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 چکیده

ش های نسبتاً پایدار شخصیت کـه توسـط خـود فـرد گـزار               های فردی را بر پایه ویژگی       توان تفاوت   جا که می    از آن : مقدمه
 در  (EPQ-R)نامه شخصیتی آیزنک      فرم تجدیدنظر شده پرسش   ی و هنجاریابی    سنجاعتبار  با هدف  این پژوهش شود سنجید،     می

 .انجام گردید سنی مختلف جمعیت ایرانیهای  گروه
. یادشـده پاسـخ دادنـد   شخصیتی  آزمونبه های سنی مختلف شهر تهران  نفر زن و مرد در گروه   1212  : کار روشمواد و   

 نفـر از    101 ،پـس از آن    ماه    تا دو   یک .انجام شد ها    دادهیب هماهنگی درونی وتحلیل     ادست آوردن ضر  ه  لیل آماری برای ب   تح
چنین برای بـه دسـت        هم .پاسخ دادند آزمون ها   و دوباره به    شدند  تصادف انتخاب     به ،اول ههای آزمون شده در مرحل     آزمودنی

 .شدند بالینی ه مصاحب توسط دو روانشناسها مودنیزآ نفر از 100،  این آزمونییآوردن ضریب روا
 گانـه  هـای شـش      آزمون و بازآزمون نشـان داد کـه مقیـاس          های  ها در مرحله    های مقیاس    ضریب همبستگی بین نمره    :ها  یافته

 EPQ-Rهای کمی  ها و ارزیابی های مقیاس چنین همبستگی میان نمره هم. دهند  در شرایط مختلف نتایج یکسانی را به دست می
هـای    یافتـه . سنجند  های مورد نظر را می      ها ویژگی   ، مقیاس لحاظ نظری   به شخصیتی، نشان داد که      ه مصاحب هدو ارزیاب در مرحل   

 همبسـتگی منفـی     N بـا عامـل      E عامـل    ، جدا است   کامالً Pاز عامل  Eمربوط به همبستگی درونی نشانگر آن است که عامل          
 هدهنـد  از تحلیـل عوامـل نشـان   دسـت آمـده    های به یافته. شود  دیده میP  و Nمل ناچیزی دارد و همبستگی ضعیفی بین عوا

 .  استN و P ، Eهای با مقیاس  A و  C های همبستگی مقیاس
 . استمطلوب دارای پایایی و روایی EPQ-R  :گیری نتیجه

 
  شخصيتي آيزنكهپرسش نامروايي، هنجاريابي، : کليدواژه
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Original  

Article 



 مقدمه
روانشناسی شخصیت بر ایـن      کارشناسان بسیاری از 

ـ         تـوان تفـاوت    باورند که مـی     ههـای فـردی را بـر پای
 پایدار شخصیت که توسط خـود فـرد      های نسبتاً  ویژگی

 و آیزنـک،    1آیزنک (گیری نمود  شوند، اندازه  گزارش می 
1985.( 

  گرایش در برابـر شـرایط محیطـی را    گونه  یونگ دو 
ــرایش را . ســاختدر انســان مطـــرح  ــن دو گ وی ای

که باور داشت   یونگ  . نامید  2یگـرای  درون -گرایی  نبرو
 به خارج، کشـش بـه       3گرا با جریان لیبیدو      گرایش برون 

 عالقه به اشیاء و اشـخاص،        و سوی رویدادهای بیرونی  
گرا در قطب     که گرایش درون    شود؛ درحالی   مشخص می 
گرایی قرار دارد و در آن جریـان لیبیـدو رو             مقابل برون 

 و با تمرکز بر عناصر ذهنی، پیونـد         به سوی درون دارد   
یونـگ چهـار کـنش      . )1960،  4کاریگان (خورده است 

عقالنـی،  (روانی را در رفتار آدمـی برجسـته سـاخت           
 دو) 1952،  1970( آیزنـک    .)هیجانی، حسی و شهودی   

گرایـی و     روند -گرایـی   عـد مهـم و برجسـته، بـرون       ب
را  )ثبـاتی    بی -پذیری یا ثبات    هیجان(گرایی    نژندی  روان

عــوامــل در تـوصیــف شخصــیت       سایر  بیـش از   
ســومی از چنــدی بعـد  پـس از  وی . دانســت مـؤثــر 

