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Introduction: Zuckerman- Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire is one of the self-
report tools for measuring personality traits and characteristics based on the five main 
dimensions of personality. The main purpose of this study was to determine the 
psychometric properties and factor structure of the Persian form of the short version of the 
Zuckerman-Kuhlman-Aluja personality questionnaire among Iranian students. (ZKA-
PQ/SF).  
Method: This study was applied in terms of purpose and survey in terms of method. The 
sample of the present study consisted of 1699 students (733 boys and 966 girls) who were 
members of the telegram groups and channels at the university in the fall of 1397 and were 
selected by purposive sampling. They answered Zuckerman-kuhlman-Aluja Personality 
Questionnaire Short Form and the NEO Personality Questionnaire Short Form. Cronbach 
alpha coefficient, content validity (NEO Personality Questionnaire), and construct validity 
were considered in an attempt to investigate the psychometric properties of the inventory. 
Components of the test were calculated through principal component analysis with varimax 
rotation by SPSS, version 25. 
Results: Results: The results of exploratory factor analysis showed a 5-factor structure that 
altogether explain 65.59% of the total variance. The results also showed that the validity of 
the test obtained by Cronbach's alpha for the whole questionnaire was 0.93 and for the 
subscales of Aggressiveness, Activity, Extraversion, Neuroticism and Sensation Seeking 
were 0.77, 0.70, 0.91, 0.86 and 0.65, respectively. Simultaneous validity study had a 
significant relationship between neo-personality components and Zuckerman personality 
components.  
Discussion and conclusion: Considering the degree of reliability and validity obtained, the 
short version of Zuckerman Personality Test is an instrument that can be used in research 
fields. It is recommended to check the validity of this questionnaire at the clinical level. 
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 های شخصیتیگیری صفات و ویژگیآلوجا یکی از ابزارهای خودگزارشی برای اندازه-کلمن-پرسشنامه شخصیت زاکرمن مقدمه:
ی فرم های روانسنجی و ساختار عاملهدف اصلی این پژوهش، تعیین ویژگی است که بر پایه پنج بعد اصلی شخصیت قرار دارد.

 در بین دانشجویان ایرانی بود. آلوجا -کلمن-فارسی پرسشنامه نسخه کوتاه شخصیت زاکرمن
نفر از 1699بوده است. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر  یشیمایبه لحاظ روش پ و یلحاظ هدف کاربرد این مطالعه از  روش:
بودند تشکیل دادند که  1397های تلگرام مربوط به دانشگاه در پاییز ها و کانالنفر دختر( که عضو گروه 966پسر و  733یان )دانشجو

 پرسشنامه و اآلوج-کلمن-زاکرمن شخصیت زاکرمن افراد پرسشنامه نسخه کوتاه گیری هدفمند انتخاب شدند. اینبه روش نمونه
آلفای کرونباخ، روایی محتوایی، روایی  ضریب های روانسنجی ازجهت بررسی ویژگی .کردند تکمیل نسخه کوتاه شخصیت نئو را

 اب اصلی هایمؤلفه تحلیل از روش آزمون دهندهتشکیل هایهمزمان )پرسشنامه شخصیت نئو( و روایی سازه استفاده شد. مؤلفه
  .شد محاسبه 25نسخه « اس. پی. اس. اس.»افزار با استفاده از نرم چرخش واریماکس

درصد از واریانس  59/65این پنج عامل  داد که در مجموع نشان را عاملی 5 ساختار یک اکتشافی عاملی تحلیل نتایج نتایج:
و برای  93/0ه برای کل پرسشنام کرونباخ آلفای روش به آزمون اعتبار که داد نشان نتایج همچنین .کنندکل را تبیین می

 86/0، 91/0، 70/0 ،77/0خواهی به ترتیب و هیجان رنجورخوییگرایی، روانفعالیت، برونهای پرخاشگری، خرده مقیاس
 معنادار بود. زاکرمن رابطه  های شخصیتهای شخصیت نئو با مولفههمزمان، بین مولفه روایی بررسی .آمد به دست 65/0و 

 که است نسخه کوتاه شخصیت زاکرمن ابزاری آزمون دست آمده، به روایی و پایایی میزان به توجه با :گیریبحث و نتیجه

 .شودمی سطح بالینی پیشنهاد در پرسشنامه این اعتبار استفاده قرار بگیرد. بررسی های پژوهشی موردتواند در زمینهمی
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 مقدمه 

انسان در زندگی و درتعامل با اطراف خود تحت تاثیر 
گیرد. در یک نگاه گذرا طیف عواملی عوامل مختلف قرار می

توان به دو گذارد را میکه بر انسان و رفتارهای او تاثیر می
دسته عوامل محیطی موقعیتی و عوامل روانی تقسیم کرد. در 

ترین آنها پدیده شخصیت میان عوامل روانی یکی از پرچالش
ای مختلفی هاست. شخصیت تاکنون از منظرها و دیدگاه

پردازان شخصیت، گروهی از تعریف شده است. در میان نظریه
پردازان به برجستگی نقش عوامل ژنتیکی و به عبارتی نظریه

گیری شخصیت انسان نقش عوامل غیرمحیطی را در شکل
اند و در میان طیف مقابل آنها گروهی از مهم تلقی نموده

صل عناصر پردازان قرار دارند که شخصیت را ماحنظریه
اند محیطی از بدو تولد تا سنین نوجوانی و جوانی معرفی کرده

ن سازتریهای حوزه شخصیت یکی از مسئلهو در کنار نظریه
 های آن است.ها، سنجش شخصیت و عناصر و مولفهعرصه

های شخصیتی متنوعی به تناسب تاکنون پرسشنامه
ت، دیدگاه پایه هر محقق و پژوهشگری در سطح جهانی ساخ
در 1اعتبارسنجی و معرفی شده است. در این میان زاکرمن

معیار مهم در ابعاد اصلی  4( بیان کرد که 1991سال )
شخصیت باید در نظر گرفته شود. اولین معیار شامل این است 
که ابعاد اصلی شخصیت بر اساس سن، جنسیت و روش 

های مختلف شناخته شود. دومین معیار وراثت است فرهنگ
سومین معیار که توسط زاکرمن مطرح شد این بود که ابعاد و 

اصلی شخصیت باید در گونه غیر انسان نیز شناخته شود و 
شناختی دارد. های زیستآخرین معیار، ابعاد شخصیت ریشه

نسخه  1993در سال   بر همین اساس زاکرمن و همکاران
                                                            
1 Zuckerman 
2 Neuroticisim-Anxiety 
3 Sociability 
4Aggressin-Hostility  
5 Activity 
6 Impulsive Sensation Seeking 
7 measures anxiety 
8 fear 
9general emotionality  
10 psychasthenia 
11inhibition of aggression  
12 measures affiliation 
13 social participation 
14 extraversion 
15 measures aggression 
16 hostility 
17 anger 
18 lack of inhibitory control 
19 low social desirability 
20energetic behavior  
21 persistence 
22 measures low socialisation 
23 high psychoticism 
24 impulsivity 
25 sensation-seeking 

تحقیق در  اصلی پرسشنامه شخصیت پنج عاملی جدید برای
  ت انسان پیشنهاد کردند.شخصی

 ،3آمیزیمردم ،2یرنجورروان-اضطراب پنج عامل شامل
 است. 6و تکانشگری هیجانی 5تیفعال ،4خصومت-یپرخاشگر
، احساسات 8، ترس7اقدامات اضطرابرنجوری روان-اضطراب

 نیاست. ا 11یو مهار پرخاشگر 10یضعف روح ،9یبه طور کل
 اعتماد به نفس وعدم  ،یوسواس یتوجهیبا ب نیعامل همچن

