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 چکیده

هد   با  حاضرررر  های پژوهش  بررسررری ويژگی 

سیاهه ويژگی سنجی فرم کوتاه  شخصیت روان های 

2013  APA شج شگاه در نمونه ای از دان ويان دان

انجام شد. روش پژوهش  آزاد اسالمی واحد رودهن

کاربردی حاضرر توصریفی و همبسرتگی بود. نمونه 

نفر از دانشجويان دانشگاه  300اين پژوهش شامل 

آزاد اسالمی رودهن بودند که به صورت دردسترس 

داده های پژوهش با اسرررتفاده از  انتخاب شررردند.

سرریاهه ويژگی  سرروالی نئو و فرم کوتاه 60مقیاس 

گرداوری شد و پس APA   2013های شخصیت 

پرسررشررنامه برای تحلیل  280از غربالگری ابتدايی 

شافی نهايی باقی ماند.  يافته های تحلیل عاملی اکت

تايیدی حکايت از وجود  سررروال  24عامل و  5و 

مناسب داشت که حاکی از روايی سازه ابزار داشت. 

مولفه های همچنین همبسررتگی های مانادار بین 

نئو و ويژگی های شخصیت نشان از روايی همزمان 

فای  قادير شررراای آل ابزار داشرررت.  همچنین م

بدا باخ و الم يايی 2کرون پا يت از  کا گاتمن ح ی 

Abstract 

The present study aims to investigate the 

psychometric properties of the APA 2013 

Personality Characteristics short form 

profile in a sample of students at Islamic 

Azad University, Roudhen Branch.The 

applied research method was descriptive 

and Correlational.  The sample consisted 

of 300 students from the Islamic Azad 

University of Roodehen who were 

selected by hand. The research data were 

collected using the Neo-60 questionnaire 

and the APA Personality Characteristics 

Short Person Profile Form (APA 

2013).After initial screening, 280 

uestionnaires remained for the final 

analysis.The findings of exploratory 

factor analysis revealed that there were 5 

factors and 24 questions that indicated 

the validity of the tool structure. Also, the 

Cronbach's alpha and Gatman's Lambda 

2 showed an appropriate instrumental 

reliability. In this way, the APA 

Personality Characteristics Short Form 

(APA) short form has appropriate 
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 مقدمه

صاحب نظران حوزه شخصیت و روانشناسی از شخصیت تاريف های گوناگونی ارائه داده اند. در 

صفات  شخصیت جايگاه ويژه ای دارد. نظريه  سی  شنا ستا، از جمله نظريه هايی که در روان همین را

سی ديدگاه سا ست. فرض ا ست که  ا سترده ای ا سان دارای آمادگی های گ ست که ان صفات اين ا

سان را می توان از  سخ می دهد.به عبارت ديگر ، ان صی به محرک ها پا صفات نام دارد . به طريق اا

نظر احتمال رفتار، احسرراسررات و تفکر آنها به طريقی ااص توصرریف کردساتکینسررون و همکاران، 

انشناسی،کشف سااتار اصوصیات شخصیت انسان ها بوده است (. يکی از مسائل بنیادين رو1382

( اين موضوع مهم به وسیله ابزارها و پرسشنامه های 1387؛ افروز و کامکاری، 1380سافروز و هومن، 

شخصیتی مورد سنجش قرار می گیرد و از جمله مایارهای ارزشیابی، طبقه بندی های شخصیت و 

فرهنگ های مختلف اسررت. بنابراين شررناسررايی تفاوت های  تامیم پذيری آن ها در بین زبان ها و

 میان فرهنگی می تواند بینش مهمی از سررربب شرررناسررری تکامل شرررخصررریت فردی فراهم کند

 .(1387سبهرامی،

شگران حوزه  سیاری از پژوه شی ب صیت، عامل انگیز شخ سی  سا سیع ا تالش برای يافتن ابااد و

وه های مختلف پژوهش گران روانشناسی تحت روانشناسی بوده است. در طی سال های متمادی گر

لوای پارادايم های گوناگون تالش هايی برای شناسايی و دسته بندی ويژگی های شخصیتی داشته 

سازمان متحرک سزنده( دستگاه بدنی 1396اند سنقدی و همکاران،  (. طبق گفته آلپورت، شخصیت، 

کند سشررولتز، ا با محیط تایین میو روانی فرد اسررت که چگونگی سررازگاری ااتصرراصرری آن فرد ر

صیت می2002 شخ صله (. با توجه به اين تاريف،  شخیی و فا شد و ت سازگارانه با سازگار يا نا تواند 