 از دو بعـد پیشـین       ارا مطرح ساخت که جد    شخصیت  
 (P) “5گرایـی   پریشـی   روان”  ایــن بــعد    .شمار آورد   به

 ).1985و آیزنک،  آیزنک (نام گرفت
دسـتاورد پژوهشـی    های شخصـیتی آیزنـک        مقیاس

هـدف   بـا و  بـود   بررسـی   ده از پنجاه سـال      دست آم  به
ایـن  . سـاخته شـد   گیری ابعاد اصـلی شخصـیت         اندازه
های کمّی به وسیله خود افـراد،         بندی ها از درجه    مقیاس

هـای    آزمایشهای پژوهشی،     بررسیدوستان و آشنایان،    
شــیمیایی  هــای زیســت پسیکوفیزیولوژیـــک و تحلیــل

 ). 1985آیزنک و آیـزنک، ( اند برآمده
 نامـه   پرسـش کـارگیری     بـه امکان  ) 1382(ویانی  کا

EPQ-R   بررسـی  در ایران بر روی جمعیـت جـوان         را
هــا انطبــاق  نامــه پرســش هترجمــ وی پــس از . نمــود

ـ روابه بررسـی    ناختی و فرهنگی آنها     ش  زبان ی محتـوا   ی
هــای مختلــف  روی یــک گــروه از دانشــجویان رشــته

 نامـه  پرسـش   وپرداخـت های تهـران و شـیراز        دانشگاه
 EPQ-R  ی یدر جمعیــت جــوان ایرانــی دارای پایــارا

 هـای   تحلیل های آماری، عبارت    هگزارش نمود و بر پای    
 .کرداصالح را  نامه پرسشاین دو 

هـای معتبـر شخصـیتی بـرای انجـام            نیاز به آزمون  
 بـالینی ماننـد     های  های پژوهشی بر روی جمعیت      پروژه

ابی و هـای اضـطر     های خلقی، اختالل    اختاللمبتالیان به   
هایی مانند    نامه  پرسش پرداختن به    ،های افسردگی   اختالل

EPQ-Rنماید  را ضروری می. 
توانـد   مـی   EPQ-Rماننـد    یهـای  نامه  پرسشکاربرد  
ـ  را  روانپزشکان   نی و ی بال انروانشناس سـنجش   هدر زمین

کوشـش شـده     بررسـی ایـن    در   .یاری نماید شخصیتی  
هـای    ی صوری و محتوایی و ضریب     یروااست همراه با    

های سنی    هنجاری برای گروه   های  هی، نمر یپایایی و روا  
ـ گونـاگون ا  هـای    و جنسی زیرمقیاس    نامـه   پرسـش  نی

 مهم در   هنام  پرسشاین  کاربرد  و زمینه برای    آید  دست   به
 1. دشوایران فراهم 

 
 كار روشمواد و 

 سـاله   15 نفر مرد و زن      1212های پژوهش     آزمودنی
 کــه نــد بودتهــرانمختلــف شــهر  از منــاطقو بــاالتر 

از میـان سـاکنان شـهر        تصـادفی    -ای  صورت خوشه   به
مراجعه به منازل، دعوت به شـرکت       انتخاب و با    تهران  

 . در پژوهش شدند
 : هـا عبـارت بودنـد از        معیارهای انتخاب آزمـودنی   

ســوم تحصــیالت بــاالتر از ، ســالمت روانــیداشــتن 
ــتن  ــایی، نداشـ ــی راهنمـ ــدگی ذهنـ ــب مانـ   و عقـ

برای آگاهی از موارد یادشده،     . ای مغزی ه آسیبنداشتن  
بسـنده  به مشاهده پرسشگر و گزارش شخصی پاسخگو        

 .ه استشد 
_______________________________________ 
1- Eysenck 2- extraversion- introversion 
3- libido  4- Carrigan 
5- psychoticism 



هفت پرسشگر دارای کارشناسی ارشد روانشناسـی       
، در  اند ه همکاری در کارهای پژوهشی را داشت     هتجربکه  

در ایـن   . شـرکت کردنـد    یساعته آموزش دو  دو جلسه   
شـده و     های انتخـاب    مراجعه به آزمودنی   هها شیو   جلسه

جلب همکاری آنها، چگونگی اجرای آزمـون، وارسـی         
ها پس از تکمیل و مانند آن بـه پرسشـگران             نامه  پرسش