 یوابستگآمیزی شامل مردم به انتقاد همراه است. تیحساس
که  است 14ییگرابرون ،13یمشارکت اجتماع ،12به اقدامات

احزاب بزرگ و تعامل با  یدوست داشتن برا یابیارزهمراه با 
در افراد  یبه انزوا لیعدم تما نیاز مردم و همچن یاریبس

قدامات خصومت شامل ا-باشد. پرخاشگریمی جامعه
و  18ی، عدم کنترل مهار17، خشم16، خصومت15یتجاوزگر

عامل با خشونت،  نیا است که 19ی پاییناجتماع یتمطلوب
و  عیرس یخستگ ،یریگانتقام ،یانسان ریو غ رینظیرفتار ب

 21یداریو پا 20یاقدامات پر انرژفعالیت  همراه است. یقراریب
به فعال بودن و  ازیعامل با ن نیکند. ایم یریگرا اندازه

انجام دادن وجود  یبرا یکارچیکه ه وقتی قرارییاحساس ب
اقدامات  و تکانشگری هیجانی شامل همراه است ،ندارد

و 24ی، تکانشگر23و روان باال 22نییپا یاجتماع
فقدان  ،یتکانشگر یهاتمیآباشد. می 25یخواههیجان
نند. کیم یابیبدون تفکر را ارزبه عمل  لیو تما یزیربرنامه

و تنوع و  ینوآور جان،یاحساسات و ه مورد عالقه، یهاتمیآ
نند کیم فیو دوستان را توص ینیبشیقابل پریغ یهاتیموقع

[. این مدل با استفاده از فرآیند تحلیل عاملی 1]
های های شخصیت قبلی و ارزیابی جنبهپرسشنامه
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 سمیه رهنمایی و هادی فرهادی                                                           آلوجا -کلمن  -نسخه کوتاه شخصیت زاکرمن  پرسشنامه هنجاریابی و سنجیروان هایویژگی

وخوی شخصیت ایجاد شناختی و رویکردهای خلق زیست
های وجدانی بودن کند که مقیاس. زاکرمن عنوان می[2]شد

کری و کاستادر گونه پنج عامل شخصیت مک 2جوییو توافق1
غیر انسان به صورت صفاتی مانند تکانشوری و پرخاشگری 

 یملابرجسته در مدل پنج ع یهاتفاوت از یکی وجود دارد.
باز بودن به  اسیمق یبرا یاریمع چیاست که ه نیزاکرمن ا

 یتیتجربه وجود ندارد. زاکرمن اظهار داشت که عوامل شخص
و  ی دارندتکامل زاکرمن مبنای نیگزیجا عاملی 5مدل در 

مورد  نیاما ا یی شوندشناسا یرانسانیغ یهاد در گونهنتوانیم
مورد  اسیاز شش مق ن،یعالوه بر ا .ستیباز بودن ن یبرا

اسات )احس اقدامات از یکیباز بودن، تنها  فیتعر یاستفاده برا
خواهی رابطه که هیجان مرتبط با رفتار است و هیجان(

عاملی ندارد و خود یک عامل مستقل  5مشخصی با مدل 
 یاارهیبودن به تجربه مع که باز کندیمو بیان  استبزرگ 

 میتصم [.3کند]یرا برآورده نم تیشخصی اساسیک عامل 
 هیباز بودن به تجربه از تجز عاملحذف  هبزاکرمن و همکاران 

طرفداران  ،یکرکاستا و مک یبه شدت از سو،خود  لیو تحل
. در پژوهشی با [4نئو مورد انتقاد قرار گرفت] مدل پنج عامل

ان نش نئو مقایسه مدل شخصیت زاکرمن با مدل پنج عاملی
 گریمجزا از د یتیبعد شخص کداد که باز بودن به تجربه ی

. دبو جایگزین زاکرمنو پنج عامل  یصفات در مدل پنج عامل
عامل موجود  5های متعدد همبستگی بین بر اساس پژوهش

در مدل  جایگزین زاکرمن کامالً با مدل سه عاملی شخصیت 
کری اشاره عامل  مدل کاستا و مک 5عامل از  4آیزنگ و 

 .[5]دارند

اصلی  چندین نسخه کوتاه از پرسشنامه 2006تا سال 
 فرم کوتاهی توسط زاکرمن 2002زاکرمن ارائه شد. در سال 

گویه بود  7گویه و هر خرده مقیاس آن دارای 35که شامل 
گویه  69ای با پرسشنامه 2003. در سال [1]انتشاریافت

 2006ارایه شد. مجددا در سال  4و گارسیا  3توسط آلوجا
. این [5]دندگویه ارائه دا 50آلوجا و همکاران نسخه کوتاه با 

نسخه در ایران توسط وحیده المعی و همکاران هنجاریابی 
شد، با پژوهشی که بر روی دانشجویان انجام گرفته شد، 

و آلفای کرونباخ را  79/0ضریب پایایی برای کل پرسشنامه 
ی مطالعات نشان مبسیاری از جینتا .[6]بدست آمد  64/0

                                                            
1 conscientiousness 
2 Agreeableness 
3 Aluja 
4 García 
5 Zuckerman-Kuhlman-Aluja PersonalityQuestionnaire 
6 Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire 
7 Neuroticism 
8 Extraversion 
9Activity  
10 Aggressiveness 
11 Sensation Seeking 

من از اعتبار کل -زاکرمن نیگزیجای که مدل پنج عامل دنده
ی اختالالت شخصیت به خصوص نیب شیدرپ ییباال یافتراق

 [.7]برخوردار است Bخوشه
(، پرسشنامه 2010آلوجا ،کولمن و زاکرمن در سال ) 

را بر 5آلوجا-کلمن–یافته جدید شخصیت زاکرمنتوسعه 
اساس مدل شخصیت زاکرمن برای غلبه بر برخی از 

ایجاد 6 زاکرمن وکلمنهای پرسشنامه شخصیتی محدودیت
 5دارای  اآلوج-کلمن–زاکرمن تیشخصکردند. پرسشنامه 

دهی لیکرتی سوال با فرم پاسخ 200سطح و  4عامل، 
عامل  5محتوا اساساً همانند  و پنج عامل در شکل .[8]است

ت ها تفاوکلمن هستند، تنها در نام عامل-شخصیتی زاکرمن 
ل حاضر ایجاد شد. عامل تکانشگری هیجانی در حا

گرایی و اضطراب آمیزی به برونخواهی، مردمهیجان
رنجور خویی نامیده شدند و تکانشی در رنجوری، روانروان

آمیزی جزو فاکتورهای خواهی و مردمفاکتورهای هیجان
یع کننده دامنه وسگرایی قرارگرفت. این تغیرات منعکسبرون

امل ع 5. [9]های پرسشنامه زاکرمن استو گسترده عامل
، 8گرایی، برون7پرسشنامه جدید عبارتند از: روان رنجورخویی

 . [8]11خواهیو هیجان10، پرخاشگری9فعالیت
جا در آلو-کلمن-یافته شخصیت زاکرمنپرسشنامه توسعه

فرهنگ و زبان مختلف مورد تایید قرار گرفته است  23
با  آلوجا-کلمن-زاکرمن .در پژوهشی ابعاد پرسشنامه[10]

ها مشاهده مورد بررسی قرار گرفت. آن عاملی نئو 5پرسشنامه 
گرایی رابطه خواهی با گشودگی و برونکردند که هیجان

پذیری با پرخاشگری رابطه منفی و معکوس مثبت و توافق
. آلوجا و همکاران به مقایسه بین ابعاد پرسشنامه [11]دارند 

-منکل-رمنیافته شخصیت زاکآیزنک با پرسشنامه توسعه
گرایی و ها نشان داد: برونآلوجا  پرداختند، یافته

