
92

 Spring 2018, Volume 24, Number 1
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

Research Paper
Validation of the Brief Persian Version of the Affective Temperament Auto-
Questionnaire TEMPS-A 

1. Psychiatrist, Assistant Professor, Kerman Neuroscience Research Center, Neuropharmacology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 
2. Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 
3. Psychiatrist, Modeling in Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4. PhD in Biostatistics, Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 
5. Modeling in Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

*Navid Khalili1, 2, Mohammad Esmaiel Panjalizadeh3, Yunes Jahani4, 5

Objectives Affective temperaments are subclinical trait manifestations related to mood disorders. The 
temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego autoquestionnaire (TEMPS-A) has been 
translated into more than 25 languages worldwide and has been shortened in a few of these transla-
tions. The primary objective of the study is to validate a brief Persian version of the TEMPS-A.
Methods The sample consisted of 694 University students educated in 10 different faculties of Bahonar 
University of Kerman, Iran. After translation and back-translation process, participants were asked to 
complete the Persian translation of the original 110-item TEMPS-A. The exploratory factor was analyzed 
using the principal component analysis  method. A five-factor solution was applied based on other stud-
ies and theoretical assumptions. 
Results The five factors such as irritability, anxiety, dysthymic, cyclothymic, and hyperthymic tempera-
ments with a total of 35 items showed acceptable Cronbach’s alpha 0.63, 0.63, 0.66, 0.6, and 0.6, re-
spectively. Anxious-dysthymic and anxious-irritability pairs showed the highest Pearson’s correlation 
coefficient of 0.4. Female subjects scored significantly more on the dysthymic, anxiety, and irritability 
temperaments and less on the cyclothymic temperament. The subscales of the short Persian version 
showed satisfactory Pearson’s correlation coefficients between 0.48 and 0.78 with similar subscales 
from the Persian translation of 110-item TEMPS-A.
Conclusion The 35-item Persian version of the TEMPS-A demonstrated acceptable internal consistency 
and sufficient correlation with the original version, and hence, can be conveniently used for the tem-
perament studies of individuals using Persian language. 
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Extended Abstract

1. Introduction

raepelin introduced four affective tempera-
ments: depression, mania, irritability, and 
cyclothymia. Subsequently, Akiskal et al. 
in Memphis, Pisa, Paris, and San Diego K

operationalized the affective temperaments by developing 
a semi-structured interview (TEMPS-I) that emphasized 
the four Kraepelinian temperaments. In 1998, the general-
ized anxious temperament was introduced as an additional 
dimension. Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, 
Paris, and San Diego autoquestionnaire (TEMPS-A) was 
developed in 2005 and enriched with the addition of anx-
ious temperament.
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Affective temperaments have been suggested as subclini-
cal trait manifestations of mood disorders and potential con-
tributors to the bipolar spectrum. They reflect an increased 
predisposition for developing affective disorders. Some 
investigators also demonstrated an association between af-
fective temperaments and personality disorders, such as 
borderline, narcissistic, histrionic, and avoidant disorders. 

To date, the TEMPS-A has been translated into more than 
25 languages and validated accordingly. Previous studies 
indicated that shortened forms of the questionnaire could 
be used with the same validity and reliability as the original 
version. The primary objective of the present study was to 
validate a brief Persian version of the instrument. Based on 
the experience of other researchers, we decided to develop 
a short form that contained a maximum of eight questions 
for each subscale. In addition, we also aimed to estimate 
the relative prevalence of each temperament in the general 
population of Iran.

2. Method

The study sample consisted of 694 clinically well stu-
dents from Shahid Bahonar University in Kerman, Iran. 
The cohort comprised of 42.9% (298) males and 57.1% 
(396) females. The mean(SD) of the female students was 
23.04(2.61) years, while that of the males was 23.37(2.46) 
years. The participants were from various cities of origin, 
although 70% originated from two southeastern provinces 
of Kerman and Sistan-Baluchestan. After translation and 
back-translation, the Persian translation of the 110-item 
TEMPS-A was provided to the participants. 

The subscales of the Persian TEMPS-A were derived by 
exploratory factor analysis using the principal component 
method and varimax rotation. A forced five-factor solu-
tion was applied. A maximum number of eight items were 
utilized in each subscale. To maximize the discriminative 
power, the items were assigned to factors only if they ex-
hibited a loading >0.34 on specific factors and loading 
<0.28 on any other factor. Items that loaded well only on 
a subscale other than the original were assigned to a new 
subscale if the meaning carried by the items could be rea-
sonably associated with the initial subscale.

The internal consistency of each subscale of the short 
Persian version was examined using coefficient α. For 
each subscale, a score of 100 was divided equally among 
the items. The correlation between the subscales of the 
brief Persian TEMPS-A was investigated via Pearson’s 
correlations. The differences in the subscales between 
genders were assessed using the Mann–Whitney U test. 
Also, the Pearson’s correlations among the subscales of 

the short Persian version and their counterparts in the 
110-item Persian translation were measured. 

3. Results

The five-factor solution was applied for exploratory 
factor analysis (principal-component method and vari-
max rotation). The composition of the subscales of the 
brief Persian version of TEMPS-A contained the fol-
lowing items for the specific temperaments: (1) 65, 67, 
76, 78, 80, and 93 for irritability, (2) 64, 66, 94, 96, 101, 
and 107 for anxiety, (3) items 1, 2, 4, 5, 6, 13, 28, and 
32 for dysthymia, (4) 25, 27, 39, 40, 55, 57, and 70 for 
cyclothymia, and (5) 43, 44, 45, 47, 58, 59, 60, and 62 
for hyperthymia. The internal consistency of the factors 
was acceptable. The subscales of the five temperaments 
showed Cronbach’s alpha as 0.63, 0.63, 0.66, 0.6, and 
0.6, respectively.

The anxiety temperament factor was significantly re-
lated to both the dysthymia and irritability subscales, as 
evidenced by 0.40 coefficient of correlation. Irritable 
and dysthymic factors showed a significant correla-
tion coefficient of 0.25 with each other. Hyperthymic 
temperament exhibited a negative and significant cor-
relation coefficient of -0.09 with both dysthymic and 
anxious factors. Cyclothymic factor demonstrated the 
lowest correlation coefficients that were nonsignificant. 

Moreover, male subjects had significantly high scores 
on the cyclothymic factor, whereas the female subjects 
represented significantly high scores on the dysthymia, 
anxiety, and irritability subscales of the brief Persian 
TEMPS-A. The Pearson coefficients of correlation be-
tween the subscales of the short Persian version and 
similar subscales from the Persian translation of the 
110-item TEMPS-A were 0.76, 0.48, 0.67, 0.78, and 
0.74 for the dysthymic, cyclothymic, anxious, hyperthy-
mic, and irritable temperaments, respectively (P<0.01 
level, two-tailed).

4. Discussion

The brief Persian version of the TEMPS-A showed 
acceptable validity and reliability for future local re-
search. An adequate level of correlation between the 
factors of the Persian version and their counterparts in 
the original version was established. Similar to most of 
the other studies, the current research found low nega-
tive correlations between the hyperthymic temperament 
and both the dysthymic and anxious temperaments. In 
the current study, the strongest correlations were shown 
by anxious-dysthymic and anxious-irritable pairs of 
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temperaments, followed by that between the irritable 
and dysthymic temperaments. In contrast to the present 
analysis, a majority of the previous studies found high 
correlations between the cyclothymic temperament and 
the anxious, dysthymic, and irritable temperaments. 