ینـد  آفرو   1روش بازی نقشچنین    هم .آموزش داده شد  
کـار پرسشـگران،    سـازی     برای یکسان . کار، تمرین شد  

 نکـات الزم در اختیـار آنهـا قـرار           هکارتی دربردارنـد  
 . گرفت
 زیـر   هـای هـای پـژوهش ابزار      ای گردآوری داده  بر

 :کار برده شد به
ـ   پرسـش فرم تجدیدنظر شـده      -الف  شخصـیتی   هنام
های شخصیتی     برای سنجش ویژگی   (EPQ-R):آیزنک  

ــت   ــاس اسـ ــش مقیـ ــده و دارای شـ ــاخته شـ  : سـ
، گرایـی  پریشـی  روان) 2(،  گرایی درون -گرایی برون) 1(
گرایش بـه   ) 5( ،2جویی  جرم) 4(،  گرایی نژندی روان) 3(

 .4گرایش به تحریف) 6( و 3اعتیاد
ـ      ه مصاحبه بر پای   -ب  ه فهرست وارسی مبتنی بر نظری

زنــک یتی آی شخصــهیــ نظرهبرپایــ :شخصــیتی آیزنــک
ــک( ــک و آیزن ــ، )1991 ،آیزن ــی ی ک فهرســت وارس

گانه  های شش  اسیهای موجود در مق    ژگیی و هدربردارند
تی قرار  ی شخص هابان در مصاحب  یه شد و راهنمای ارز    یته

یافتـه انجـام      ساختار  صورت نیمه  این مصاحبه به  . گرفت
 . شد

 نفـر از    101هـا بـر روی       نامـه   پرسـش  ماه بعد    5/1
تصادف انتخاب شـده     پیشین که به   ههای مرحل  آزمودنی

. بودند، اجرا گردید و ضریب همبسـتگی محاسـبه شـد          
 نفـر   100 با   یییافتن به ضریب روا    چنین برای دست   هم

ــودنی ــ از آزم ــاحبه ــیتی ها مص ــد  شخص ــام ش و انج
 کمک فهرست وارسـی بـر       بههای شخصیتی آنها     ویژگی
. بنـدی کمـی شـد      درجـه ای    درجه ده یک مقیاس    روی

دسـت    های به   ه و نمر  ها  هاین نمر میان  ضریب همبستگی   
هـا را نشـان      ی آزمون یها، ضریب روا   از زیرمقیاس آمده  
 .داد

 

 ها يافته
 برحسـب   هـای پـژوهش     توزیع فراوانـی آزمـودنی    

 . آمده است1جدولهای سنی و جنس در  گروه
های   ها در دسته    یع فراوانی آزمودنی  ز تو 2در جدول   

گانـه دیـده     شغلی گونـاگون و سـطوح تحصـیلی سـه         
 .شود می

 
هـای     توزیع فراوانی مطلق و نسبی آزمـودنی       -1 جدول

 )n=1212 (های سنی پژوهش برحسب جنس و گروه

  جنس 
 های سنی گروه کل زن مرد
 (%)فراوانی  (%)فراوانی  (%)فراوانی 

19-15  110) 7/17( 117) 80/19( 227) 70/18( 
29-20 120) 19/40( 127) 50/21( 247) 40/20( 
39-30 143) 10/23( 147) 80/24( 290) 90/23( 
49-40 134) 60/21( 100) 90/16( 234) 30/19( 
 )70/17 (214 )10/17 (101 )20/18 (113  و باالتر50
 )100 (1212 )80/48 (592 )20/51 (620 کل

1 
هـای     توزیع فراوانی مطلق و نسبی آزمـودنی       -2 جدول

 میزان تحصیالت و شغلپژوهش برحسب 

 (%)فراوانی   
   میزان تحصیالت

 )90/8 (108 زیردیپلم 
 )30/39 (476 دیپلم 
 )80/51 (628 باالتر از دیپلم 

   شغل
 )2/46 (560 کارمند 
 )00/15 (182 پیشه آزاد 
 )20/3 (38 مدیر/ مهندس/ دکتر 
 )2/0 (2 کارگر 
 )20/17 (209 دانشجو/ آموز دانش 
 )20/46 (141 دار خانه 
 )40/1 (17 بازنشسته 
 )20/5 (63 کار بی 

_______________________________________ 
1- role playing   2- criminality 
3- addiction  4- lying 



گانه   های شش   های هنجاری مقیاس      نمره  3در جدول   
سـنی  هـای     جنس و گـروه   تفکیک    به EPQ-R هنام  پرسش