ست؛  شواری ا سازگار سدارای ااتالل( در يک فرد کار د سالم( و نا سازگار س صیت  شخ گذاری بین 

تار اود را با محیط و تغییراتش، ناسررازگاری مربوب به زمانی اسررت که فرد قادر نباشررد تفکر و رف

مناسررب ابزار داشررت. به اين ترتیب می توان گفت 

  2013های شررخصرریت فرم کوتاه سرریاهه ويژگی

APA  دارای ويژگی های روانسررنجی مناسرربی در

ش حاضرررر بود. نتايی اين پژوهش میتواند به پژوه

کال و  های کلینی کاربسررررت اين ابزار در محیط 

 سابکلینیکال منجر شود

یدی: هایواژه  یهایژگيوسرررنجی، ويژگی روانکل

 ، پايايی، روايی تیشخص

 

 

 

psychometric properties in the present 

study. The results of this research can 

lead to the use of this tool in clinical and 

subclinical environments. 
Keywords:     Psychometric Properties, 

Personality Characteristics, Reliability, 

Validity  .  
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(. براسررراس تاريف راهنمای تشرررخیصررری و آماری ااتالالت روانی 1393تطبیق دهد سفیروزبخت، 

الگوی پايداری از تجارب ذهنی و رفتاری که با "(، ااتالل شرررخصررریت عبارت اسرررت از DSMس

اوايل جوانی شررروع  ناپذير و فراگیر اسررت و از نوجوانی وهای فرهنگی منطبق نیسررت، اناطا مالک

 "شودشود، در طول زمان ثابت مانده، موجب نااشنودی فرد و مختل شدن کارکردهای وی میمی

(. ااتالل شخصیت ااتاللی شايع و مزمن است و میزان شیوع آن 2013سانجمن روانشناسی آمريکا، 

شانه 20تا  10در جمایت عمومی  شده و ن صد تخمین زده  يابد اهر میهای آن طی چند دهه تظدر

 و تا مدت ها ادامه می يابند و فاالیت های موثر مدااله ای موثر کمی برای آنها وجود دارد.

(، ارزيابی ااتالالت شخصیت به صورت اباادی ارائه شده است DSM-5بندی جديد سدر صورت

که در آن ااتالالت شخصیت با تخريب در کارکرد شخصیت و صفات شخصیتی بیمارگون مشخی 

شوند. مطابق مدل جايگزين، ااتالالت شخصیت بايد دو مالک ايجاد الل در کارکردهای فردی می

شند. همچنین اين مدل می صیتی پاتولوژيک، را نیز دارا با شخ صفات   تواند عالوه بر بیانو ابااد و 

 های پاتولوژيک ااتالالت شخصیت را نیزابااد و صفات شخصیتی مرتبط با ااتالالت شخصیت، رگه

سايی کند. از تغییرات مهم  صیت از DSM-5شنا شخ مورد  6مورد به  10، تقلیل تاداد ااتالالت 

ست. در ويرايش جديد  سنجی با رويکرد اباادی به نام DSMا شنامه اود س برای  PID-5، يک پر

های بیشررتر در حیطه ی آسرریب شررناسرری شررخصرریت، طراحی و مارفی شررده اسررت. اين پژوهش

های شررخصرریتی، بر رويکرد اباادی مبتنی اسررت. طبق پرسررشررنامه پرسررشررنامه، بر اال  ديگر

سال پژوهش ست که با الگوی پنی   PID-5، 2013های صورت گرفته از  يکی از بهترين ابزارهايی ا

صیت س شخ ساير ابزارهايی که با FFMعامل بزرگ  ست.  سته ا ستند به  FFM( همب سته ه همب

دهند، د بسررنجند. همچنین يافته ها نشرران میتواننااتالالت شررخصرریت را نمی PID-5ی اندازه

PID-5  شنامه س سبتگی بااليی با پر -PID(. در طراحی 1395دارد سعلوی و همکاران،  NEOهم

 25صررفت رايی شررخصرریتی انتخاب گرديد. پس از انجام تحلیل عاملی بر روی صررفات،  37، ابتدا 5

شدند که عبارتند از عاطفه  سايی  شنا ستیزهصفت در پنی حوزه عمده  ستگی ،  س ری ، گمنفی ، گ

سؤالی است  25سؤالی و کوتاه  220شامل دو فرم بلند   PID-5گرايی .پريشمهارگسیختگی و روان

سیار غلط( تا که با مقیاس چهاردرجه صفر سب سیار درست( نمره گذاری می 3ای لیکرت از  شود و سب

( 2016و همکاران س 1(. تیم1395گذاری ماکوس دارند سعلوی و همکاران، برای از سرررواالت نمره