Despite some minor differences with other international 
studies, the results of the current study cohered with the 
theoretical considerations and empirical evidence in most 
aspects. Five factors, including the original version of the 
questionnaire, were confirmed and found to be adequately 
correlated with the counterpart subscales from the original 
version. We found that the scale was a psychometrically 
sound instrument for investigating affective temperaments 
through epidemiological and genetic studies in Iran. How-
ever, assessment of the psychometric properties of the scale 
based on the clinical samples is required to enhance the rep-
licability of such explorations in clinical practice.
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اهداف سرشت های خلقی، ویژگی های تحت بالینی هستند که با اختالالت خلقی مرتبطند. تاکنون خودپرسش نامه ارزیابی سرشت ممفیس، پیزا، 
پاریس و سان دیه گو (TEMPS-A) به بیش از 25 زبان در دنیا ترجمه شده است. در برخی از نسخه ها هم زمان با اعتبارسنجی، این پرسش نامه 

کوتاه نیز شده است. این مطالعه برای اعتبارسنجی نسخه فارسی کوتاه این پرسش نامه در ایران انجام شده است.
مواد و روش ها مطالعه به روش مقطعی انجام شد. نمونه شامل 694 دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان از 10 دانشکده مختلف و روش 
نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بود. پس از مراحل ترجمه و بازترجمه پرسش نامه 110 سؤالی از تمامی شرکت کنندگان خواسته شد ترجمه 
فارسی پرسش نامه را کامل کنند. تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه اصلی به کارگرفته شد. با توجه به مطالعات مشابه و مفروضات نظری 
ابتدا راه حل پنج عاملی به کار گرفته شد. برای بررسی انسجام درونی زیرمقیاس های نسخه فارسی کوتاه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب 
همبستگی پیرسون بین زیرمقیاس های نسخه فارسی کوتاه با هم و همچنین بین هر کدام از آن ها با زیرمقیاس متناظر از نسخه 110سؤالی 
مشخص شد. تفاوت دو جنس در هر زیرمقیاس نسخه فارسی کوتاه با آزمون یو مان-ویتنی بررسی شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 

تحلیل شدند.
یافته ها پنج عامل سرشت تحریک پذیر، مضطرب، افسرده خویی، ادواری خویی و شیداخویی به دست آمد که 35 جزء داشت و به ترتیب انسجام 
درونی 0/63، 0/63، 0/66، 0/6 و 0/6 نشان دادند. از نظر ارتباط بین عوامل، قوی ترین ارتباط بین زیرمقیاس مضطرب با زیرمقیاس های 
افسرده خویی و تحریک پذیر مشاهده شد. زنان به طور معنی داری نمرات بیشتری در سرشت های افسرده خویی، مضطرب و تحریک پذیر و نمرات 
کمتری در زیرمقیاس ادواری خویی به دست آوردند. زیرمقیاس های نسخه فارسی کوتاه با زیرمقیاس های متناظر از ترجمه فارسی 110سؤالی 

ارتباط پیرسون بین 0/48 و 0/78را نشان دادند.
نتیجه گیری نسخه فارسی 35سؤالی پرسش نامه TEMPS-A انسجام درونی قابل قبول و ارتباط خوبی با نسخه اصلی 110سؤالی داشت. 

پژوهشگران ایرانی در مطالعات سرشت می توانند به شیوه آسان تری از این پرسش نامه استفاده کنند.
کلیدواژه ها: 

سرشت ، اختالالت خلقی، 
روان سنجی، ایران

تاریخ دریافت: 05 اسفند 1395
تاریخ پذیرش: 01  مرداد 1396
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TEMPS-A اعتبارسنجی نسخه کوتاه فارسی پرسش نامه سرشت خلقی
*نوید خلیلی2،1، محمد اسماعیل پنجعلی زاده3، یونس جهانی4، 5

مقدمه

کرپلین1 چهار سرشت عاطفی افسرده خو، شیدایی، تحریک پذیر 
و ادواری خویی را معرفی کرد. همچنین کرشمر2 مفهوم «طیف» را 
بین اختالالت خلقی و سرشتی مطرح کرد. بر این اساس آکیسکال3 و 
همکارانش در ممفیس، پیزا، پاریس و سن دیگو با ساخت مصاحبه ای 

1. Kraepelin
2. Kretschmer
3. Akiskal

کرپلینی،  سرشت  چهار  برای   4(TEMPS-I) نیمه ساختاریافته 
 ،1998 سال  در   .]1،  2[ کردند  کاربردی  را  خلقی  سرشت های 
سرشت اضطرابی فراگیر نیز به عنوان سرشتی جدید معرفی شد ]3[. 
پرسش نامه خودگزارش موجود (TEMPS-A) در سال 2005 طراحی 

شد و سرشت مضطرب در آن لحاظ شد ]4[.

بالینی  تحت  ویژگی های  عنوان  به  خلقی  سرشت های  از 

4. Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Di-
ego –autoquestionarie
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اختالالت خلقی ]5[ و همچنین عوامل بالقوه مؤثر در گرایش 
به طیف دوقطبی ]6[ یاد شده است. یافته ها نشان می دهد این 
سرشت ها می تواند فرد را مستعد ابتال به اختالالت خلقی کند 
اختالالت  و  خلقی  بین سرشت های  رابطه  این،  بر  عالوه   .]7[
و  نمایشی  خودشیفته،  مرزی،  شخصیت  همچون  شخصیتی 

اجتنابی نیز نشان داده شده است ]9 ،8[.

تا به امروز پرسش نامه TEMPS-A به بیش از 25 زبان ترجمه 
و اعتبارسنجی شده است. مطالعات نشان می دهند نسخه های 
کوتاه TEMPS-A به اندازه نسخه اصلی قابلیت دارند. ضمن اینکه 
را  آنان  دقت  و  پاسخ دهنده ها  پذیرش  پرسش نامه،  کوتاه کردن 
TEMPS- افزایش می دهد ]10[. آکیسکال، نویسنده پرسش نامه

A 110 سؤالی، طی تحلیل عامل، نسخه کوتاه 39سؤالی از آن به 
دست آورد که نشان داده است می تواند جمعیت های مختلف در 
میان بیماران اختالل خلقی و افراد کنترل عادی را تشخیص دهد 
]11[. همچنین از این میان می توان به نسخه 35سؤالی در آلمان 
]12[، نسخه 45سؤالی در برزیل ]10[ و نسخه 18سؤالی در ژاپن 
]13[ اشاره کرد. هدف اصلی این مطالعه بررسی روایی نسخه 
تجربه مشابه در کشورهای  اساس  فارسی TEMPS-Aبر  کوتاه 
دیگر است. بر اساس تجربه محققان دیگر، تصمیم گرفته شد 
فرمی کوتاه با حداکثر 8سؤال برای هر خرده مقیاس ایجاد کنیم. 
هدف دیگر این پژوهش بررسی پراکندگی نسبی هر سرشت در 

جمعیت عمومی ایران است. 

روش

این مطالعه به روش مقطعی و در سال 1394 انجام شد. جامعه 
آماری مدنظر در این مطالعه جمعیت عمومی ایران بوده است. در 
تحلیل عامل اکتشافی معموالً به ازای هر سؤال پرسش نامه، حداقل 
پنج نمونه توصیه می شود. همچنین حجم نمونه های 500 نفر یا 
بیشتر در تحلیل، عامل مناسبی تلقی می شود ]15 ،14[. نمونه 
این مطالعه شامل 694 دانشجوی از نظر بالینی سالم در دانشگاه 
باهنر کرمان بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده 
تعیین شدند. 42/9 درصد (292 نفر) از شرکت کنندگان مرد و 
57/1 درصد (396 نفر) زن بودند. متوسط سن دانشجویان زن 
با انحراف معیار 2/61 و متوسط سن شرکت کنندگان   23/04
مرد 23/37 با انحراف معیار 2/46 بود. اگرچه شرکت کنندگان 
از شهرهای مختلف ایران بودند، 70درصد آن ها اهل دو استان 

جنوب شرقی کرمان و سیستان و بلوچستان بودند.