میانگین، انحراف معیار،    هدهند    نشان  4جدول  . ه است آمد
بر   EPQ-R هگان  های شش   باالیی و حد پایینی مقیاس     حد

 .استجنس حسب 
دست آمـده در بازآزمـایی          های همبستگی به    ضریب

 -گرایـی    بـرون  :گانه به شرح زیر بـود       های شش   مقیاس
 ،76/0گرایــــی  یپریشــــ ، روان88/0گرایــــی  درون

ــد روان ــ ینژن ــاد 88/0ی گرای ــه اعتی ــرایش ب ، 93/0، گ
 .95/0 و گرایش به تحریف 93/0جویی  جرم

کمک ضریب    ها به   همبستگی درونی هر یک از مقیاس     
، 79/0گرایـی     درون -گرایـی    برای بـرون   ،آلفای کرونباخ 

، گـرایش  86/0گرایی   ینژند  روان،76/0گرایی    یپریش  روان
ریـف   و گـرایش بـه تح      75/0جویی    جرم،  74/0به اعتیاد   

 .آمد دست  به 71/0
 

 

ـ   پرسـش هـای شخصـیتی در           در مقیـاس   هـا   هحد پایینی نمر    و و حد باالیی  ) (SDمعیار   میانگین، انحراف    -3جدول    هنام
 EPQ-Rجنسی مختلف  -های سنی  در گروه 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد جنس 
 E E P P N N A A  C C L L ها مقیاس های سنی گروه

 69/9 40/8 02/14 66/11 80/10 11/10 01/14 03/11 10/7 02/7 08/14 73/12 حد پایینی
 37/10 24/9 91/14 55/12 68/11 97/10 02/15 97/11 79/7 82/7 89/14 59/13 میانگین

19-15 

 05/11 07/10 80/15 43/13 55/12 83/11 02/16 91/12 47/8 61/8 69/15 43/14 حد باالیی
 SD 56/4 40/4 21/4 76/3 96/4 48/5 58/4 80/4 66/4 86/4 41/4 72/3 

 92/9 62/8 60/12 41/11 99/9 74/9 73/12 67/10 55/6 28/6 18/13 70/13 حد پایینی
 59/10 29/9 56/13 35/12 96/10 66/10 76/13 70/11 42/7 19/7 98/13 48/14 میانگین

29-20 

 26/11 96/9 52/14 29/13 94/11 58/11 79/14 73/12 29/8 11/8 79/14 27/15 حد باالیی
 SD 35/4 57/4 06/5 94/4 68/5 87/5 07/5 55/5 12/5 49/5 70/3 82/3 

 19/11 17/9 63/12 89/9 06/10 53/8 82/12 86/9 76/5 01/5 62/12 08/13 حد پایینی
 72/11 71/9 44/13 60/10 80/10 24/9 68/13 70/10 37/6 53/5 35/13 74/13 میانگین

39-30 

 25/12 24/10 25/14 31/11 53/11 94/9 54/14 53/11 97/6 05/6 09/14 41/14 حد باالیی
 SD 03/4 52/4 13/3 72/3 05/5 30/5 27/4 52/4 29/4 97/4 25/3 26/3 

 28/11 55/9 38/11 72/10 32/9 36/9 66/11 67/10 62/4 01/5 78/12 29/12 حد پایینی
 00/12 16/10 28/12 57/11 17/10 12/10 71/12 56/11 24/5 59/5 68/13 06/13 میانگین

49-40 

 72/12 78/10 18/13 43/12 02/11 88/10 76/13 45/12 86/5 17/6 58/14 83/13 حد باالیی

 SD 49/4 55/4 37/3 11/3 22/5 29/5 42/4 29/4 99/4 54/4 58/3 62/3 
 36/12 91/10 66/11 13/10 38/9 88/8 74/11 81/9 27/5 10/5 69/11 81/11 حد پایینی
 04/13 67/11 64/12 10/11 26/10 76/9 81/12 83/10 04/6 81/5 56/12 69/12 میانگین

  و باالتر50

 72/13 43/12 63/13 06/12 14/11 64/10 88/13 85/11 81/6 53/6 44/13 58/13 حد باالیی
 SD 75/4 43/4 85/3 89/3 46/5 43/5 74/4 45/4 17/5 99/4 07/4 43/3 