گرایی و رنجورخویی در پرسشنامه آیزنک با برونروان
یافته شخصیت رنجورخویی در پرسشنامه توسعهروان

گرایی آیزنک و خواهی با برونآلوجا و هیجان-کلمن-زاکرمن
. در [9]اندپریشی در یک گروه قرار گرفتهپرخاشگری با روان

زبان با  11فرهنگ و  15ای وسیع که همزمان در یک مطالعه
سنجی و ساختار عاملی های روانهدف بررسی ویژگی

نفر انجام  10638ای با نمونهآلوجا -کلمن-زاکرمنپرسشنامه 
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ها یکسان بود. ابتدا پرسشنامه به شد، روش در همه فرهنگ

شد یانده مزبان مادری ترجمه و سپس به زبان انگلیسی برگرد
و نسخه نهایی آماده شد، پس از تحلیل ضریب همبستگی و 

ها، نتایج بدست آمده با توجه به متفاوت روایی و ساختار عامل
 . [12]ها کامالً مشابه بودندبودن فرهنگ

امروزه روند جاری در تحقیقات شخصیتی، کاهش تعداد 
. شدباتر میسواالت، ارزیابی شخصیت سریع و همچنان دقیق

ضمن اینکه کوتاه کردن پرسشنامه، پذیرش و دقت 
. بر اساس همین دید آلوجا [13]برد دهندگان را باال میپاسخ

نسخه  کوتاه از  ساخت هدف با را ایمطالعه و همکاران،
با قابلیت حفظ همان عناصر  آلوجا-کلمن-زاکرمنپرسشنامه 

 و ساختار نظری فرم طوالنی اولیه ایجاد کردند. آلوجا و
تا باالتر از  18نفر با میانگین سنی  5875همکاران در ابتدا 

سال برای تهیه نسخه اولیه فرم کوتاه انتخاب شدند و  50
نتایج تحلیل عاملی و محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

 تنسب نشان داد فاکتورهای )درجستجوی تجربه، حساسیت
ی همبستگ ماللت، خصومت و بیقرار بودن( بار عاملی کم و به

ی هارا نشان دادند، برای این فاکتورها گویه 50داخلی کمتر از 
جدید نوشته و در نمونه های بعدی مورد بررسی قرار گرفتند. 

نفر به منظور حذف مواد و تایید  472و463،437های  نمونه
ساختار فاکتورها و آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفتند 

یل عاملی مبنی بر بارهای مناسب و در هر نمونه بررسی تحل
بخش ضریب آلفا کامالً رضایت یدرون یهمسانها و در عامل

نفر برای مقایسه فرم  1416بود و در نمونه پنجم و نهایی از 
 آلوجا-کلمن-زاکرمن کوتاه با فرم بلند استفاده شد. فرم کوتاه

ارزی قوی سنجی بسیار باال و همبستگی و همدارای روان  1
. فرم کوتاه پرسشنامه [14]( بود 93/0عاد نسخه طوالنی)با اب

عامل و  5سوال با  80آلوجا دارای -کلمن–شخصیت زاکرمن
باشد. سواالت فاکتور می 20

سواالت جدید و بازنویسی شده 7،16،17،36،37،57،73،77
 تاهکو هستند. پژوهشی با هدف اینکه مدل پنج عاملی نسخه

آلوجا ارتباطات قابل -کلمن-زاکرمن شخصیت پرسشنامه
های های اختالل شخصیت را در جمعیتبینی با ویژگیپیش

و  فرد سالم 446دهد، در نمونه ایعمومی و بالینی نشان می
بیمار مبتال به اختالل شخصیت )مرزی، پارانویید،  112

اسکیزویید، هیسترونیک و اختالل شخصیت وسواسی 
نی بیی پیشاجباری( نتایج نشان دادکه ویژگی پرخاشگر

 کننده قوی در پارانویید، ضد اجتماعی و هیسترونیک

های زاکرمن همسو . نتایج بدست آمده با یافته[15]باشدمی
بینی کننده قوی است برای عامل فعالیت پیش .[16]باشد می

و نیزدر اختالل شخصیت  اختالل شخصیت وسواسی اجباری
                                                            
1 Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form 

خواهی در گرایی پایین و هیجانمرزی و اسکیزوئید برون
ها نیز پایین گزارش شد. نکته قابل توجه در اختالل مرزی

 تر وپژوهشی نشان دهنده این بود که نسخه کوتاه حساس
روشن  پژوهشنتایج  .[15]باشدموثرتر از نسخه طوالنی می

 تینشان داد که اختالل شخصچلسی ،عینی ودل آرا 
-ری پرخاشگ ،یتکانشگر -یخواه جانیبا ه یضداجتماع

 جانیبا ه یمرز تیاختالل شخص و ومت رابطه مثبتخص
 روان -خصومت واضطراب -یپرخاشگر ،یتکانشگر -یخواه

ختالل ا دارد. یرابطه منفت،یبا فعال یرابطه مثبت ول ییرنجور
 یزیمردم آم ،یتکانشگر -یخواه جانیبا ه یشینما تیشخص
 یرابطه منف ییرنجورخو روان -با اضطراب یمثبت ول رابطه

 -یخواه جانیبا ه فتهیخودش تیدارد. اختالل شخص
 رابطه مثبت یزیخصومت و مردم آمی پرخاشگر ،یتکانشگر

[. 7دارد] یرابطه منف ییرنجورخو روان– با اضطراب یول
 رونب زندگی، به امید بین که دادند نشان شهیدی و فوالدی
 رابطه مثبت وبین روان بودن وجدان با و پذیری توافق گرایی،

معنی داری وجود  منفی رابطه وگشودگی رنجور خویی
 .[17]دارد

های روانسنجی آن نسخه کوتاه پرسشنامه زاکرمن ویژگی
ها نشان دهنده های مختلف آزمایش شده است، یافتهدر نمونه

پوشی یک ساختار عاملی قوی با پرسشنامه طوالنی و هم
 یابیعتبار. پژوهشی باعنوان ا[14]ها استبسیار باال بین آیتم

-ولمنک-زاکرمن تیپرسشنامه شخص کوتاه فرم یچند فرهنگ
در  فرم کوتاه یخواص روانسنج یابیهدف ارز با وجاآل
 ییو اروپا ییایآس ،ییکایآمر ،ییقایآفر یهاها و زبانرهنگف

عنصر  20با  ینشان داد که ساختار پنج عامل جی. نتاانجام شد
 یکاف و مناسب یهاشاخصا ها بدر سراسر فرهنگ یبه خوب

تکرار شد.  97/0ضریب همبستگی کامل  ،پنج عامل یبرا
 خواهیهیجان ریدو متغ نیآلفا از پنج عامل ب یدرون یهمسان

از نقاط و  یدر برخ(بود، 86/0رنجورخویی)( و روان77/0)
د اعتمای آلفا زانیسنگال و توگو، م یبرا ژهیها، به وفرهنگ

پژوهش همبستگی این  .نشان داده شدبه نفس کمتر 
های عاملی زاکرمن بر فرهنگ 5های پرسشنامه مقیاس

 .[18]دهدمختلف را نشان می
شناسان حوزه شخصیت های اساسی روانیکی از تالش

گذاری مدل ساختاری قوی درچند سال اخیر تالش برای پایه
برای صفات شخصیت است. هنگامی که در مطالعات پژوهشی 

نامناسب )به دلیل زمان و حوصله استفاده از نسخه طوالنی 
دهنده( است، نسخه کوتاه به پایایی محکم و ثبات در آزمون

ها، جدید و به روز بودن پرسشنامه و تعداد کم سواالت فرهنگ
های زیادی در زمینه شود. اگر چه پرسشنامهتوصیه می
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شخصیت در ایران وجود دارد، اما اکثر پرسشنامه با تعداد 
قدیمی می باشد. بنابراین، این پرسشنامه در سواالت زیاد و 

ایران به عنوان یکی از جدیدترین و کوتاه ترین ابزار سنجش 
بار ترجمه شده است و با توجه به اینکه شخصیت برای اولین

 هایهنوز بررسی روایی و پایایی و جدول هنجاریابی مقیاس
 تواند به عنوان ابزاریآن در ایران صورت نگرفته است، می

مؤثر برای سنجش ابعاد اصلی شخصیت و درک وجود و قدرت 
یت های شخصبینی بین ابعاد شخصیت زاکرمن و اختاللپیش

استفاده گردد. لذا پرسشنامه شخصیت نسخه کوتاه زاکرمن 
تواند در ایران به عنوان یک آزمون چند منظوره در خدمت می

 اهداف پژوهشی، آموزشی و درمانی قرار بگیرد. 