 شرکت کنندگان از 10 رشته تحصیلی متفاوت بودند: ادبیات 
نفر)،   14 (2درصد،  بدنی  تربیت  نفر)،   100 (14/4درصد، 
حقوق (4درصد، 28 نفر)، ریاضیات (5/9 درصد،41 نفر)، علوم 
(10/1درصد، 70 نفر)، مدیریت (5/9 درصد،41 نفر)، مهندسی 
و  نفر)  (13/5 درصد، 94  نفر)، کشاورزی  (32/1 درصد، 223 
فیزیک (4 درصد، 28 نفر). با وجود اینکه این نمونه ممکن است 

باشد،  متفاوت  ایران  کلی  با جمعیت  تحصیالت  نظر سطح  از 
وضعیت  نظر  از  کرمان،  باهنر  دانشگاه  دولتی بودن  به  توجه  با 
اقتصادی اجتماعی و نسبت جمعیت روستایی به شهری متناسب 
با میانگین جمعیت ایرانیان به نظر می رسد. افراد با اختالالت روانی 
عمده با دو سؤال که سابقه اختالل اعصاب و روان و مصرف طوالنی 
مدت داروی اعصاب را بررسی می کرد، از مطالعه حذف شدند. 
داوطلبانی که اطالعات را جمع آوری می کردند، برای تشخیص 
اختالالت روانی از این طریق، آموزش های الزم را کسب کردند. 
تمامی مصاحبه کنندگان روان شناس بودند. از 706 شرکت کننده 
که پرسش نامه ها را کامل کردند، داده های 12 دانشجو به دلیل 
اطالعات ازدست رفته در10درصد یا بیشتر از سوال هایشان حذف 
انتساب  روش  از  استفاده  با  ازدست رفته  داده های  دیگر  شد. 
چندگانه5 برآورد شد. حداکثر تعداد شرکت کنندگانی که به یک 
سؤال پاسخ نداده بودند، یک درصد بود. هیچ اطالعات شخصی 

از افرادی که پرسش نامه را کامل کردند، نگهداری نشده است.

ترجمه پرسش نامه

یکی از نویسندگان مسلط به زبان انگلیسی و ترجمه، نسخه 
اصل انگلیسی TEMPS-A را به فارسی ترجمه کرد و دو مترجم 
دیگر بازترجمه (بازگردان) آن به انگلیسی را انجام دادند. سازنده 
پرسش نامه و مترجم صحت و انطباق ترجمه با نسخه اصلی را 
بررسی کردند. درباره اختالفات بحث شد، اختالفات بررسی شدند 
و در نهایت اجماع حاصل شد. برای اطمینان از شناخته شده بودن 
کلمات و آسان بودن دستور زبان، نسخه فارسی پرسش نامه در 
پزشکان  محققان،  بازخورد  شامل  تکرارشونده ای  فرایند  طول 

بالینی و داوطلبان تحقیق تصحیح شد. 

پرسش نامه TEMPS-A شامل 110 پرسش (بله/خیر) در پنج 
تا  افسرده خویی (سؤاالت 1  زیرمقیاِس شامل سرشت های های 
22)، ادواری خویی (سؤاالت23 تا 42)، هیپرتایمیک (سؤاالت43 
تا 63)، تحریک پذیر (سؤاالت64 تا 84) و مضطرب (سؤاالت 85 
تا110) است. این نسخه اصلی آلفای کرونباخ بین 0/67 (سرشت 

مضطرب) و 0/91 (سرشت ادواری خویی) را نشان داده است. 

پایایی آزمون بازآزمون با بررسی 30 دانشجوی دانشگاهی که 
سالمت بالینی خوبی داشتند، با فاصله دو هفته با روش نمونه گیری 
نمره  می دهد  نشان  سؤاالت  بررسی  آمد.  دست  به  طبقه ای 
این سؤاالت، شامل سؤاالت  از 0/4 است.  کاپای 6 سؤال کمتر 
 0/1 کاپای  نمره  ترتیب  به  که  می شود   37،42،43،80،82،83
0/29، 0/39، 0/27، 0/37، 0/29، را به دست آوردند. با توجه به 

تعداد کم این سؤاالت، هیچ کدام از تحقیق حذف نشدند.

زیرمقیاس های نسخه فارسی پرسش نامه TEMPS-A با تحلیل 

5. Multiple imputation method
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عامل اکتشافی6 با روش مؤلفه اصلی 7 و دوران واریماکس8 به دست 
همچنین  و   TEMPS-A پرسش نامه  نظری  مبانی  اساس  بر  آمد. 
تجارب کلی به دست آمده از نسخه های بین المللی این مقیاس، ابتدا 
راه حلی پنج عاملی به کار گرفته شد. تصمیم گرفته شد چنانچه 
این راه حل نتایج مختلطی نشان داد، از راه حل های دیگر استفاده 
شود. بر اساس تجارب نسخه های کوتاه شده قبلی، حداکثر هشت 
جزء برای هر زیرمقیاس در نظر گرفته شد. برای به حداکثر رساندن 
قدرت افتراق، هر جزء در صورتی به یک عامل اختصاص می یافت که 
بارعاملی آن بزرگ تر از 0/34 برای آن عامل و کمتر یا مساوی 0/28 
برای دیگر عوامل بود. اگر تعداد سؤاالت یک عامل اجازه می داد، 
سؤاالتی که بار عاملی بیش از 0/28 برای دیگر عوامل داشتند، در 
آن عامل باقی می ماندند. پس از حذف سؤاالتی که از لحاظ معنایی، 
ارتباطی با زیرمقیاس ها نداشتند، اگر بیش از هشت سؤال در هر 
زیرمقیاس باقی بود، سؤاالتی که بار عاملی کمتری در آن زیرمقیاس 
داشتند، حذف می شدند. سوال هایی که بر خالف نسخه اصلی برای 
یک زیرمقیاس دیگر بار عاملی پیدا کردند، در صورتی که از نظر 
معنایی به طور منطقی با آن زیرمقیاس ارتباط داشتند، به زیرمقیاس 

جدید اختصاص می یافتند. 

سازگاری درونی برای هریک از زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی 
با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد ]16[. برای هر زیرمقیاس 
بین سوال ها تقسیم شد. همبستگی  به طور مساوی  امتیاز   100
از ضریب  استفاده  با  فارسی  بین زیرمقیاس های نسخه کوتاه شده 
همبستگی پیرسون بررسی شد. میانگین، میانه و صدک دهم و نودم 
و همچنین برآوردهای کشیدگی و چولگی در هر دو جنسیت برای 
زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی TEMPS-A به صورت جداگانه 
محاسبه شدند. تفاوت های بین دو جنس از لحاظ زیرمقیاس ها از 
طریق آزمون یومان ویتنی9 بررسی شدند. z-score برای هر عامل، 
فراوانی پاسخ دهندگان باالی یک انحراف معیار و دو انحراف معیار را 
بررسی کرد. بین زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی و معادل آنان از 
نسخه 110 سؤالی اصلی، ضرایب همبستگی پیرسون محاسبه شدند. 

داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده اند.

این مطالعه به تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
امضا  را  تمامی شرکت کنندگان رضایت نامه کتبی  و  است  رسیده 

کردند. 