ارتبـاط  ،   EPQ-Rگانـه    های شش   برای روایی مقیاس  
هـا و میـانگین ارزیـابی کمـی           هـای مقیـاس     میان نمـره  
هــا بررســی شــد و ضــریب همبســتگی بــرای  ارزیــاب

، 75/0گرایی    یپریش  ، روان 84/0گرایی    درون -گرایی  برون
ــد روان ــی  ینژن ــاد  73/0گرای ــه اعتی ــرایش ب  ،70/0، گ
 .دست آمد  به73/0 و گرایش به تحریف 68/0جویی  جرم

هـای ششـگانه در        مقیـاس  1میزان همبستگی درونی  
 . نشان داده شده است5جدول 

بودن   به دلیل مشترک ،N و P ، E با A و   Cهمبستگی
بنـابراین  . هـا اسـت     های آزمـون در ایـن مقیـاس         عبارت

 کـامالً  Eعامـل  . پذیر است  تبیینA و   Cهمبستگی باالی
 همبستگی  Nو با عامل ) >001/0p( است  Pجدا از عامل

چنین همبستگی ضعیفی بین عوامل       هم. منفی ناچیزی دارد  
N و  Pها به غیر از مقیاس  سن با تمامی مقیاس.  دیده شد

همبستگی سن  . تحریف دارای همبستگی منفی ضعیف بود     
 .با میزان تحریف از نوع مثبت ضعیف بود

 
 EPQ-Rهای      مقیاسهای کل برحسب جنس و        هحد پایینی نمر   و   و حد باالیی  معیار  نگین، انحراف    میا -4جدول  

)1212=n( 

 کل زن مرد  ها مقیاس
 36/13 35/13 17/13 حد پایینی
 E 61/13) 4/49( 71/13) 54/4( 52/13) 45/4( میانگین

 87/13 08/14 87/13 حد باالیی
 24/6 30/6 00/6 حد پایینی

 P  47/6) 04/4( 63/6) 05/4( 32/6) 03/4( یانگینم
 70/6 95/6 64/6 حد باالیی
 15/12 20/13 91/10 حد پایینی
 N 46/12) 52/5( 65/13) 52/5( 33/11) 28/5( میانگین

 77/12 10/14 75/11 حد باالیی
 18/10 42/10 74/9 حد پایینی
 A 45/10) 72/4( 81/10 )78/4( 11/10) 63/4( میانگین

 71/10 19/11 47/10 حد باالیی
 20/12 02/13 12/11 حد پایینی
 C 48/12) 06/5( 42/13) 06/5( 59/11 )90/4( میانگین

 77/12 83/13 97/11 حد باالیی
 51/10 19/11 69/9 حد پایینی
 L 72/10) 85/3( 48/11) 68/3( 00/10) 87/3( میانگین

 94/10 78/11 31/10 حد باالیی
 

     EPQ-Rهای   ضرایب همبستگی درونی مقیاس-5جدول                           

 E P N A C L ها مقیاس

P 03/0 1     
N 11/0- 22/0 1    
A 25/0- 54/0 74/0 1   
C 02/0- 50/0 86/0 86/0 1  
L 11/0- 39/0- 12/0- 36/0- 20/0- 1 
 22/0 -13/0 -09/0 -11/0 -18/0 -13/0 سن

 ______________________________________ 
1- inter- correlation 



 ثبح
ــر،   ــژوهش حاض ــلی پ ــدف اص ــنجیاعتباره  و س

ـ   پرسـش فرم تجدیدنظر شده    هنجاریابی    شخصـیتی   هنام
 و  انمـرد (سنی مختلف   های    گروه در   (EPQ-R)آیزنک  

 ضـریب   هدف این بررسی دستیابی به    .  بود ) ایرانی انزن
 برآمده از   1شاخص بیرونی کمک همبستگی با      به (ییروا

های  ی با نمرهکمک همبستگ به (ضریب پایایی ،  )مصاحبه
 آلفــای هبــا محاســب (2 درونــیهمســانی، )آزمــون بــاز

  سنی های   هنجاری گروه  های  ه نمر های  جدول،  )کرونباخ
 . های درونی بود همبستگی نتایج هیاراو در دو جنس 

نشانگر آن است   ،  )E(گرایی    های هنجاری برون     هنمر
کم از میزان این ویژگی در افـراد           کم ،که با افزایش سن   