 پژوهشسوال 

پرسشنامه فرم کوتاه  ینسخه فارس یساختار عامل
 یسنج روان یها و شاخص آلوجا  -کلمن–شخصیت زاکرمن

 ؟چگونه است آن

 روش
 نوع پژوهش

به لحاظ روش  وی کاربرد "مطالعه به لحاظ هدف  نیا
 باشد. می "یشیمایپ

 آزمودنی
جامعه آماری پژوهش حاضر،  الف( جامعه آماری:

های اجتماعی سال که عضو شبکه 50تا  20دانشجویان 
 بودند، دربر می گیرد. 1397)تلگرام( در پاییز 

برای تعیین حجم نمونه بر اساس  ( نمونه پژوهش:ب
که معتقد است در تحلیل  عاملی اکتشافی برای 1نظریه کالین

 حاضر مطالعۀ .برای[19]نمونه الزم است ، 20یا 10هر متغیر 

 نهایت، ریزش، در احتمال شد با احتساب تعیین نفر 1600

 بود، شدند و تنها یک پرسشنامه که ناقص آزمون نفر 1700

                                                            
1 Kline 
2 ZKA-PQ/SF 
3 Physical Aggression 
4 Verbal Aggression 
5 Anger 
6 Hostility 
7 Work Compulsion 
8 Restlessness 
9 Work Energy 
10 Positive Emotions 
11 Social Warmth 
12 Exhibitionism 
13 Sociability 
14 Anxiety 
15 Depression 
16 Dependency 
17 Low self-esteem 
18 Thrill and Adventure Seeking 

پرسشنامه، مشارکت  1699 شد و تعداد گذاشته کنار
نفر زن( به روش هدفمند  966نفر مرد و  733 ها)کننده

های تلگرام قرار ها و کانال)لینک پرسشنامه آنالین در گروه
به سواالت پاسخ و پرسشنامه را شد و هر فرد داوطلبانه داده 

 شدند و وارد تحلیل شدند.  کرد( انتخابارسال می
 
 

 بزارهای پژوهشا
 :2جاآلو-کلمن -پرسشنامه فرم کوتاه شخصیت زاکرمن( 1

برای  2018این مقیاس توسط آلوجا و همکاران در سال 
 در گویه و 80سنجش شخصیت ساخته شده است. دارای 

 هایاست، بدین نحو که به پاسخلیکرت  ایدرجه 4 مقیاس
کامالً مخالفم، مخالفم، موافقم و کامالً موافقم به ترتیب 

 گیرد.تعلق می 4تا 1های نمره
است: پرخاشگری، فعالیت،  بعد 5پرسشنامه شامل 

خواهی که هر بعد رنجور خویی و هیجانگرایی، روانبرون
 دهد:گویه است. پرخاشگری پوشش می16آیتم و  4دارای 

 4(، پرخاشگری لفظی1،21،41،61)3پرخاشگری فیزیکی 
( و 11،31،51،71) 5،(، خشم6،26،46،66)

های: اعتیاد به (، فعالیت قسمت16،36،56،76)6خصومت
 8قراری، بی(68،48،28،8) کلی (، فعالیت3،23،43،63)7کار

گرایی ( برون18،38،58،78)9( و توانایی کار13،33،53،73)
 11(، معاشرتی4،24،44،64)10مثبتهای: احساسات قسمت

( و 14،34،54،74)12(، خودنمایی9،29،49،69)
رنجورخویی شامل: (، روان19،39،59،79)13آمیزیمردم

(، 10،30،50،70)15(، افسردگی65، 45، 5،25)14اضطراب
( و اعتماد به نفس 15،35،55،75)16وابستگی

خواهی که شامل ( سرانجام هیجان 20،40،60،80)17پایین
(، 2،22،42،62)18هیجان و ماجراجویی های:قسمت
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 2زدایی(، بازداری7،27،47،67)1جستجوی تجربه

 3( و حساسیت نسبت به ماللت/ تکانشی12،32،52،72)
 6،66،47،9،29،60،49،79( است. سواالت )17،37،57،77)
شوند. آلوجا و گذاری می( به صورت معکوس نمره71،

 پنج ابعاد یبرا همکاران، در پژوهش خود آلفای کرونباخ
بدست  88/0و  86/0، 86/0، 82/0، 90/0عاملی به ترتیب 

 70/0، 77/0.در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ [14]آوردند 
 بدست آمد. 65/0و86/0، 91/0،

 ظرتجدیدن نسخۀ :نئو شخصیت پرسشنامه فرم کوتاه (2
 و که  توسط کاستا نئو شخصیتی پرسشنامۀ شدة
 خودسنجی وعین ساخته شد،1996کری،درسال مک

 معروف مدل یک بر مبتنی که است شخصیتی هایویژگی
 این گذارینمره[. 20]است عاملی پنج مدل به نام شخصیتی
 طوریکه به است، 4 الی 0 بین و لیکرت به صورت پرسشنامه

 دریافت 4 نمره "موافقم کامالً" و صفر نمره "مخالفم کامالً"
گروسی  توسط ایران در پرسشنامه این سؤالی 60فرم . کندمی

آلفای به دست  ضریب. است شده اعتباریابی 1380درسال
(، 71/0گرایی )(، برون85/0هیجانی) آمده برای ثبات

 بودن با وجدان ( و59/0پذیری)(، توافق45/0گشودگی)

 .[21]( است75/0)

 شیوه انجام پژوهش
 یسیپرسشنامه در ابتدا نسخه انگل یابیبه منظور هنجار

 لهیسبو آلوجا-کلمن - زاکرمن تیپرسشنامه فرم کوتاه شخص
ه ب سندهیو توسط نو افتیمکاتبه با سازندگان آزمون، در

مرحله اول  یترجمه شد، پس از ترجمه برا یفارس
و متخصصان  دیپرسشنامه ترجمه شده به اسات ،یسازواضح

را در ترجمه برطرف و  یکالتداده شد که مش یروانشناس
 در یاحتمال یکاهش خطا یکردند. برا دییا تأپرسشنامه ر

تا  خواسته شد یمتخصص زبان انگلیس کیاز  ها،هیترجمه گو
 ج،یبرگرداند. نتا یرا مجدداً به زبان انگلیس یفارس یهاهیگو

دهنده صحت عملکرد مترجمان اولیه ابزار بود. به منظور نشان
 یاستفاده شد برا یصور ییاز روا آزمون ییروا یبررس

د نقد مور یروانشناس دیتوسط پنج نفر از اسات ییسنجش روا
قرار گرفت و از آنها خواسته شد سؤاالت مبهم را  یو بررس

هر سؤال اظهارنظر  یظاهر ییروشن کنند و در مورد روا
باشد.  یم6/0بدست آمده برابر ییمحتوا ییکنند.نسبت روا

نفر  100 اریدر اخت یشیصورت آزما هسپس پرسشنامه ب
سال قرار  50تا 25 یمونه به روش دسترس( با گروه سن)ن