یافته ها

TEMPS-A ساختار عاملی نسخه کوتاه شده

تحلیل عامل اکتشافی (روش مؤلفه اصلی، دوران واریماکس) 

6. Exploratory factor analysis
7. Principal-component method
8. Varimax rotation
9. Mann-whitney U test

با استفاده از راه حلی پنج عاملی به کار گرفته شد. چنانکه در 
جدول شماره 1 مالحظه می شود، سوال های 20، 35، 63، 65، 
67، 76، 78، 80، 93، 95، و 104 برای عامل »تحریک پذیر» 
بار عاملی پیدا کردند.  سوال های 20، 35، 63، 95، و 104 که در 
اصل برای دیگر سرشت ها بودند، حذف شدند. سوال 93 اگرچه 
در اصل متعلق به سرشت اضطرابی است ، به علت تشابه بین 
مفهوم استرس و تحریک پذیری واحتمال لرزش دستان در هر 
دو حالت باقی ماند. عامل «تحریک پذیر» با سوال های 65، 67، 
76، 78، 80، و 93، میزان 5/1 درصد از واریانس کل را به خود 

اختصاص داد.

برای سوال های 26، 41، 56، 64، 66،  «مضطرب»  عامل 
68، 71، 94، 96، 101 و 107 بار عاملی پیدا کرد.  سوال های 
26 و 41 که در اصل برای سرشت ادواری خویی بودند و سوال 
و سوال های  بود  برای سرشت شیداخویی10  اصل  در  56 که 
با عامل اضطرابی  نظر  به  با محتوای تحریک پذیر،  68 و 71 
نامرتبط بودند و حذف شدند. سوال های 64 و 66 که در اصل 
برای سرشت تحریک پذیر بودند و در عین حال می توانستند 
عامل  ماندند.  باقی  باشند،  مرتبط  نیز  مضرب  سرشت  با 
«مضطرب» شامل سوال های 64، 66، 94 و 96، 101 و 107، 
به میزان 4/85درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داد. 

سوال های 1، 2، 4، 5، 6، 7، 13، 15، 23، 28، 29، 30، 
32، 34، 88 و 90 برای عامل »افسرده خویی« بار عاملی پیدا 
و 34 صفات  آن ها سوال های 23، 29، 30  میان  در  کردند. 
و   88 سوال های  و  می دادند  نشان  خود  از  را  ادواری خویی 
بودند، حذف شدند.  برای سرشت مضطرب  اصل  در  که   90
زیرمقیاس  به  متعلق  اصل  در  اگرچه   32 و   28 سوال های 
ادواری خویی هستند، عمدتاً نیمه افسرده خویی آن ها پررنگ تر 
بود و در نتیجه، باقی ماندند. سوال های 7 و 15 اگرچه در اصل 
بار عاملی  متعلق به زیرمقیاس افسرده خویی بودند، به دلیل 
حداکثر  محدودیت  سوال ها،  دیگر  با  مقایسه  در  آن ها  کمتر 
برای هر زیرمقیاس و همپوشانی معنایی نسبی  هشت سؤالی 
افسرده خویی  عامل  شدند.  حذف  دیگر  سرشت های  با  آن ها 
شامل سوال های 1، 2، 4، 5، 6، 13، 28 و 32 بود مقدار 4/8 

درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داد.

سوال های 10، 25، 27، 39، 40، 55، 57، 70، 72، 85، 
87، 100 و 102 برای عامل «ادواری خویی» بار عاملی پیدا 
کردند. از این میان، سوال 10 که تنها به جنبه افسرده خویی 
متعلق  اصل  در  که   72 سوال  می شود،  مربوط  ادواری خویی 
و   100  ،87  ،85 سوال های  و  است  تحریک پذیر  سرشت  به 
102 که در اصل مربوط به سرشت مضطرب هستند، از لحاظ 
نظری با سرشت ادواری خویی مرتبط نبودند و حذف شدند. 

10. »شیداخویی« معادل »هایپرتایمیک« است که نویسنده پیشنهاد کرده است.
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(Varimax Rotation) با استفاده از دوران واریمکس TEMPS- A جدول 1. تحلیل عامل اصلی نسخه کوتاه فارسی

عامل
TEMPS- A سوال های

5 4 3 2 1

- 0/04 - 0/04 0/46 0/14 0/15 *1-  فردی افسرده و غمگین هستم. )عامل 3( 

- 0/10 - 0/06 0/41 0/04 0/14 *2-  مردم به من می گویند که نمی توانم جنبه های مثبت چیزها را ببینم. )عامل 3(

- 0/03 0/02 0/32 0/03 0/07 3- رنج زیادی در زندگی کشیده ام.

- 0/07 0/04 0/43 0/02 0/15 *4- فکر می کنم مسائل اغلب به بدترین حالت ممکن اتفاق می افتند. )عامل 3(

- 0/15 0/08 0/41 0/10 0/12 *5- به راحتی دلسرد می شوم. )عامل 3(

- 0/15 - 0/05 0/46 0/05 0/22 *6- تا آنجایی که یادم هست، همیشه احساس می کردم بازنده هستم. )عامل 3( 

- 0/11 0/12 0/38 0/15 0/01 7- همیشه خودم را به دلیل چیزهایی که به نظر دیگران مسئله مهمی نبوده است، سرزنش کرده ام.

- 0/12 0/12 0/28 0/06 0/09 8- به نظر نمی رسد به اندازه مردم دیگر انرژی داشته باشم. 

- 0/03 0/04 0/11 0/20 - 0/00 9- از آن تیپ آدم هایی هستم که آن قدرها از تغییر خوششان نمی آید.

- 0/17 0/37 0/03 - 0/09 - 0/18 10- در گروه ترجیح می دهم شنونده باشم تا گوینده.

0/01 0/09 0/11 0/18 - 0/30 11- غالباً اولویت را به دیگران می دهم .

 - 0/06 0/03 0/08 - 0/00 0/25 12- در برخورد با آدم های جدید احساس ناراحتی بسیار می کنم.

0/09 0/08 0/38 0/11 - 0/22 *13- احساساتم به راحتی با انتقاد یا بی محلی جریحه دار می شود. )عامل 3( 

0/07 0/14 0/18 - 0/45 - 0/06 14- آدمی هستم که همیشه می توانید روی او حساب کنید. 

0/13 0/01 0/36 0/01 - 0/13 15- نیازهای دیگران را مقدم بر خود می شمارم . 

- 0/04 0/02   - 0/06 - 0/36 0/08 16- کوشا و ساعی هستم .

0/00 - 0/15 0/16 0/21 0/04 17- ترجیح می دهم برای کس دیگری کار کنم تا رئیس باشم.

- 0/11 0/07   - 0/16 - 0/16 0/20 18- برایم خیلی عادی است که با برنامه ومنظم باشم.

0/00 - 0/06 0/22 0/31 0/19 19- از آن تیپ آدم هایی هستم که به همه چیز شک دارند. 

- 0/18 0/00 0/00 0/02 0/36 20- میل جنسی ام همیشه کم بوده است.

- 0/00 - 0/08 0/24 0/22 0/09 21- به طور معمول بیش از 9 ساعت خواب الزم دارم . 

 - 0/26 0/20 0/29 - 0/08 0/20 22- غالباً بی دلیل احساس خستگی می کنم. 

0/09 0/13 0/34 0/15 - 0/11 23- خلق وانرژی ام در آنی دگرگون می شود. 

0/01 0/25 0/28  - 0/11 0/15 24- خلق و انرژی ام یا زیاد است یا کم، به ندرت حد وسط است . 

- 0/03 0/55 0/02 0/03 - 0/03 *25- بدون هیچ علت مشخصی توانایی فکرکردنم شدیداً کم و زیاد می شود. )عامل 4( 

0/13 0/15 0/08 0/50 - 0/13 26- می توانم کسی را شدیداً دوست داشته باشم و بعد هم عالقه ام را به او کاماًل از دست بدهم.