ضـریب همبسـتگی منفـی بـین سـن و           . شود   می کاسته
بـا توجـه بـه      . کنـد   یید مـی  أگرایی این فرض را ت      برون

بـودن،    از جملـه اجتمـاعی    (گراهـا     هـای بـرون     ویژگی
هـا در     و کاهش ایـن ویژگـی     ) خواهی و تحرک    هیجان

رسـد    نظـر مـی     بـه  پذیر  سنین باالتر، چنین تغییری تبیین    
 ).  1985 ،3تون لی(

 گویای آن   )P(گرایی    پریشی  وانهای هنجاری ر    نمره
ایـن  . شـود  است که این ویژگی در سنین باالتر کم می        

 چهـارم زنـدگی محسـوس       هویژه تا پایان ده     کاهش به 
همبستگی منفی بین مقیـاس تحریـف و مقیـاس          . است
بـه نظـر    . گرایی به نفع ایـن فـرض اسـت          پریشی  روان
افـراد   رفتارهای هنجارشکن در     ،رسد با افزایش سن    می
ی برخـ هـای     سو بـا یافتـه      هماین یافته   . یابد  هش می کا

 )1981( 5دوگـال   و مـک   4گورک  مکچون    همها    بررسی
  .است

 نشـان   )N(گرایـی     نژنـدی   های هنجـاری روان     نمره
 این ویژگی در زنان بیشـتر از مـردان          اًدهد که ظاهر    می

چنین . شود  از میزان آن کاسته می    است و با افزایش سن      
ـ کن   پشتیبانی می  3جدول  های    فرضی را یافته   فزونـی  . دن

دلیل آمـادگی بیشـتر زنـان        این ویژگی در زنان شاید به     
هـا از     برخی بررسـی  . پذیری هیجانی باشد    برای واکنش 
 و  8، همسـلی   و کـالرک   )1986( 7 و فرنهام  6جمله گانتر 

   .اند این فرضیه را تأیید نموده) 1987( 9 کالرک-ناسون

ـ بـه  های هنجاری گـرایش   نمره گویـای   (A) اداعتی
همبستگی ناچیز این ویژگی    . گیری نیست   تغییرات چشم 

هـای    لـیکن نمـره   .  با این فرض هماهنگ اسـت      ،با سن 
 گویای آن است که این ویژگی )C(جویی  هنجاری جرم

همبستگی منفی بـا سـن،      . یابد  با افزایش سن کاهش می    
طور محسوسـی     این کاهش به  . کند  این یافته را تایید می    

 .یشتر از مردان استدر زنان ب
 گرایش  دهد که ظاهراً     نشان می  Lهای هنجاری     نمره

ایـن  . به تحریف واقعیت در زنان بیشتر از مردان اسـت         
. یابـد   می یویژگی در هر دو جنس با افزایش سن فزون        

ها ایـن    ها در این مقیاس با سن آزمودنی        همبستگی نمره 
هـای   کند اما این یافتـه بـا یافتـه          فرض را پشتیبانی می   

ایـن    بـر آنان. ناهمخوان است ) 1991 (آیزنکآیزنک و   
 که افزایش سـن باعـث پختگـی شخصـیت           ندباور بود 

به نظر  . گیرد  دیده می اها را ن    شود و فرد کمتر واقعیت      می
ترها در آشکار      جوان ،رسد در جمعیت مورد بررسی      می

. انـد   تر عمل کرده    های خویشتن صادقانه    ساختن واقعیت 
هـای بیشـتر    این یافته نیازمند پـژوهش  جویی چرایی     پی

 1 .  است
هـا    های مقیاس   های درونی بین نمره    نتایج همبستگی 

دهـد کـه      های آزمون و بازآزمون نشـان مـی        در مرحله 
.  دارای پایایی قوی هستندEPQ-Rگانه  های شش   مقیاس

های گزارش شده توسـط آیزنـک و          ها با یافته    این یافته 
درونی، همسانی  دلیل     به .خوان است  هم) 1991(آیزنک  

 . وجود دارد  هر مقیاسهای همبستگی خوبی بین عبارت
هــا و  هــای مقیــاس ضــریب همبســتگی بــین نمــره

 مصــاحبه هی دو ارزیــاب در مرحلــهــای کمّــ ارزیــابی
هـا     کـه از نظـر تئـوری، مقیـاس         دادشخصیتی نشـان    