و نظر خود را درباره  لیآن را تکم لوتیگرفت تا به صورت پا

                                                            
1 Experience Seeking 
2 Disinhibition 
3 Boredom Susceptibility/Impulsivity 

نمودند سؤاالت قابل فهم و تعداد  انیآن ذکر کنند، که ب
سؤاالت مناسب است و غلط های امالیی و انشایی ندارد و 

 یابر الزم است تا آن را تکمیل کنند. قتدقیقه و 20حدود 
 تیپرسشنامه همراه با پرسشنامه شخص یینها یریگنمونه

. دیگرد آماده ییبرای کاربرد نها نیفرم کوتاه نئو به صورت آنال
افراد در نقاط  هیپوشش کل ن،یپرسشنامه آنال یایاز مزا
تر هصادقان ییمتفاوت، فراهم کردن امکان پاسخگو ییایجغراف

 نکیتلگرام ل یهالها و کاناها است. در گروهپرسش یبرا
پرسشنامه قرار داده شد و از افراد خواسته شد بعد از پاسخ 

 نکیها و ارسال در صورت امکان لدادن به تمام پرسش
عضو هستند بگذارند  زیکه خود ن ییهاپرسشنامه را در گروه

ا ه پرسشنامه نیبرا را پوشش دهد. عالوه یشتریتا جامعه ب
دگان کنن مربوط به شرکت اطالعات لیتکم نامی صورت ب به
 نگه داری شد. صورت محرمانه به زین

 شیوه تحلیل داده ها
 ییایپژوهش، پا یها داده لیاجراشده جهت تحل مراحل

آلفای  بیضر ی)درون یاعتبار همسان با استفاده از روش
از انجام  نانیاطم یقرار گرفت. برا یابیمورد ارز(کرونباخ 

 نییتع یبارتلت و برا تیاز آزمون کرو یاکتشاف-یعامل لیتحل
ظور . به مندیاستفاده گرد زهیراز نمودار سنگ ییربنایعوامل ز

افزار نرماب یاکتشاف یروایی سازه مقیاس از تحلیل عامل یبررس
های اصلی با استفاده و روش مؤلفه 25اس اس   نسخه  یاس پ

 یدییتا یعامل لیاز چرخش متعامد از نوع واریماکس و تحل
ه پرسشنامهمبستگی همگرا ییروا یبررس یو برا .انجام شد

 فرم کوتاه زاکرمن با پرسشنامه فرم کوتاه نئو استفاده گردید.

 نتایج
ده دا نشان حاضر پژوهش شناختیاز جمعیت حاصل نتایج

 733 بود شده نمونه انتخاب عنوان به که نفری 1699 از که
 را درصد 56یعنی  نفر 966 و مردان را درصد 43نفر یعنی 

سنی  به دامنه مربوط هایداده همچین. دادتشکیل می زنان
 50تا  40نفر و  889سال  40-30نفر،  669سال  20-30

های توصیفی آماره 1 جدول بود. در نفر همراه 144سال 
-زاکرمن شخصیت آزمون معیار میانگین و انحراف شامل

 .است شده ارائه مؤلفه هر تفکیک بهآلوجا -کلمن 
های پرسشنامه برای تعیین پایایی دونیمه آزمون، گویه

ه ب یسازمهیروش دونشخصیت فرم کوتاه زاکرمن بر مبنای 
ور ظو سپس به من دیگرد میتقس یسوال 40ی دو قسمت مساو

 مهینمرات دو ن نیب یهمبستگ بیضر ،ییایبرآورد پا
 د.به دست آم 2جدول  جینتا که دیپرسشنامه محاسبه گرد
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 پژوهش هاییافته دهدمی نشان دست آمده به ضرایب
پرسشنامه شخصیت  کوتاه مقیاس پایداری مطلوب از حاکی

باشد.زاکرمن می

پرسشنامه هایمؤلفه به مربوط توصیفی هایآماره  .1 جدول

 آلفا کرونباخ انحراف معیار میانگین عامل ها

 77/0 29/3 30/38 پرخاشگری

 70/0 18/3 58/44 فعالیت

 91/0 26/2 70/42 گراییبرون

 86/0 77/4 14/40 رنجورخوییروان

 65/0 43/4 72/38 خواهیهیجان

 . همسانی درونی پرسشنامه فرم کوتاه شخصیت زاکرمن2جدول 

 ضریب همبستگی دونیمه تعدادسواالت آزمون
 ضریب آلفا

 کل نمونه
 دونیمه سازی

 نیمه دوم نیمه اول
 83/0 90/0 87/0 *0/ 79 80 پرسشنامه شخصیت زاکرمن

 کفایت و مناسب بررسی جهت اکتشافی عاملی تحلیل

نمونه  تیشاخص کفا آزمون و بارتلت کرویت آزمون نمونه
 انجام انجام شد. هاداده روی بر1 نیو اولک ریما زر،یتوسط کا

 زر،یکا مقدار که داد نشان اصلی عناصر تحلیل روش به تحلیل
از  با توجه به اینکه مقدار است 838/0با  برابر نیو اولک ریما
 زنی بارتلت آزمون کرویت دارمعنی سطح باالتر است و 7/0

 نتیجه توانمی مالک دو هر پایه بر بنابراین 001/0 از کمتر
 ضرایب همبستگی، ضرایب که است مطلب این بیانگر و گرفت

 انجام عاملی تحلیل توانمی به راحتی هستند و قابل توجهی

 داد.
 تحلیل اجرای در که اولیه آماری هایشاخص اساس بر

 آمده ارزش به دست اصلی هایمؤلفه تحلیل روش با عاملی
واریانس  پوشش درصد و بود یک از بزرگتر مولفه 20 ویژة

از  ترتیب به عامل 20 این برای پرسشنامه مواد بین مشترک
 عامل هفت این درصد بود که ترکیب 06/1درصد تا  12/22
 را پرسشنامه هایماده واریانس درصد کل 15/69هم  روی بر

 کنند.می تبیین

از  بعد را هاماده یک از هر عاملی هایوزن 3جدول 
که در جدول مشاهده چنان .دهدمی چرخش واریماکس نشان

های عامل در پرسشنامه مورد مطالعه به نام 5کنید می
رنجور خویی و گرایی، روانپرخاشگری، فعالیت، برون

و 0/ 5سوال با بارهای عاملی  16خواهی. هر یک با هیجان
اند. باالتر از آن از طریق تحلیل اکتشافی به دست آمده

( و کمترین 833/0م )بیشترین عامل مربوط به سوال هفت
 باشد.( می544/0عامل مربوط به سوال پنجاه و دوم) 

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برماتریس چرخش یافته به شیوه واریماکس . 3جدول

 مولفه ها
 عامل
 اول

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم

     748/0 .بزنم ضربه دیگران به است ممکن باشم فشار تحت اندازه از بیش اگر -1
     649/0 .کنمنمی احترامیبی و هرگز کنممی احتیاط گویممی آنچه مورد در -6

     731/0 .دارم تندی وخوی خلق -11
     717/0 .شوممی عصبانی راحتی به -16
     748/0 .رومنمی در کوره از من -21
     762/0 .است طبیعی برایم بددهنی هستم عصبانی وقتی-26
     752/0 .ریزممی هم و به شوممی ناراحت هستم خطر تحت کنم احساس اگر -31
     702/0 .دارم زودگذر وخوی خلق -36
     736/0 .کنممی نیز استفاده زور از حتی و شومپرخاشگر می کند، توهین من به کسی اگر-41
     785/0 .زنممی داد سرشان هم من زنندمی داد سرم مردم وقتی -46
     686/0 .نیستم صبور کنند، خیلیمی عصبی را من دیگران وقتی-51
     686/0 .شوممی خوشحال دیگران و سختی مشکالت از-56
     679/0 دهیم.می پایان مبارزه با زیاد احتمال به ما کند تحریک را من شدت به کسی اگر-61