0/10 0/34 0/13 0/01 0/21 *27- غالباً با دیگران تندی می کنم و بالفاصله هم احساس پشیمانی می کنم. )عامل 4( 

0/17 - 0/06 0/41 0/20 0/08 *28- غالباً کارها را شروع می کنم و قبل از به اتمام رساندن عالقه ام را به آن ها از دست می دهم. 

)عامل 3( 
0/05 0/17 0/36 - 0/18 0/26 29- غالباً خلق و روحیه ام بی هیچ علتی تغییر می کند.

0/11 - 0/05 0/51 0/12 0/01 30- مدام بین سرزندگی و رخوت در تغییرم.
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عامل
TEMPS- A سوال های

5 4 3 2 1

0/11 0/13 0/28 - 0/25 0/27 31- گاهی شب با افسردگی به بسترمی روم، اما صبح سرحال بیدار می شوم. 

0/16 - 0/06 0/42 0/20 0/03 *32- گاهی شب خیلی سرحال به بستر می روم، ولی صبح با احساسی که زندگی ارزش زنده بودن 

ندارد، بیدار می شوم. )عامل 3(
0/01 0/27 0/32 - 0/08 0/26 33- به من گفته شده است که غالباً خوش بین نیستم و اوقات خوش گذشته را فراموش می کنم.

0/18 0/03 0/34 0/28 0/06 34- بین به خود مطمئن بودن زیاد و به خود اطمینان نداشتن تغییر می کنم.

0/15 0/24 0/15 - 0/04 0/37 35- بین دوری گزینی از دیگران و قاطی شدن با بقیه تغییر می کنم.

0/28 - 0/03 0/03 0/13 - 0/03 36- همه هیجان ها را شدیداً احساس می کنم.

0/05 0/30 0/03 - 0/02 0/28 37- نیازم به خواب شدیداً متغیر است، گاهی فقط چند ساعت گاهی هم بیش از 9 ساعت. 

0/15 0/10 0/21 0/22 - 0/04 38- گاهی اوقات چیزها را روشن و زنده و گاهی هم بی روح و مرده می بینم.

0/03 0/43 - 0/00 0/01 0/13 *39- از آن دسته آدم هایی هستم که در یک زمان می توانند هم غمگین و هم خوشحال باشند. 

)عامل 4( 
0/10 0/47 0/06 0/03 - 0/06 *40- درباره چیزهایی که دیگران دست نیافتنی می پندارند، شدیداً خیال پردازی می کنم. )عامل 4(

0/22 0/11 - 0/03 0/48 - 0/05 41- غالباً میل زیادی به انجام کارهای جنون آمیز دارم.

0/12 0/23 0/04 0/13 0/33 42- از آن دسته آدم هایی هستم که به راحتی عاشق می شوند و به راحتی هم زده می شوند.

0/41 - 0/05 - 0/07 0/11 - 0/03 *43- معمواًل بشاش و شنگول هستم. )عامل 5(

0/41 0/06 - 0/02 - 0/27 0/22 *44- زندگی جشنی است که بی نهایت از آن لذت می برم. )عامل5 (

0/47 - 0/22 0/17 - 0/00 0/05 *45- لطیفه گفتن را دوست دارم، مردم به من می گویند که بذله گو هستم. )عامل 5( 

0/27 0/05 - 0/12 - 0/34 0/15 46- از آن دسته آدم هایی هستم که معتقدند همه چیز در نهایت عاقبت خوشی خواهد داشت.

0/41 - 0/09 - 0/03 - 0/03 - 0/04 *47- به خودم اطمینان زیادی دارم. )عامل5(

0/29 0/19 - 0/10 - 0/19 0/27 48- غالباً ایده های بسیار زیادی دارم.

0/27 - 0/04 - 0/11 0/14 0/00 49- همیشه به کاری مشغول هستم.

0/15 0/16 - 0/10 - 0/12 0/32 50- می توانم کارهای زیادی انجام بدهم، بدون اینکه حتی خسته بشوم. 

0/36 - 0/03 - 0/04 0/20 0/07 51- استعداد خدادادی برای سخنوری، متقاعدکردن دیگران و تمجید از آن ها دارم.

0/18 0/21 - 0/23 - 0/02 0/24 52- عاشق انجام پروژه های جدیدم، حتی اگر ریسک زیادی داشته باشند.

0/22 0/00 - 0/15 0/18 - 0/00 53- زمانی که تصمیم به انجام کاری گرفتم، هیچ چیز جلودارم نیست. 

0/13 0/19 - 0/24 - 0/03 0/14 54- کاماًل احساس راحتی می کنم، حتی با کسانی که نمی شناسمشان. 

0/11 0/47 - 0/31 - 0/06 - 0/12 *55- عاشق ارتباط با آدم های زیادی هستم. )عامل 4(

0/18 0/13 - 0/06 0/48 - 0/06 56- مردم به من می گویند که اغلب در کار دیگران فضولی می کنم. 

0/02 0/42 - 0/06 0/01 0/09 *57- آدم دست ودلبازی هستم و پول زیادی برای دیگران خرج می کنم. )عامل 4( 

0/44 0/11 0/02 0/07 - 0/18 *58- در بسیاری از زمینه ها توانایی های زیاد و تبحر دارم. )عامل 5(

0/45 0/23 0/09 - 0/41 0/11 *59- احساس می کنم حق دارم آن گونه که دوست دارم عمل کنم. )عامل 5(

0/58 - 0/01 0/18 0/00 - 0/00 *60- از آن دسته آدم هایی هستم که دوست دارند رئیس باشند. )عامل 5( 
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عامل
TEMPS- A سوال های

5 4 3 2 1

0/30 0/13 0/06 - 0/28 0/27 61- وقتی با نظر کسی مخالف باشم، می توانم با او وارد بحث داغی شوم.

0/38 - 0/10 0/16 0/26 0/14 *62- میل جنسی ام همیشه زیاد است. )عامل 5(

0/18 - 0/05 0/03 - 0/11 0/42 63- معمواًل کمتر از 6 ساعت خواب برایم کافی است. 

0/18 - 0/06 0/18 0/35 0/18 *64- فردی بدخلق )تحریک پذیر( هستم. )عامل 2( 

- 0/05 0/08 0/10 0/06 0/46 *65- ذاتاً فردی ناراضی هستم. )عامل 1(

- 0/08 - 0/02 0/25 0/45 0/22 *66- زیاد شکایت می کنم. )عامل 2(

- 0/16 0/13 0/04 0/07 0/44 *67- شدیداً از دیگران خرده می گیرم. )عامل 1(

- 0/05 - 0/02 0/21 0/42 0/14 68- اغلب احساس می کنم آماده انفجارم. 

- 0/16 0/29 0/23 0/02 0/19 69- اغلب احساس می کنم تحریک پذیر و مضطرب هستم. 

- 0/14 0/53 0/09 0/08 - 0/03 *70- تحت تأثیر بی قراری ناخوشایندی قرار دارم که نمی دانم چیست. )عامل 4(

0/09 0/20 - 0/01 0/48 - 0/07 71- اغلب آنقدر عصبانی می شوم که همه چیز را داغان می کنم. 

0/07 0/34 0/13 0/04 0/17 72- موقعی که عصبانی می شوم ممکن است درگیری ایجاد کنم. 

0/21 0/00 0/25 0/25 0/07 73- مردم می گویند بدون علت از جا در می روم. 

0/16 0/16 0/28 - 0/05 0/27 74- وقتی عصبانی می شوم به دیگران می پرم. 