نمره  PID-5دريافتند فرم کوتاه  DSM-5طی پژوهشرری با عنوان فرم کوتاه سرریاهه شررخصرریت 

و باورهای شخصیت بیمارگونه ارتباب  FFMدهد و با صفات اوبی در پايايی و روايی سازه نشان می

 منطقی دارد.
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PID-5   شده تا به امروز از ويژگی شر  سنجی قابل قبولی براوردار در پژوهش های منت های روان 

ست سله مراتبی .بوده ا سل سیب های  PID-5 سااتار  شخصیت و آ به اوبی با مدل های موجود 

روانپزشررکی همخوانی داشررته، و اين همخوانی شررواهدی برای اعتبار سررااتاری اين ابزار ارائه می 

صفات2012دهدسرايت و همکاران، صفات  PID-5 (. عالوه بر اين،  شخصیت با  مدل های برجسته 

مرتبط شده اند و روايی همگرايی و قدرت تمايز نمرات مقیاس را نشان می دهد ساشتون و همکاران، 

در نهايت، و شررايد مهم ترين ويژگی اين ابزار از ديدگاه  .(2012؛ رايت، پینکوس و همکاران، 2012

 انس را در شدت ااتالل شخصیتمیزان قابل توجهی از واري  PID-5بالینی اين باشد که، مقیاس  

DSM-IV شخصیت شان داده و با ااتالالت  شده همان طور که بر  DSM-IV ن سته  مرتبط دان

 (.2012اساس آنها طراحی گرديده استسهوپ وود و همکاران، 

های روانسررنجی سرریاهه شررخصرریت ( با عنوان ويژگی2013و همکارانس 1در پژوهش کوئیلتی

DSM-5 بیمار روانپزشرررکی، همسرررانی درونی  201 و با نمونه ای به حجمPID-5  قابل قبولی

 (.1392گزارش شدسبه نقل از عبدی، 

طبق نظر روانشررناسرران ااتالالت مرتبط با شررخصرریت جز  پیچیده ترين و جالب توجه ترين 

(. ااتالالت شرخصریت در کنار مسرائل 2013ااتالالت روانی هسرتندسانجمن روانشرناسری آمريکا، 

که برا يده ای  های عد نه  ياد و هزي یان وی نیز رنجش ز به وجود می آورد برای اطراف ی اود فرد 

گزافی به دنبال دارد. ازين رو تشرررخیی اين ااتالالت امری مبرم و ضرررروری به نظر می رسرررد. 

ست. در میان  شوار نموده ا سیار د شخیی گذاری آن را نیز ب صیت ت شخ پیچیدگی زياد ااتالالت 

ستف صی ا شخی ساده ترين و روش های مختلف ت شايد به عنوان  ستاندارد موجود  اده از ابزراهای ا

دردسررترس ترين، و نه مطمئن ترين، راه باشررد. در میان ابزار های سررنجش اين دسررت از ااتالل 

ابزاری که توسط انجمن روانشناسی آمريکا ارائه شده است شايد بیشترين تايید را در میان صاحبان 

شد. با توجه و جود پیشینه پژوهشی داالی اندک، ضرورت توجه به توساه ی ابزارهايی امر را دارا با

سازد ولی آنچه بر اهمیت اين پژوهش  شن می  شخصیت را رو سنجش ويژگی های پاتالوژيک  برای 

و در ذيل هر  APAمی افزايد اعتبار اين ابزار اسررت. به جرات می توان گفت ابزارهايی که توسررط 

ست،  DSM-5بخش از  شده ا شد که با رعايت ارائه  از مادود ابزار های موجود در اين حیطه می با

صی و  شخی سو بر طبق پنجمین راهنمای ت ست. از ديگر  شده ا سااته  سازی  صول آزمون  تمامی ا

ستند که در  صیت از مقاوم ترين ااتالالت به درمان ه شخ سی ااتالالت  شنا آماری ااتالالت روان

وجود ابزاری مناسرررب برای افراد جوان که تبلور آن  اوايل جوانی شرررروع می شررروند. بدين ترتیب

دانشجويان می باشند ضرورت دارد. چرا که تشخیی زودهنگام ويژگی های پاتولوژيک پیش آگاهی 

شود. فرم کوتاه اين آزمون  شخصیت محسوب می  سیار اوبی برای درمان تقريبا تمامی ااتالالت  ب

                                                           

1. Quilty 



 
  APA...      53 2013 تیشخص یهایژگيو اههیس کوتاه فرم یسنجروان یها یژگيو 

 

سیار شتوانه ی تجربی ب ست. به اين ترتیب اهمیت و  نیز به همین ترتیب از پ شده ا غنی براوردار 

 ضرورت توساه ی اين ابزار در نمونه ای از دانشجويان ايرانی توجیه می شود.