                                                            
1   Kaiser-Mayer-Olkin ( KMO) 
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     647/0 شوم. ناراحت اگر گویم، حتینمی ناسزا هرگز-66
     647/0 .کنممی کنترل خوبی به را و خویم خلق-71
     0./728 .کنم انتقاد دیگران از دارم دوست دلیلبی گاهی-76
    662/0  .است من برای دارو یک شبیه کار-3
    779/0  .باشد شلوغ سرم همیشه دارم دوست من-8

    0./762  .باشم حرکت حال و در قراربی دارم تمایل-13
    669/0  .دهممی نشان کامل طور به را امتوانایی کنم، واقعاًمی کار وقتی-18
    747/0  .شد خواهم کارم دلتنگ من بازنشستگی بعد از-23
    801/0  باشم سرگرم همیشه که دارم دوست-28
    738/0   دهم انجام سرگرمی و برای آنی احساسات روی از فقط را کارهایم دهممی ترجیح-33
    753/0  .شوم موفق کارهایم در تا کنممی تالش سخت-38
    758/0  .است من زندگی اصلی هایلذت از کار-43
    775/0  .کنممی کار سگ بوق تا خون از خروس -48
    822/0  .دارم عجله همیشه که امگفته-53
    809/0  .است شده ساخته خودم مخصوص کارم کنممی حس-58
    756/0  کرد نخواهم گیریکناره کارم از هرگز-63
    704/0  .کنم کار به شروع شومبیدار می خواب از صبح اینکه محض به دارم دوست-68
    747/0  . بدهم انجام سرعت با را چیز همه دارم تمایل-73
    769/0  . کنممی کار ظرفیتم تمام با کار، در-78
   687/0   هستم. شاد معموالً  من-4

   755/0   .کنم برخورد وخشک سرد دیگران با دهممی ترجیح-9
   748/0   .کنم سرگرم اجتماعی هایگردهمایی در را دیگران دارم دوست-14

   799/0   .هستم اجتماعی شخص یک-19
   794/0   .دارم خوبی وخوی خلق معموالً-24
   796/0   .دارد مشکل احساساتش بیان در که دانممی جدی آدم را خودم-29
   670/0   .برندمی لذت من با کردن صحبت از دیگران-34
   740/0   .هستم اجتماعی آدم زندگی در-39
   804/0   . برممی لذت امزندگی وقایع اکثر از-44

   780/0   .دهم نشان و خویشاوندانم دوستان به را احساساتم توانممی سختی به-49
   780/0   . دار بگویمخنده های و داستان کنم شوخی دارم دوست-54
   746/0   .کنم شرکت گرفته شکل دوستانم توسط که هاییفعالیت در دارم دوست-59
   813/0   .هستم ایسرزنده فرد معموالً-64
   751/0   .دارم مشکل احساساتم دادن نشان در-69
   762/0   .هستم شوخی آدم کنندمی فکر دیگران-74
   653/0   .دانندمی گیریگوشه آدم را من دیگران-79
  66/0    .کنممی ناراحتی احساس اوقات اغلب من-5

  745/0    .کنممی افسردگی احساس اوقات گاهی-10
  713/0    .کرد خواهم درماندگی احساس نکند، راهنمایی را من کسی اگر-15
  692/0    . دارم کمی نفس به خودم، اعتماد به نسبت-20
  763/0    .هستم و مضطرب قراربی دلیلی هیچ بدون اوقات اغلب-25

  815/0    .دهندمی آزارم منفی افکار اوقات گاهی-30
  775/0    .دهممی دست از را نفسم به اعتماد کندمی انتقاد من از دارم دوستش که کسی وقتی-35
  768/0    .ندارم اطمینان خودم به اوقات اغلب-40
  784/0    .هستم عصبی خیلی آدم-45
  661/0    .کنم گریه دارم دوست اغلب-50
  716/0    .شوممی آزرده دیگران مالحظهبی ها و رفتارهایگفته از راحتی و به هستم حساس-55
  746/0    .دارم خودم به نسبت مثبتی دید-60
  714/0    .شوممی ناراحت آیدمی ذهنم به که اهمیتبی افکار از اغلب-65
  787/0    . ندارم انرژی هیچ که رسدمی نظر به اوقات گاهی-70
  779/0    . باشند داشته دوست را من دیگران دارم نیاز کنم ارزشمندی احساس آنکه برای-75
  813/0    .هستند من از بهتر کنممی مالقات که افرادی کنممی فکر اغلب-80

 658/0     .دارم دوست را هستند پرمخاطره حدی تا که بدنی هایفعالیت-2

 833/0     .دارم دوست زیاد را و هیجان با تغییر همراه مسافرت-7

 730/0     .دارم دوست غیرمجاز را (وبند قید )بی هایمهمانی-12
 742/0     .ندارم را دوست یکنواختی-17
 669/0     .شدممی داوطلب و خطرناک مهیج کارهای بودم، برای ارتش در اگر-22
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 732/0     .دارم دوست را هستند متفاوت من کشور مردم با کامالً آن مردم که خارجی کشورهای به سفر-27
 703/0     .هستم و فعال قراربی من کنندمی فکر دوستانم-32
 876/0     .دارم دوست را غیرمنتظره شرایط-37
 589/0     .برممی لذت باشم فشانآتش یک اینکه از کنممی فکر-42
 786/0     . ندارم دوست را دارد زیادی سفرهای که شغلی-47
 544/0     .کنم تجربه را بخشو لذت سخت هایتجربه که است این زندگی در من اهداف از یکی-52
 714/0     .متنفرم و تکراری یکسان کارهای انجام از من-57
 725/0     .بگیرم یاد را هواپیما با کردن پرواز که دارم دوست-62
 740/0     .برممی لذت بینیپیش قابل غیر هایموقعیت در گرفتن قرار از-67
 672/0     .کنم محدود مهیج هایفعالیت به را هایمدرخواست که کنمنمی سعی-72
 698/0     دهم.تر، ترجیح میساده هایو راه حل تکراری کارهای به را ترخالقانه هایحل راه با جالب کارهای-77

 .  برازش مدل های عاملی آزمون تاییدی پرسشنامه4جدول
 𝑋2 X2/df RMSEA GFI AGFI CFI NFI شاخص

 96/0 95/0 91/0 96/0 06/0 95/2 12/456 عاملی5

شود، درجه آزادی کمتر مشاهده می 4چنان که در جدول 
، شاخص نیکویی برازش  و شاخص برازش تطبیقی  بیشتر 3از 
و تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا  کوچکتر از  95/0از 
است در  9/0اینکه مقادیر باالی  به توجهبا  هستندو 08/0

 وب مدل هستند.نتیجه نشانگر برازش خ
 از اجرای پرسشنامه همزمان روایی بررسی منظور به

 وآلوجا –کلمن –شخصیت زاکرمن های پرسشنامههمزمان
 تجه پرسشنامه فرم کوتاه نئو استفاده شد. برای تحلیل

-کلمن –شخصیت زاکرمن های پرسشنامهعامل بین مقایسه
 پیرسونهمبستگی  از های اصلی پرسشنامه نئوآلوجا با عامل

 دولج در شده مشاهد نتایج به توجه با که است شده استفاده
 شده استخراج نئو توسط که اصلی شخصیت عامل پنج بین 6

همچنین  دارد. وجود همبستگی زاکرمن پرسشنامه با بود
 همگرا روایی عنوان به را همبستگی ضریب این توانمی