0/35 - 0/19 0/18 0/24 0/30 75- دوست دارم مردم را دست بیندازم؛ حتی کسانی را که چندان نمی شناسم. 

0/14 - 0/03 - 0/03 0/12 0/56 *76- طنز گزنده ام مرا به دردسر انداخته است. )عامل 1( 

0/22 - 0/26 0/07 0/33 0/36 77- به قدری غضبناک می شوم که ممکن است به کسی صدمه بزنم. 

0/06 - 0/07 - 0/02 0/11 0/50 *78- به قدری به همسرم )معشوقه ام( حسادت می کنم که دیگر نمی توانم طاقت بیاورم. )عامل 1( 

0/18 - 0/30 0/06 0/36 0/35 79- معروفم به اینکه زیاد فحش می دهم. 

0/04 - 0/18 - 0/00 0/11 0/53 80- می گویند که چند تا گیالس مشروب کافی است تا من را خشن بکند. )عامل 1( 

0/13 - 0/19 0/12 0/31 0/21 81- آدم شدیداً شکاکی هستم. 

0/15 0/16 0/00 - 0/06 0/20 82- روحیه انقالبی دارم. 

0/20 - 0/06 0/08 0/32 0/05 83- میل جنسی ام اغلب آنقدر زیاد است که واقعاً ناخوشایند است.

- 0/03 0/20 - 0/01 0/04 0/19 84- )این سؤال فقط خانم ها(: درست قبل از دوره قاعدگی ام ،حمالت خشم کنترل ناپذیر دارم.

- 0/17 0/55 0/15 0/13 - 0/07 85- از موقعی که یادم می آید آدم نگرانی بوده ام.

- 0/07 0/33 0/23 0/44 - 0/18 86- همیشه نگران یک چیزی یا چیز دیگر هستم.

- 0/03 0/40 0/24 - 0/01 - 0/01 87- درباره کارهای روزمره نگران می شوم، موضوعی که دیگران کم اهمیت تلقی می کنند.

0/10 0/15 0/38 0/14 - 0/17 88- نمی توانم نگران نباشم. 

0/02 0/28 0/29 - 0/11 0/09 89- خیلی ها به من گفته اند اینقدر نگران نباش. 

0/15 0/05 0/37 0/13 0/00 90- وقتی استرس دارم ذهنم از کار می افتد. 

»TEMPS-A نوید خلیلی و همکاران. اعتبارسنجی نسخه کوتاه فارسی پرسش نامه سرشت خلقی«



101

بهار 1397 . دوره 24 . شماره 1 مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

محتوای سوال های 55، 57، 70 که در نسخه اصلی متعلق 
مشاهده  نیز  ادواری خویی  در  هستند،  زیرمقیاس ها  دیگر  به 
می شود، بنابراین این سوال ها در این عامل باقی ماندند. عامل 
ادواری خویی شامل هفت سوال 25، 27، 39، 40، 55، 57 
خود  به  را  کل  واریانس  از  درصد   4/4 مقدار  و  بود   70 و 

اختصاص داد.

سوال های 43، 44، 45، 47، 51، 58، 59، 60، 62 و 75 
برای عامل «هایپرتایمیک» بار عاملی پیدا کردند. سوال 75 
تحریک پذیر  زیرمقیاس  به  متعلق  اصل  در  اصلی  نسخه  در 
بود و حذف شد. دیگر سوال ها همانند نسخه اصلی متعلق به 

زیرمقیاس هایپرتایمیک بودند. سوال 51 به دلیل محدودیت 
حداکثر هشت سؤالی برای هر زیرمقیاس و بار عاملی کمتر در 
مقایسه با دیگر سوال ها حذف شد. این عامل با سوال های 43، 
44، 45، 47، 58، 59، 60 و 62، مقدار 3/3 درصد از واریانس 

کل را به خود اختصاص داد. 

TEMPS-A سازگاری درونی نسخه کوتاه فارسی

افسرده خویی،  مضطرب،  تحریک پذیر،  سرشت های  عوامل 
ادواری خویی و هایپرتایمیک به ترتیب آلفای کرونباخ ،0/6 ،0/63 

0/63 ،0/66 و 0/6 را نشان دادند که قابل قبول است. 

عامل
TEMPS- A سوال های

5 4 3 2 1

- 0/08 0/10 0/34 0/00 0/37 91- نمی توانم آرام باشم. 

- 0/04 0/03 0/28 0/29 0/16 92- غالباً در درونم احساس تالطم و ناآرامی دارم.

0/00 0/11 0/12 0/04 0/50 *93- وقتی استرس دارم غالباً دستانم به لرزه می افتند. )عامل 1(

- 0/09 0/01 0/27 0/35 0/23 *94- غالباً دلم آشوب است. )عامل 2( 

0/03 - 0/00 0/04 0/12 0/53 95- موقع که عصبی هستم ممکن است اسهال بشوم. 

0/06 - 0/03 0/12 0/41 0/28 *96- موقعی که عصبی هستم غالباً حالت تهوع پیدا می کنم. )عامل 2(

- 0/09 0/12 0/08 - 0/01 0/29 97- موقعی که عصبی هستم مجبورم بیش از حد معمول توالت بروم.

0/07 0/06 0/20 0/21 - 0/06 98- موقعی که کسی دیر می کند می ترسم تصادف کرده باشد. 

- 0/06 0/32 0/09 - 0/11 0/01 99- غالبا از اینکه یکی از افراد خانواده ام دچار بیماری جدی شود، وحشت دارم.

- 0/13 0/50 - 0/03 0/15 0/02 100- همیشه در فکرم که کسی ممکن است خبر بدی درباره یکی از اعضای خانواده بدهد. 

- 0/04 0/29 - 0/00 0/53 - 0/00 *101- خوابم آرامش بخش نیست. )عامل 2(

- 0/00 0/39 - 0/00 0/17 0/19 102- اکثراً در به خواب رفتن مشکل دارم . 

0/08 0/15 0/15 0/16 - 0/08 103- ذاتاً آدم بسیار محتاطی هستم . 

0/02 - 0/01 0/10 0/05 0/5 104- اغلب شبها با این ترس که دزدها در خانه هستند از خواب می پرم . 

0/17 0/04 0/14 0/20 0/15 105- وقتی استرس دارم، به راحتی سرم درد می گیرد. 

0/00 0/11 0/19 0/01 0/33 106- وقتی استرس دارم در سینه ام احساس ناراحت کننده ای دارم. 

- 0/00 - 0/06 0/18 0/37 0/26 *107- احساس ناامنی می کنم. )عامل 2( 

- 0/03 0/18 0/28 - 0/01 0/31 108- حتی تغییرات جزئی در روال عادی زندگی ناراحتی زیادی برایم درست می کند. 

0/05 0/04 0/20 0/31 0/11 109- هنگام رانندگی حتی وقتی که هیچ خالفی هم نکرده باشم، می ترسم پلیس جلویم را 
بگیرد.

- 0/06 0/27 0/08 - 0/04 0/11 110- صداهای ناگهانی براحتی مرا از جا می پرانند.  

مواردی که با ستاره مشخص شده اند، سوال هایی هستند که درنهایت در پرسش نامه باقی مانده اند.

عامل 1: تحریک پذیر، عامل 2: مضطرب، عامل 3 : افسرده خویی، عامل4: ادواری خویی، عامل 5: هایپرتایمیک
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TEMPS-A همبستگی بین زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی

همان طور که در جدول شماره 2 آمده است، سرشت مضطرب 
ضریب همبستگی 0/40 با زیرمقیاس های افسرده خویی و تحریک پذیر 
نشان داده شده است. زیرمقیاس های تحریک پذیر و مضطرب ضریب 
همبستگی 0/25 با هم نشان دادند. سرشت هایپرتایمیک ضریب 
همبستگی منفی و قابل توجه 0/9- با هردوی عوامل افسرده خویی و 
مضطرب داشت. زیرمقیاس ادواری خویی حداقل ضریب های همبستگی 

را که همگی غیرمعنی دار بودند، نشان داد.