ست و به زبان های   PID-5نظر به اينکه ابزار  شورها ا ساير ک سیار جديد و پرکاربرد در  ابزار ب

هم در جاماه بیماران روانپزشررکی زيادی ترجمه شررده اسررت و از طرفی، تاکنون تنها يک بار و آن 

های روانسرررنجی از حمايت توان حدس زد ويژگینفر( اين ابزار اجرا شرررده، می 103تهران سنمونه 

پژوهشررری کمتری براوردارند و نگارنده قصرررد دارد برای اعتبار بخشررریدن به نتايی قبلی از طريق 

انشگاهی شهر تهران اجرا را در جاماه د DSM-5های روانسنجی، سیاهه شخصیت بررسی ويژگی

شخصیت و يا به عبارت ديگر ويژگی های  سبتا باالی ااتالالت  شیوع ن سو با توجه به  کند. از ديگر 

(، وجود ابزاری متقن در اين حیطه برای غربال های اولیه بسرریار %20تا  10شررخصرریت نابهنجار س

ی های روانسنجی سیاهه ويژگ "ضروری می نمايد. بنابرين سوال اصلی پژوهش حاضر اين است که

شخصیت ويژگی سالمی واحد رودهن  APA 2013های  شگاه آزاد ا شجويان دان در نمونه ای از دان

 ."؟چگونه است
 

 پژوهش روش

ساه ای قرار می گیرد. همچنین اين  سته ی پژوهش های تو ضر از منظر هد  در د پژوهش حا

ستراتژی گرداوری و تجزيه و تحلیل داده  سته ی پژوهش های کمی مدل پژوهش از منظر ا ها در د

همبستگی قرار میگیرد. جاماه آمارى اين مطالاه، کلیه دانشجويان مشغول به تحصیل در  -توصیفی

سال تحصیلی  شگاه آزاد واحد رودهن در  شافی  96-95دان بودند. از آنجايی که در تحلیل عاملی اکت

شتر از  ست سگیلفورد،  200نمونه های بی شده ا سب ذکر  شامل  (.1967منا نفر  300نمونه پژوهش 

سوال يا گويه  سنجی ماموال به ازای هر  شجويان بود. چرا که برای انجام پژوهش های روان از اين دان

سوال و احتمال  25( فلهذا با در نظر گرفتن 1996نفر نمونه را مناسب می دانند سگال و بورگ،  10

نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  افراد در نظر گرفته شد. 300افت نمونه حجم نمونه 

شدند. با اين وجود سای محقق بر آن بود که از تمامی زير گروه های جاماه سدانشکده و رشته ها و 

شتر مار  جاماه  شند تا نمونه بی شته با ضور دا سیت مختلف( افرادی در نمونه ح سنی و جن رنی 

 باشد.

 ابزار پژوهش

 شخصی شنامه  س صی و آماری ااتالالت روانیفرم کوتاه پر شخی ست پنجم راهنمای ت  ت ويرا

(PID-5)  
توسط گروگر و همکاران طراحی شده است. اين پرسشنامه  2012سخه کوتاه اين ابزار در سال ن

گری، مهارگسررریختگی و سررروال، پنی ارده مقیاس عاطفه منفی، گسرررسرررتگی، سرررتیزه 25با 

ای لیکرت هر سررروال روی يک مقیاس چهار درجه دهد.گرايی را مورد سرررنجش قرار میپريشروان
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سی ويژگیشود. در پژوهشبندی میرتبه ضوع برر شده با مو سنجی، پايايی کل های انجام  های روان

سانی درونی عامل 86/0 ضريب آلفا نیز  89/0تا  76/0ها بین و هم ست.  شده ا ست.  73/0گزارش  ا

 (.1395می دهد سعلوی و همکاران، مطالاه ايدان جیرايت، همگرايی بااليی را گزارش 

 سوالی( مقیاس تجديد نظر شده نئو 60فرم کوتاه س 

شنامه  س صیت بر  NEO پر شخ ساات  شنامه های مربوب به ارزيابی  س يکی از جديدترين پر

ست. اين آزمون به لحاظ اناکاس  ساس ديدگاه تحلیل عاملی ا صلی امروزه به عنوان يک  5ا عامل ا

ساس تح شود و گستردگی کاربرد آن در ارزيابی شخصیت مدل فراگیر بر ا لیل عوامل محسوب می 

افراد سررالم و نیز در امور بالینی می تواند يکی از مناسررب ترين ابزار ارزيابی شررخصرریت باشررد . اين 

صورت  سنی و در فرهنگ های مختلف روی آن  سی هایِ گوناگون در گروه های  آزمون به دلیل برر

ز جامع ترين آزمون ها در زمینه ارزيابی شررخصرریت باشررد اين آزمون گرفته اسررت می تواند يکی ا

ضوع تحقیقات طی  ست. از  15مو سالم بوده ا ساالن  شته بر روی نمونه های بالینی و بزرگ سال گذ

اين رو سرررودمندی آن هم در جريانات بالینی و هم در جريانات تحقیقی ارزيابی شرررده اسرررت.  