 موردنیز  الوجا-کلمن–زاکرمن اعتبار تایید جهت همبستگی

 .داد قرار توجه

 های پرسشنامه شخصیت زاکرمن و نئو. ضریب همبستگی بین عامل5جدول 

 روان رنجورخویی گراییبرون گشودگی پذیریتوافق با وجدان بودن

 های نئوعامل         

 
 هایعامل

 زاکرمن

 رنجور خوییروان **67/0 *-26/0 **13/0 **-06/0 -*43/0

 خواهیهیجان *03/0 **28/0 **26/0 **-17/0 *-11/0

 گراییبرون **-39/0 **47/0 **35/0 *46/0 **22/0

 فعالیت **-16/0 **36/0 **07/0 -35/0 **24/0

 پرخاشگری وخصومت **47/0 **-12/0 078/0 **-31/0 *-54/0

 05/0 سطح در داریمعنی*
 01/0سطح در داریمعنی**

کنید، پرخاشگری مشاهده می 5گونه که در جدول همان
پذیری رابطه معکوس و با شناسی و توافقبا وظیفه

رنجوری نئو رابطه مثبت و معنادار دارد. عامل فعالیت با روان
ر گرایی دگرایی نئو رابطه مبثت، برونگرایی و برونوجدان

ه گرایی نئو رابطبا وجدان بودن و برونزاکرمن با گشودگی و 
رنجور خویی زاکرمن رابطه معکوس و مثبت و با روان

رنجور خویی در پرسشنامه زاکرمن رابطه مثبت با روان
و  گراییرنجور خویی نئو و رابطه منفی و معنادار با برونروان

 گرایی دارد.با وجدان

 

 گیریبحث و نتیجه

 و اعتبار عاملی، ارساخت بررسی به حاضر پژوهش
-منکل–پرسشنامۀ شخصیت زاکرمن کوتاه نسخۀهنجاریابی 

 هاییافته .پرداخت آلوجا در نمونه بزرگ از دانشجویان

پرسشنامه نسخه کوتاه  روانسنجی هایویژگی حاضر پژوهش
 پرسشنامه هایماده درونی شامل همسانی شخصیت زاکرمن

 ضرایب برآورد جهت داد قرار تأیید مورد را سازه روایی و

شخصیت زاکرمن از آلفای کرونباخ استفاده  پرسشنامه پایایی
پرسشنامه  کل درونی که همسانی داد نشان پژوهش شد. نتایج

تا  65/0آن بین  عامل 5 درونی همسانی ( و همچنین93/0)
فرهنگ مختلف  18در [18]که با پژوهشآمد،  دست به 91/0
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 دو در آمده دست به کرونباخ آلفای ضرایبباشد. همسو می

دهنده نشان این که بوده 7/0باالی  و التین فارسی نسخه
 که است این و بیانگر است مطلوب پرسشنامه پایایی ضریب

 و حالت متغیرهای وضع دستخوش کمتر پرسشنامه این

های بدست آمده در پژوهش با عامل 5شود. ضرایب آلفای می
 همسواست. با [14]اصلی فرهنگ در شده گزارش هاییافته

روایی مقیاس شخصیت زاکرمن  و پایایی بودن باال به توجه
 مناسب و مفید مقیاس یک مقیاس، این که گفت توانمی

 ها است.پژوهش در برای استفاده

 شرو از نیز پرسشنامه این سازه روایی ارزیابی منظور به
 هاییافته به طورکلی .شد استفاده عاملی اکتشافی تحلیل
پرخاشگری، فعالیت، عامل ) 5 عاملی وجود تحلیل از حاصل

را تایید کرد خواهی( رنجور خویی و هیجانگرایی، روانبرون
درصد از واریانس کل را تبیین  59/65که روی هم رفته 

 [8و14]های عاملیهمخوان با تحلیل هاعامل این .کنندمی
 و مختلف در تحقیقات شده استخراج عوامل باشد. تشابهمی
 فرهنگی هر که گرچه است آن بیانگر متفاوت هاینگفره

 ابعاد تر،سطح کلی در اما دارد فردی به منحصر هایویژگی

وجود دارد. با  متفاوت هایفرهنگ در مشابهی ساختاری
های روانسنجی مبنی بر ساختار عاملی و ویژگی[12]پژوهش

زبان  11و  فرهنگ 15 در پرسشنامه اصلی که همزمان
 باشد.انجام شد گواه بر این مسئله میمختلف 

تحلیل  طریق از حاضر پژوهش در همزمان روایی
های  پرسشنامه آمد. ابعاد نسخه کوتاه دست به هاهمبستگی
 آلوجا و پرسشنامه نسخه کوتاه – کلمن – زاکرمن شخصیتی

 داد: بین نشان پژوهش حاضر نتایج شد. سنجیده نئو

 پرخاشگری شاخصرنجورخویی و های روانمقیاس
داری معنی و مثبت رنجورخویی نئو همبستگیروان

 هاییافته با ( وجود دارد. این یافته67/0و47/0)

خواهی با هیجان باشد . عاملکامالً همسو می[11و14]
( 28/0گرایی )( برون26/0های از نئو مانند گشودگی)شاخص

( -17/0پذیری )دار و با توافقهمبستگی مثبت و معنی
بلی های قداری وجود دارد که با یافتهمبستگی منفی و معنیه

خواهی در پژوهش حاضر با باشد. عامل هیجانهمسو می
داری دارد ( مثبت و معنی03/0رنجوری نئو همبستگی) روان

 عامل رابطه معناداری یافت نشد. بین[14]هایکه در یافته

(، 47/0گرایی)های برونشاخص و گرایی زاکرمنبرون
( و با وجدان بودن 46/0پذیری )(، توافق35/0گشودگی )

داری و با عامل معنی و مثبت ( از نئو همبستگی22/0)
داری معنی و منفی ( همبستگی-39/0رنجور خویی نئو )روان

همسو است. یکی از مزایای  قبلی یافته با یافته وجود دارد. این
تواند این پژوهش وجود نمونه بسیار بزرگ بود که خود می

بودن نسخه کوتاه  جدید به توجه معرف جامعه باشد. با

 در این استفاده آلوجامورد-کلمن –پرسشنامه زاکرمن 

 رود.می کار بار در جامعه ایرانی بهاولین پژوهش، برای

 روی بر تکمیلی شود تحقیقاتمی پیشنهاد بنابراین،

 بیشتر مطالعات واقع، انجام گیرد. در انجام بالینی هاینمونه

 ساختار از شناخت بهتری تواندمی ترمتنوع هاینمونه بین در

 به ایران در این پرسشنامه روانسنجی خصوصیات و عاملی

استفاده از این پرسشنامه به  کاربردی زمینه دهد. در دست
 کمک پژوهش حوزه برای متخصصان پژوهشی عنوان ابزار
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 پیوست

 بسمه تعالی

ر هتوضیحات زیر برخی از شیوه هایی که مردم به آن فکر می کنند را شرح می دهند. لطفابا دقت بخوانید ونشان دهید که  
چقدر در مورد شما صدق می کند وموافق یا مخالف آن هستید.در صورتی که این شرایط را تجربه نکرده اید ،توضیح دهید  عبارت

 ویا چگونه عمل می کنید. که شما چگونه در مورد آن فکر می کنید
 سن .....              جنسیت ......