فارسی  کوتاه  زیرمقیاس های نسخه  بر  اثر جنسیت  و  توزیع 
TEMPS-A

میانگین، میانه، انحراف معیار و صدک دهم و نودم و همچنین 
شاخص های کشیدگی و چولگی برای هر دو جنسیت در جدول 
می دهد  نشان   4 شماره  جدول  است.  شده  آورده   3 شماره 
در  باالتری  نمرات  معنی داری  صورت  به  مرد  شرکت کنندگان 
نمرات  معنی داری  صورت  به  زنان  و  ادواری خویی  زیرمقیاس 
باالتری در زیرمقیاس های افسرده خویی، مضطرب و تحریک پذیر 

در نسخه کوتاه فارسی TEMPS-A داشتند. 

در نمونه ما 4/2 درصد از شرکت کنندگان z-scoreبه میزان 
2SD باالی میانگین در سرشت افسرده خویی نشان دادند. همچنین 
2 درصد از شرکت کنندگان در سرشت ادواری خویی، 3/9 درصد 
در سرشت تحریک پذیر و صفر درصد در زیرمقیاس های سرشت 
هایپرتایمیک و مضطرب z-score مشابه داشتند. همچنین 17/5 
میزان  به   z-score مطالعه  این  در  از شرکت کنندگان  درصد 
1SD باالی میانگین در سرشت افسرده خویی و نیز 15/4درصد 
مضطرب،  سرشت  در  درصد   17/3 ادواری خویی،  سرشت  در 
14/3 درصد در سرشت هایپرتایمیک و 14/9 درصد در سرشت 

تحریک پذیر z-score مشابه داشتند.

همبستگی بین زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی و نسخه 
TEMPS-A اصلی 110سؤالی

ضریب همبستگی پیرسون بین هریک از زیرمقیاس های نسخه 
کوتاه فارسی TEMPS-A و زیرمقیاس مشابه از ترجمه فارسی 
ترتیب 0/76 ،0/48 ،0/67  به   TEMPS-A نسخه 110 سؤالی
0/78 و 0/74 برای زیرمقیاس های افسرده خویی، ادواری خویی، 
موارد در  این  بود. همه  و تحریک پذیر  مضطرب، هیپرتایمیک 

سطح 0/01 معنی دار بود.

بحث

فارسی کوتاه  نسخه  اعتبارسنجی  مراحل  حاضر  مطالعه 
TEMPS-Aرا بیان کرد. این نسخه روایی و پایایی قابل قبولی 
برای مطالعات بومی در آینده از خود نشان داد. سطح خوبی از 

همبستگی بین عوامل نسخه کوتاه فارسی TEMPS-A و عوامل 
متناظر آن ها در نسخه اصلی مشاهده شد.  

مشابه بسیاری از دیگر مطالعات انجام شده، سرشت هایپرتایمیک 
همبستگی منفی و کم با سرشت های افسرده خویی و مضطرب 
داشت. سرشت هایپرتایمیک هیچ گونه همبستگی با سرشت های 
ادواری خویی و تحرک پذیر نداشت ]21-17 ،10[. تمایز سرشت 
هایپرتایمیک از دیگر سرشت ها با مبانی نظری و شواهد تجربی 

همسو است ]23 ،22 ،17 ،13 ،3[. 

سرشت های  جفت  بین  همبستگی  برای  مطالعه  این  نتایج 
بیشتر  با  همسو  مضطرب-تحریک پذیر  و  مضطرب-افسرده خو 
مطالعات  بیشتر  در  ما،  مطالعه  خالف  بر  بود.  دیگر  مطالعات 
دیگر سرشت ادواری خویی همبستگی های باالیی با سرشت های 
مضطرب، افسرده خویی و تحریک پذیر داشته است ]24 ،21-

ویژگی های  با  ادواری خویی  نظری  لحاظ  از   .]9،  10،  17،  19
این مطالعه پنج سؤال  افسرده خویی همراه است ]23 ،3[. در 
اصالتاً ادواری خویی برای عامل سوم «افسرده خویی» بار عاملی 
پیدا کردند که اکثراً حذف شدند. بنابراین در این مطالعه به نظر 
می رسد ارتباط ویژگی های افسرده خویی و ادواری خویی بیشتر 
درون عاملی بوده است تا بین عاملی. مشابه با این مطالعه، برخی 
از نویسندگان همبودی عالئم افسردگی و اضطرابی را پیشنهاد 

کرده اند ]25[.

در تحلیل عامل این مطالعه سوال های زیرمقیاس هایپرتایمیک 
نشان  دیگر  سرشت های  سوال های  با  را  هم پوشانی  کمترین 
دادند. از سوی دیگر توزیع سوال های مضطرب، تحریک پذیر و 
ادواری خویی، هم پوشانی قابل توجهی را در درون عوامل نشان 
داد. دالیل دیگر این هم پوشانی ممکن است به دلیل هم پوشانی 
بین سوال های مرتبط با خلق و سوال های مرتبط با شخصیت 
در پرسش نامه TEMPS-A، وجود طیف بین شرایط طبیعی و 
بیمارگونه سرشتی و هم پوشانی مشکالت خلقی و شخصیتی در 

شرایط بیمارگونه شدید باشد. 

به منظور مطابقت با نسخه اصلی، سوال های که برای عواملی 
غیر از موارد اصلی بار عاملی پیدا کردند، حذف شدند؛ به جز 
آن هایی که معنی شان در راستای عامل جدید قابل تفسیر بود. بر 
این اساس، سوال 93 در سرشت تحریک پذیر، سوال های 64 و 66 
در سرشت مضطرب، سوال های 28 و 32 در سرشت افسرده خویی 
و سوال های 55، 57 و 70 در سرشت ادواری خویی در ارتباط با 
عوامل جدید مالحظه شدند و باقی ماندند. با این حال سازگاری 

درونی عوامل در محدوده مناسب 0/6 تا 0/66 باقی ماند. 

برداشت های  موجب  می توانند  فرهنگی  تفاوت های  برخی 
جدیدی از سوال ها شوند که با منظور سازندگان پرسش نامه لزوماً 
سازگار نیست. برای مثال، در سوال 19، تردید در همه چیز در 
فارسی مترادف با شکاکیت و بدبینی است، در حالی که منظور 
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از آن در نسخه اصلی نوعی منفی نگری است. در سوال های 28 
و 32 ساختار ترکیبی سؤاالت ممکن است به توجه انتخابی به 
بخش های مرتبط با افسردگی آن «از دست دادن عالقه به همه 
منجر  ندارد»  زیستن  ارزش  «زندگی  اینکه  احساس  و  چیز» 
شود. بنابراین، می توان این سوال ها را به سرشت افسرده خویی 
ادواری خویی  اگرچه در اصل متعلق به سرشت  اختصاص داد، 
شده  ذکر   57 سؤال  در  که  دیگران  برای  ولخرجی  هستند. 
است، در فرهنگ ما از خودگذشتگی را می رساند که ویژگی ای 
شخصیتی است، می تواند با بسیاری از سرشت های خلقی همراه 
باشد و از سوی دیگر عالمتی مربوط به پدیدارشناسی دو قطبی 
در افراد با سرشت ادواری خویی در نظر گرفته شود. بنابراین این 

"restless-  سوال در زیرمقیاس ادواری خویی باقی ماند. اصطالح
"ness در زبان فارسی ترجمه ای غیر از مفهوم بی قراری که افراد 
بنابراین  ندارد،  از آن شکایت کنند،  ادواری خویی ممکن است 
اصل  در  گرچه  ماند،  باقی  ادواری خویی  در سرشت  سوال 70 

متعلق به سرشت تحریک پذیر است.