توسط مک کری  1985است که در سال  NEO تجانشین تس NEOPI-R پرسشنامه شخصیتی

شنامه  س شده بود .اين پر ستا تهیه  صیت و  5و کا شخ صلی  صیت در هر عامل يا به  6عامل ا صو ا

نیز  (NEO-FFI) اصوصیت را اندازه می گیرد. اين پرسشنامه فرم کوتاهی نیز به نام 30عبارتی 

ست و برای ارزيابی  60دارد که يک پرسشنامه  صلی شخصیت به کار می رود اگر عام 5سؤالی ا ل ا

شنامه  س شد از اين پر صیت کافی با شخ شد و اطالعات کلی از  ست ایلی محدود با وقت اجرای ت

استفاده می شود .از سوی ديگر اجرای اين آزمون از نظر هزينه و زمان مقرون به صرفه است مقیاس 

زياد اسرررت و از همه مهمتر اين های آن از اعتبار بااليی براوردارند و همبسرررتگی بین مقیاس ها 

انتقادات کمتری بر آن وارد شررده اسررت سگروسرری  آزمون بر اال  سرراير آزمون های شررخصرریتی ،

روی نمونه ای با  (1385که توسررط گروسرری فرشرری س NEO در هنجاريابی آزمون .(1385فرشرری،

 علوم پزشکی اين دونفر از بین دانشجويان دانشگاه های تبريز ، شیراز و دانشگاه های  2000حجم 

گزارش کرده است. ضرايب  87/0تا  56/0باد اصلی را بین  5شهر صورت گرفت ضريب همبستگی 

آلفای کرونباخ در هر يک از عوامل اصلی روان آزردگی اويی ، برون گرايی، باز بودن، ساز گاری و با 

ست آمد . جهت ب 87/0و  68/0، 56/0، 73/0. ، 86/0وجدانی به ترتیب  سی اعتبار محتوايی به د رر

شخصی ستگی بین دو فرم گزارش  شاهده گر (S) اين آزمون از همب ستفاده (R) و فرم ارزيابی م ، ا

در  45/0در عامل برون گرايی و حداقل آن به میزان  66/0شرررد، که حداکهر همبسرررتگی به میزان 

 . (1385عامل سازگاری بود. سگروسی فرشی، 
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 و تجزيه و تحلیل روش اجرا

با نظر اسرررتاد راهنما و يک نفر به منظ ور اجرای پژوهش ابتدا ابزار مورد نظر تهیه و سرررپس 

و باز ترجمه به فارسی برگردان شد. پس از بررسی نهايی  -متخصی زبان انگلیسی به روش ترجمه

کیفیت ترجمه و رفع ايرادات، اين ابزار به همراه ديگر ابزار پژوهش در حوزه ی جغرافیايی پژوهش 

شد شود. اجرا  شد تا ويژگی های آزمون مشخی   و در نهايت داده های گردآوری و تجزيه و تحلیل 

بخش توصیفی و استنباطی تجزيه و تحلیل شد. در بخش توصیفی  2پس از سرند کردن، داده ها در 

سی  ستاندارد و نیز جداول فراوانی و نمودارها به برر شاای های میانگین و انحرا  ا ستفاده از  با ا

های جمایت شررنااتی نمونه و نیز وضررایت کلی نمونه ی مورد نظر در متغیرهای اصررلی  ويژگی

پژوهش پردااتیم و در بخش استباطی به دنبال پاسخ گويی به سوال های پژوهش بوديم. در نتیجه 

ضرايب آلفای کرونباخ و الندا  ستفاده از  سانی درونی، همچنین 2با ا سی پايايی هم ی گاتمن به برر

سون برای تحلیل عام ستگی پیر ضرايب همب سازه و نیز ماتريس  سی روايی  شافی برای برر لی اکت

بررسی روايی همزان ابزار به کار برده شدند. در پايان نیز جداول نرم نمرات استاندارد شده رسم شد. 

