین دانشجویان ایرانی بود؛ چرا که شناسایی
تفاوت های میان فرهنگی می تواند بینش مهمی از سبب
شناسی تکامل شخصیت فردی فراهم آورد( .)25بهطورکلی
یافتههای این تحقیق از حمایت خوبی از مدلهای سلسله
مراتبی بین فرهنگی (نظیر مدل  )NEO-PI-Rمیکرد .اما
علیرغم اشتراکات فراوان بابا این مدلهای جامع یافتههای
این پژوهش گویای این مهم بود که برخی تفاوتها چه از
نظر ابعاد بنیادین و چه از نظر رویهها (یا خرده مؤلفههای)
این ابعاد بین فرهنگ ایرانی و مدلهای جهانی وجود دارند.
یافتههای این پژوهش از این منظر اهمیت دارند که
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