این  نتایج  اکثر مطالعات گزارش کننده شیوع،  با  در مقایسه 
 2SD میزان  به   z-score با  شرکت کنندگان  درباره  مطالعات 
ادواری خویی شیوع  باالی میانگین در سرشت های مضطرب و 
کمتری نشان داد. این موضوع ممکن است ناشی از هم پوشانی 
سوال های در اصل متعلق به این دو سرشت با عوامل دیگر باشد، 
هرچند تفاوت های فرهنگی را نیز نمی توان رد کرد. مقایسه با 

TEMPS-A جدول 2. همبستگی پیرسیون بین زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی

تحریک پذیر هایپرتایمیک مضطرب ادواری خویی افسرده خویی

1 افسرده خویی

1 0/02 ادواری خویی

1 /01- 0/40** مضطرب

1 -0/09* 0/03 -0/09** هایپرتایمیک

1 -0/01 0/40** 0/05 0/25** تحریک پذیر

**همبستگی در سطح 0/01 ( دو طرفه ) معنی دار است .

*همبستگی در سطح 0/05 (دو طرفه ) معنی دار است.

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 3. میانگین ، میانه، انحراف معیار، صدک دهم و نودم و شاخص های کشیدگی و چولگی برای زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی TEMPS-A به تفکیک جنسیت

انحراف میانهمیانگین
معیار

صدک )نمره(
چولگیکشیدگی

1090

)n=298( مرد

0/58-38/2537/5025/950/0075/000/35سرشت افسرده خویی

0/39-44/1542/8523/0414/2971/430/02سرشت سیلکو تایمیک

0/83-37/4733/3326/720/0066/660/21سرشت تحریک پذیر

0/55-0/29-56/4162/5024/7925/0087/50سرشت هاپیرتایمیک

1/05-0/006-39/5933/3327/350/0068/33سرشت مضطرب

)n=396( زن

0/64-0/08-48/4550/0026/6012/5087/50سرشت افسرده خویی

32/0328/5724/760/0071/430/770/11سرشت سیلکو تایمیک

1/10-43/8950/0030/440/0083/330/10سرشت تحریک پذیر

0/80-0/29-53/0950/0025/7612/5087/50سرشت هاپیرتایمیک

0/97-0/09-49/8350/0030/300/0083/33سرشت مضطرب

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران
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مطالعات دیگر درباره سرشت های دیگر، نتایج مختلط و تا حدی 
مشابه را نشان می دهد. به طور کلی شیوع شرکت کنندگان با 
z-score به میزان 1SD باالی میانگین در همه سرشت ها در این 
مطالعه به نظر مشابه با بیشتر مطالعات است ]24 ،21 ،17-19[.

بر پایه تعریف بر مبنای z-score به میزان 2SD باالی میانگین، 
سرشت های افسرده خویی و تحریک پذیر بیشترین و سرشت های 
هایپرتایمیک و مضطرب کمترین شیوع را در نمونه ما داشتند. در 
این خصوص مطالعات نتایج مختلفی نشان داده اند. برای بررسی 
این تفاوت ها که آیا به دلیل تفاوت های فرهنگی رخ داده یا به 
دلیل روش تحقیق متفاوت بوده است، مطالعاتی با جامعه آماری 

بزرگ تر نیاز است.

معنی داری  صورت  به  زن  شرکت کنندگان  مطالعه،  این  در 
و  مضطرب  افسرده خویی،  سرشت  سه  در  را  بیشتری  نمرات 
تحریک پذیر و نمرات کمتری در سرشت ادواری خویی داشتند. 
اگرچه این تفاوت ها در تمام مطالعات هم راستا نیست، این مطالعه 
تنها مطالعه ای بود که تحریک پذیری بیشتری را در خانم ها در 
مقایسه با مردان گزارش کرد ]29-26 ،21-17 ،10[. این موضوع 
را که این اختالف ناشی از تفاوت های فرهنگی باشد، نمی توان رد 
کرد. الگوی تفاوت از نظر سن را با توجه به محدوده باریک سن 

در این مطالعه نمی توان ارزیابی کرد.

تنها  مطالعه  این  داشت.  نیز  محدودیت هایی  حاضر  مطالعه 
نمونه ای غیربالینی، آن هم بیشتر از استان های جنوب شرق کشور 
ایران را دربرگرفت که نمی توان آن را بازنمایی از جمعیت عمومی 
ایران دانست. از آنجا که TEMPS-A برای ارزیابی نمونه های بالینی 
مانند اختالالت خلقی تهیه شده است، الزم است تا در آینده، 
روایی وپایایی آن در جمعیت های بالینی نیز آزموده شود. محدوده 
باریک نمونه از نظر سن و سطح تحصیالت مانع از ارزیابی آثار این 
متغیرها شد. مصاحبه ساختاریافته ای برای حذف نمونه بالینی و 
هیچ مقیاس دیگری برای بررسی روایی همگرا و غیرهمگرا استفاده 
نشد. همچنین شرکت کنندگان پیگیری نشدند، بنابراین ارزیابی 

روایی پیش بینی11 ممکن نبود. تکمیل هم زمان چند پرسش نامه 
نسبتاً بلند برای خودشیفتگی به موازات این مطالعه، ممکن است 
به خستگی زیاد شرکت کنندگان و بی دقتی در تکمیل پرسش نامه 

TEMPS-A منجر شده باشد. 

نتیجه گیری

نسخه کوتاه فارسی TEMPS-A سازگاری درونی و روایی قابل 
قبولی از خود نشان داد. با وجود برخی تفاوت های نسبتاً جزئی 
با دیگر مطالعات بین المللی، این مطالعه به طور کلی در بسیاری 
جهات با مبانی نظری و شواهد تجربی هم راستاست. هر پنج عامل 
مانند نسخه اصلی پرسش نامه، تأیید شدند و همبستگی خوبی با 
زیرمقیاس های همتای خود در نسخه اصلی نشان دادند. تا زمان 
انجام مطالعاتی با نمونه هایی که بیشتر معرف جمعیت عمومی 
ایران باشند، این مقیاس از لحاظ روان سنجی ابزار مناسبی برای 
ارزیابی سرشت های عاطفی در مطالعات ژنتیک و همه گیر شناسی 
با این حال، برای ارزیابی ویژگی های  ایران به نظر می رسد.  در 
روان سنجی این مقیاس در نمونه های بالینی به تکرار نتایج این 

مطالعه برای استفاده از آن ها در مطالعات بالینی نیاز است. 

سپاسگزاری

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان حامی مالی پژوهش حاضر 
بوده است.  از جناب آقای دکتر شاهرخ سردارپور گودرزی به دلیل 
فرایند ترجمه قدردانی می شود. همچنین از تمامی دانشجویانی 
که با شکیبایی در این مطالعه نویسندگان را همراهی کردند، 

سپاسگزاری می شود. 

11. Predictive validity

TEMPS-A جدول 4. تفاوت های جنسیتی زیرمقیاس های نسخه کوتاه فارسی

P Z U

>0/001 -5/10 45794/00 افسرده خویی

>0/001 -7/10 40702/50 ادواری خویی

>0/001 -4/36 47759/50 مضطرب

0/137 -1/48 55162/00 هایپر تایمیک

0/007 -2/67 52102/00 تحریک پذیر

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانمتغیر گروه بندی: جنسیت
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