 .انجام شد SPSS-24 ،FACTORتجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های 

 

              هايافته

ضر حجم نمونه  شده بود. پس از جمع آوری ابزار پژوهش  300در پژوهش حا نفر در نظر گرفته 

نفر از اعضرررا به دلیل ناقی بودن از تحلیل  20و با توجه به دسرررتورالامل آنها، داده های مربوب به 

شد. بدين ترتیب در نهايت  صیفی ارائه  نفر در تحلیل باقی ماندند. در ادامه داده 280اارج  های تو

شود.  ضای نمونه داتر و  180می  سر بوده اند و همچنین  100نفر از اع صد از  74.3نفر آنها پ در

 درصد از آنها متاهل بودند. 25.7اعضای نمونه مجرد بوده اند و 

به منظور بررسی روايی ابزار از تحلیل عاملی اکتشافی و تايیدی استفاده شد. برای اجرای تحلیل 

بود داده   OMK= 730/0اکتشافی ابتدا مفروضه های اين آزمون بررسی شد. از آنجا که  مقدار  عاملی

نتايی،  با توجه بهداشررت. همچنین  EFAهای حاصررل از نمونه پژوهش کفايت الزم را برای اجرای 

( مانادار بود که نشررران می دهد ماتريس 2x = 1650/ 283 و ig=001/0آزمون کرويت بارتلت س

به منظور . ی داده ها در جاماه صررفر نیسررت، بنابراين عمل عامل يابی قابل توجیه اسررتهمبسررتگ

شد. يافته ها در  ستفاده  ستخراجی از روش تحلیل موازی ا صمیم گیری در مورد تاداد عامل های ا ت

 گزارش شده است. 1جدول 
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 . نتايی تحلیل موازی برای مشخی کردن تاداد عامل های استخراجی1جدول
صد واريانس در سؤال

 داده های واقای

میانگین درصد واريانس 

 داده های تصادفی

ارزش ويژه ی  95صدک 

 داده های تصادفی

1 **4/22  2/8 9 

2 **3/11 6/7 2/8 

3 **5/8 2/7 7/7 

4 **7 8/6 2/7 

5 *9/6 5/6 76/0 

امل نتیجه ی تحلیل موازی داده ها نشرران می دهد که مناسرربترين تاداد ع 1بر اسرراس جدول 

ستخراج  شد. 5برای ا صد از واريانس کل متغیر را  47عامل بر روی هم حدود  5اين  عامل می با در

 عاملی ابزار را نشان می دهد. 5ماتريس الگوی  2نشان میدهد. جدول

های : ماتريس شاای های عاملی باد از چراش واريمکس فرم کوتاه سیاهه ويژگی2جدول 

 APA 2013شخصیت 
 اصومت عدم جلوگیری از بروز احساسات بیماری روانی تاثیر منفی یریکناره گ سوال

14 688/0     

16 683/0     

18 579/0     

4 446/0     

13 389/0     

9  776/0    

15  695/0    

10  554/0    

20  545/0    

8  510/0    

11  431/0    

21   715/0   

12   632/0   

7   548/0   
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 اصومت عدم جلوگیری از بروز احساسات بیماری روانی تاثیر منفی یریکناره گ سوال

23   539/0   

24   367/0   

17      

1    739/0  

5    727/0  

2    503/0  

6    462/0  

3    448/0  

25     700/0 

19     490/0 

22     454/0 

نداشررت( از  0.3از انجا که بر روی هیچ کدام از عامل ها بار عاملی قابل قبول س باالی  17سرروال 

که در اين پژوهش بر روی  20سوال فرم نهايی حذ  شد. همچنین به جز يک سوال حذ  شده و 

شتند. به  صلی همخوانی دا شنامه ی ا سواالت با عامل های پر ست، بقیه  شده ا عامل دوم بارگذاری 

همین دلیل به همان ترتیب فرم اصرررلی نام گذاری شررردند. پس از اسرررتخراج مدل تحلیل عاملی 

 خش در ادامه االصه شده است.ها انجام شد. يافته های اين باکتشافی، تحلیل عاملی تايیدی داده

 
   APA 2013های شخصیت : مدل اصالح شده مولفه های فرم کوتاه سیاهه ويژگی 1نمودار
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که بار عاملی پايین داشرررتند به منظور افزايش برازش  10و  4، سرررئواالت باد از اصرررالح مدل

از لحاظ آماری در  SMC شرراای ها حذ  شرردند. بنابراين تمام بارهای عاملی اسررتاندارد شررده و

شان می دهد که  ستند. نتايی برازش مدل ن شده متغیر نظم جويی هیجانی مانادار ه صالح  مدل ا