 کامال موافق موافق مخالف کامال مخالف اظهارات ردیف
     ضربه بزنم. گرانیاز اندازه تحت فشار باشم ممکن است به د شیاگر ب 1
     پرمخاطره هستند را دوست دارم. یکه تا حد یبدن یهاتیفعال 2
     من است. یدارو برا کی هیکار شب 3
     من معموالً شاد هستم. 4
     .کنمیم یمن اغلب اوقات احساس ناراحت 5
     .کنمینم یاحترامیو هرگز ب کنمیم اطیاحت میگویدر مورد آنچه م 6
     را دوست دارم. ادیز جانیو ه رییمسافرت همراه با تغ 7
     سرم شلوغ باشد. شهیمن دوست دارم هم 8
     سرد وخشک برخورد کنم. گرانیبا د دهمیم حیترج 9

     .کنمیم یاوقات احساس افسردگ یگاه 10
     دارم. یتند یخلق وخو 11
     .را دوست دارم رمجازیوبند( غ دیق ی)ب یهایمهمان 12
     و در حال حرکت باشم. قراریدارم ب لیتما 13
     سرگرم کنم. یاجتماع یهاییرا در گردهما گرانیدوست دارم د 14
     خواهم کرد. ینکند، احساس درماندگ ییمن را راهنما یاگر کس 15
     .شومیم یعصبان یبه راحت 16
     را دوست ندارم. یکنواختی 17
     .دهمیرا به طور کامل نشان م امییواقعاً توانا کنم،یکار م یوقت 18
     هستم. یشخص اجتماع کی 19
     دارم . ینسبت به خودم، اعتماد به نفس کم 20
     .رومیمن از کوره در نم 21
     .شدمیو خطرناک داوطلب م جیمه یکارها یاگر در ارتش بودم، برا 22
     من دلتنگ کارم خواهم شد. یبعد از بازنشستگ 23
     دارم. یخوب یمعموالً خلق وخو 24
     و مضطرب هستم. قراریب یلیدل چیاغلب اوقات بدون ه 25
     است. یعیطب میبرا یهستم بددهن یعصبان یوقت 26
     که مردم آن کامالً با مردم کشور من متفاوت هستند را دوست دارم. یخارج یسفر به کشورها 27
     .سرگرم باشم شهیدوست دارم که هم 28
     احساساتش مشکل دارد. انیکه در ب دانمیم یخودم را آدم جد 29
     .دهندیآزارم م یاوقات افکار منف یگاه 30
     .زمیریو به هم م شومیاگر احساس کنم تحت خطر هستم ناراحت م 31
     و فعال هستم. قراریمن ب کنندیدوستانم فکر م 32
     .انجام دهم یسرگرم یو برا یاحساسات آن یرا فقط از رو میکارها دهمیم حیترج 33
     .برندیاز صحبت کردن با من لذت م گرانید 34
     .دهمیاعتماد به نفسم را از دست م کندیکه دوستش دارم از من انتقاد م یکس یوقت 35
     زودگذر دارم. یخلق وخو 36
     را دوست دارم. رمنتظرهیغ طیشرا 37
     موفق شوم. میتا در کارها کنمیسخت تالش م 38
     هستم. یآدم اجتماع یدر زندگ 39
     ندارم. نانیاغلب اوقات به خودم اطم 40
     .کنمیاستفاده م زیاز زور ن یو حت شومیکند، پرخاشگر م نیبه من توه یاگر کس 41
     .برمیفشان باشم لذت مآتش کی نکهیاز ا کنمیفکر م 42
     من است. یزندگ یاصل یهالذتکار از  43
     . برمیلذت م امیزندگ عیاز اکثر وقا 44
     هستم. یعصب یلیآدم خ 45
     .زنمیمن هم سرشان داد م زنندیمردم سرم داد م یوقت 46
     دارد را دوست ندارم . یادیز یکه سفرها یشغل 47
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 کامال موافق موافق مخالف کامال مخالف اظهارات ردیف
     .کنمیاز خروس خون تا بوق سگ کار م 48
     نشان دهم. شاوندانمیاحساساتم را به دوستان و خو توانمیم یبه سخت 49
     کنم. هیاغلب دوست دارم گر 50
     .ستمیصبور ن یلیخ کنند،یم یمن را عصب گرانید یوقت 51
     بخش را تجربه کنم.سخت و لذت یهااست که تجربه نیا یاز اهداف من در زندگ یکی 52
     عجله دارم. شهیهمام که گفته 53
     . میدار بگوخنده یکنم و داستان ها یدوست دارم شوخ 54
     .شومیآزرده م گرانید مالحظهیب یها و رفتارهااز گفته یحساس هستم و به راحت 55
     .شومیخوشحال م گرانید یاز مشکالت و سخت 56
     متنفرم. یو تکرار کسانی یمن از انجام کارها 57
     کارم مخصوص خودم ساخته شده است. کنمیحس م 58
     که توسط دوستانم شکل گرفته شرکت کنم. ییهاتیدوست دارم در فعال 59
     نسبت به خودم دارم. یمثبت دید 60
     .میدهیم انیبا مبارزه پا ادیکند ما به احتمال ز کیبه شدت من را تحر یاگر کس 61
     .رمیبگ ادیرا  مایپرواز کردن با هواپدوست دارم که  62
     .نخواهم کرد یریگهرگز از کارم کناره 63
     هستم. یامعموالً فرد سرزنده 64
     .شومیناراحت م دیآیکه به ذهنم م تیاهمیاغلب از افکار ب 65
     اگر ناراحت شوم. یحت م،یگویهرگز ناسزا نم 66
     .برمیلذت م ینیبشیقابل پ ریغ یهاتیموقعاز قرار گرفتن در  67
     شروع به کار کنم. شومیم داریصبح از خواب ب نکهیدوست دارم به محض ا 68
     در نشان دادن احساساتم مشکل دارم. 69
     ندارم . یانرژ چیکه ه رسدیاوقات به نظر م یگاه 70
     .کنمیکنترل م یرا به خوب میخلق و خو 71
     محدود کنم. جیمه یهاتیرا به فعال میهاکه درخواست کنمینم یسع 72
     را با سرعت انجام بدهم . زیدارم همه چ لیتما 73
     هستم. یآدم شوخ کنندیفکر م گرانید 74
     من را دوست داشته باشند . گرانیدارم د ازیکنم ن یآنکه احساس ارزشمند یبرا 75
     انتقاد کنم. گرانیدوست دارم از د لیدلیب یگاه 76
     .دهمیم حیتر، ترجساده یهاو راه حل یتکرار یتر را به کارهاخالقانه یهاجالب با راه حل یکارها 77
     . کنمیکار م تمیدر کار، با تمام ظرف 78
     .دانندیم یریگمن را آدم گوشه گرانید 79
     بهتر از من هستند. کنمیکه مالقات م یافراد کنمیاغلب فکر م 80

 مقیاس پرخاشگری : 
 (،16،36،56،76( و خصومت )11،31،51،71،(، خشم  )6،26،46،66)  یلفظ یپرخاشگر ،(1،21،41،61)  یکیزیف یپرخاشگر

 :شامل مقیاس فعالیت
 ییگرا( برون18،38،58،78کار ) یی( و توانا13،33،53،73)  یقراری(، ب8،28،48،68) یکل تی(، فعال3،23،43،63به کار ) ادیاعت 

 : یهاقسمت
(، 19،39،59،79) یزیآم( و مردم14،34،54،74) یی(، خودنما9،29،49،69)  ی(، معاشرت4،24،44،64) بتاحساسات مث

 شامل:  ییرنجورخوروان
( 20،40،60،80) نییو اعتماد به نفس پا (15،35،55،75) ی(، وابستگ10،30،50،70) ی(، افسردگ65، 45، 5،25اضطراب )

 : یهاشامل قسمت یخواه جانیه مقیاس
نسبت به  تی( و حساس12،32،52،72)  ییزدای(، بازدار7،27،47،67تجربه ) ی(، جستجو2،22،42،62) ییو ماجراجو جانیه)

 (( است. 17،37،57،77)  یماللت/ تکانش
 .شوندیم یگذاربه صورت معکوس نمره( 71، 6،66،47،9،29،60،49،79سواالت ) :نکته
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