 هدهند  نشاناین یافته   . سنجند  های مورد نظر را می      ویژگی
آزمون شخصیتی آیزنک در جامعـه ایـران       روایی خوب   

 .است

_______________________________________ 
1- external criterion  2- internal consistency 
3- Layton   4- McGurk  
5- McDougall  6- Gunter   
7- Furnham  8- Hemsley  
9- Nason-Clark   



های درونی نشانگر آن     های مربوط به همبستگی     یافته
 Eعامـل   .  است P از عامل کامالً جدا    Eاست که عامل    

چنـین    هـم .  همبسـتگی منفـی نـاچیزی دارد       Nبا عامل   
ایـن  . شـود    دیده می  P و Nهمبستگی ضعیفی بین عوامل   

اند    گزارش نموده  )1991(و آیزنک   یافته با آنچه آیزنک     
 .  خوان است هم

دست آمده از همبسـتگی هـای درونـی           های به   یافته
 هـای   با مقیاسAو  C های  همبستگی مقیاسهدهند نشان

P   ، E   و N  این همبستگی به دلیل مشترک بودن      .  است
همبسـتگی  . هـا اسـت      آزمون در این مقیاس    های  عبارت
بین این  . ست ا پذیر   نیز به این ترتیب تبیین     A و   C باالی
همخـوانی  ) 1991(آیزنـک   و  ها و گزارش آیزنک       یافته

 .وجود دارد
هـای آموزشـی و      در محیط گیری از این آزمون       بهره

 هـای   ، از دیگـر هـدف     یابی و انتخاب رشـته     برای شغل 
ارزیابی افراد موفـق  . کاربردی مورد نیاز جامعه ما است    

دن تواند ما را در رسـی       های کاری گوناگون می     در زمینه 
هـای شخصـیتی الزم بـرای موفقیـت در آن             به ویژگی 

 . مشاغل رهنمون شود
درمـانی و    دستیابی به معیارهـایی بـرای کـار روان        

تواند از جملـه اهـداف        میاز ازدواج   پیش  های   مشاوره
های   های شخصیتی زوج    ارزیابی ویژگی . کاربردی باشد 

ــرنخ  ــبخت، س ــق و خوش ــرای   موف ــی را ب ــای مهم ه
 راستای همسـرگزینی  از ازدواج و در     های پیش     مشاوره
 .کند فراهم می بهینه

رو بـوده     هـایی نیـز روبـه       این پژوهش با محدودیت   
بـر روی جمعیـت شـهر       برای نمونه این بررسی     . است

مردان و زنان های سنی در   گروهههم و هتهران انجام شد  
مناطق سایر  به  ها    یافتههرچند تعمیم   . ه است را دربرگرفت 

بـه دو دلیـل،     انجـام شـود، امـا       احتیـاط   ایران باید با    
شمار   بهاز این طرح قابل اعتماد      دست آمده     های به   یافته
هـای   مشابه نیز متکی بـر نمونـه      های    بررسی) 1 :رود  می

  ،)1991،  آیزنکآیزنک و   برای نمونه،   (اند    پایتخت بوده 
 انـد کـه جمعیـت تهـران        نشان داده ها    بررسیبرخی  ) 2
تواند درنظـر   افت جمعیتی ایران میای از ب  آمیزه عنوان به

ــه شــود ــانی (گرفت ــان و کاوی ــری، دهق ، احمــدی ابه
ری و  ظـ کاویـانی، احمـدی ابهـری، ن       ؛1381 همکاران،
بـه سـایر    هـا    با این وجود تعمیم داده     .)1381،  هرمزی
 .انجام شوداحتیاط با  باید ،مناطق
نامـه    این بررسی نشان داد کـه پرسـش       طور کلی     هب

 در جامعــه ایــران دارای (EPQ-R)شخصــیتی آیزنــک 
هـای ایـن      روایی خوبی است و از دیدگاه نظری مقیاس       

هـای مـورد نظـر را         نامه توانایی سنجش ویژگی     پرسش
 .دارند
 

 سپاسگزاري
ملـی  بـا حمایـت مـالی مرکـز     انجام این پـژوهش   

پزشکی کشور انجام شد که بدین وسیله       علوم  تحقیقات  
چنین اجـرای آن      هم. کنیم  سپاسگزاری خود را اعالم می    

 پاسـخگویان،   همکاریبدون یاری پرسشگران صادق و      
 .  آنها سپاسگزاریمهاز هم. شدنی نبود
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