می باشد که   cmin/df = 4.887. مانادار است. همچنین 001در سطح   469.145کای اسکور، 

ست. و مقدار 5بدلیل اينکه کمتر از  ست، بنابراين از میزان قابل قبولی براوردار ا   CFI = .907 ا

شتر از  ست که بی شان دهنده  IFI= .908. و همچنین 90ا ست و ن که بزرگتر از مقدار قابل قبول ا

ست. به عبارت ديگر مدل  شده قابل قبول ا صالح  ست . بنابراين ارزش ها در مدل ا سب اوب ه تنا

 ايی شاای هاینسبت به مدل اولیه به صورت ماناداری بهبود يافته است. نت  1نمودار اصالح شده  

 نشان داده شده است. 3برازش در جدول

 

 

نظم جويی : نتايی شاای های برازش برای مدل اندازه گیری اصالح شده پرسشنامه 3جدول

 هیجانی
Model Chi-square Df P CFI cmin/df RMSEA IFI 

 451/469  231 000/0  079/0  878/4  850/0  089/0  

 

 

ادالت سااتاری مشخی است مدل اصالح شده از همانطور که از نتايی حاصل از برازش مدل ما

 5بنابرين میتوان گفت پس از حذ  سررواالت نامناسررب مدل  برازش مطلوبی براوردار می باشررد.

عاملی از برازش مطلوبی براوردار اسررت و پرسررشررنامه دارای روايی عاملی اسررت. به منظور روايی 

ستفاده 5همزمان نیز از فرم کوتاه پرسشنامه   2شد. ضرايب همبستگی بین عامل های  عاملی نئو ا

 گزارش شده است. 4ابزار در 
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 و نئو  APA 2013های شخصیت . ضريب همبستگی پیرسون مولفه های سیاهه ويژگی4جدول 

N متغیر
 

E A
 

O
 

C
 

ی
یر
 گ
ره
کنا

 

ی
نف
ر م
اثی
ت

ی 
وان
ر ر
ما
بی

وز  
رر
برر
. 
.ع
ج

ت
سا
سا
اح

 

ت
وم
ص
ا

 

N 1          

E 495/0- 1         

A 106/0 133/0 1        

O 217/0- 231/0 173/0 1       

C 342/0- 240/0 023/0- 078/0 1      

     1 -184/0 -499/0 -189/0 -591/0 362/0 کناره گیری

    1 270/0 -191/0 -110/0 026/0 -213/0 606/0 تاثیر منفی

   1 364/0 365/0 -117/0 -315/0 -133/0 -128/0 289/0 بیمار روانی

ج.ع. بروز 

 احساسات

125/0 030/0 080/0- 402/0- 408/0- 300/0 168/0 312/0 1  

 1 146/0 197/0 151/0 -018/0 -036/0 -077/0 -022/0 202/0 006/0 اصومت

عاملی شخصیت نئو و فرم کوتاه  5جدول باال ضرايب همبستگی بین نمرات مولفه های مقیاس 

شده  2013ويژگی های شخصیت  صورت برجسته نوشته  ضرايب همبستگی به  شان می دهد.  را ن

آماری مانادارند. با توجه به ضرررايبی که مانادار شرردند می توان بیان نمود که فرم کوتاه اند از نظر 

سیاهه ويژی های شخصیت دارای روايی همزمان با مقیاس نئو می باشد. برای مهال بین عامل روان 

فه کناره گیری س با مول تاثیر منفی س0.36رنجوراويی   ( و جلوگیری از0.28( بیمار روانی س0.606(، 

( همبسررتگی مهبت و ماناداری وجود دارد. اين بدان ماناسررت که هر 0.12عدم بروز احسرراسررات س

صیتی  شخ شد( ويژگی های  شد سروان رنجور اوتر با چقدر که نمرات روان رنجوراوبی فرد باالتر با

او نیز باالتر اسررت. اين ضرررايبب و  2013به دسررت آمده از فرم کوتاه سرریاهه ويژگی شررخصرریتی 

 آن دلیلی بر روايی همزمان ابزار می باشند.  ماناداری

سانی درونی آلفای کرونباخ و المبدا ضرايب هم سی پايايی مقیاس، از  ی 2در ادامه و به منور برر

شد. نتايی در جدول  ستفاد  سانی درونی 5گاتمن ا ضريب هم ست.  شده ا سها، و  ارده ارائه  مقیا

دهد. برای برآورد ضريب نشان می   APA 2013های شخصیت همچنین فرم کوتاه سیاهه ويژگی

 سالندا دو( گاتمن استفاده شد. 𝜆2همسانی درونی از آلفای کرونباخ و ضريب 
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 APA 2013های شخصیت . ضرايب همسانی درونی کل فرم کوتاه سیاهه ويژگی5جدول
 الندا دو آلفای کرونباخ تاداد سواالت مقیاس

 77/0 75/0 5 کناره گیری

 83/0 82/0 6 فیتاثیر من

 73/0 73/0 5 بیمار روانی

 71/0 71/0 5 ج.ع. بروز احساسات

 70/0 68/0 3 اصومت

 79/0 79/0 24 کل

شان می 5همانطور که نتايی جدول  سیاهه ويژگی دهد، اردهن های مقیاس ها و کل فرم کوتاه 

 .از ضريب همسانی درونیساعتبار( بااليی براوردارند APA 2013شخصیت 

 

 و نتیجه گیری حثب

سپس اين  سی نموده،  سواالت پژوهش را بررر در اين بخش ابتدا يافته های مربوب به هريک از 

شده و در نهايت به بحث و تبیین نتايی به دست آمده  سه  شابه قبلی مقاي يافته ها با پژوهش های م

 پردااته شده است.

 "يی سازه مطلوبی دارد؟روا  APA 2013 های شخصیت. آيا فرم کوتاه سیاهه ويژگی1"

 (pc) های اصررلیاکتشررافی با روش مؤلفهعاملبرای پاسررخگويی به اين پرسررش روش تحلیل

برداری وعدم اکتشرررافی يانی کفايت نمونه عامل اولیه تحلیل هایاسرررتفاده شرررد. ابتدا مفروضررره

شد، بر پايه هر دو مالک میاطی سکرويتچندگانگی سبه   یجه گرفت که اجرایتوان نتبارتلت( محا

تحلیل عاملی بر اسررراس ماتريس همبسرررتگی حاصرررل در گروه نمونه مورد مطالاه قابل توجیه 

گانه مقیاس را تشررکیل 25هايی که احتماالً زيربنای متغیرهای اواهدبود. به منظور تشررخیی عامل

ساده آن، روش چراشمی سااتار  س 32/0واريماکس با حداقل بارعاملیدهد و همچنین  شد ا تفاده 

شد. نتايی تحلیل موازی  ستفاده  ستخراجی ا و از روش تحلیل موازی برای تایین تاداد عامل های ا

توان گفت که ، عامل اول پس عامل از اين مقیاس داشررت. با توجه به نتايی می 5تاکید بر سررتخراج 

درصد، عامل  10.24درصد از واريانس کل را تبیین می کند، به عالوه عامل دوم  10.49از چراش 

صد از واريانس، عامل چهارم  9.82سوم نیز  صد از واريانس و عامل پنجم  9.40در صد از  6.9در در

يانس کل متغیر را تبیین میکنند. همچمین اين  يانس فرم  ٪ 46.87عامل بر روی هم  5وار از وار

ارزش ويژه کنند. با توجه به اينکه را تبیین می  APA 2013های شررخصرریت کوتاه سرریاهه ويژگی

عوامل باد از چراش توزيع يکسرران تری داشررت تصررمیم گرفته شررد که برای اسررتخراج عوامل از 

 25شررد. درکل از درنظرگرفته 320/0واريماکس اسررتفاده شررود. حداقل بارعاملی قابل قبولچراش



 
  APA...      61 2013 تیشخص یهایژگيو اههیس کوتاه فرم یسنجروان یها یژگيو 

 

سوال  شد 32/0چون بارعاملی کمتراز   17سوال مقیاس،  تنها  شت از فرم نهايی حذ   ويژگی  .دا

صیت به شخ سمی عبارتهای  ست از: کناره گیری، تاثیر منفی، بیماری روانی، جلوگیری از طور ر ا

شکی آمريکا،  صومت سانجمن روانپز سات و و ا سا کفايت و ويژگی های  (. نیاز به2013عدم بروز اح

های مختلف برای انجام رفتار و کردن فرصتشخصیت در واقع تاامل مؤثر شخی با محیط و تجربه

که فرد  شودباشد. موقای اين احساسی تامین و ارضا  میهای فردی میعبارتی بیان کننده قابلیتهب

ند  نامطلوب پیشرررگیری ک های  مد یا ند و از پ فت ک يا تار در جام رف مد مطلوب از ان یا جه و پ نتی

سیب زايی اواهد بود که با 2007سوالچوپولوس،  صورت فرد دچار ويژگی های شخصیت آ ( در غیر 

صیتتقوي شخ صا طیف ااتالل  صو دچار می  ت آنها فرد به احتمال زيادی به ااتالالت روانی و مخ

 شوند.

مولفه بوده که  5در پژوهش اصلی دارای   APA 2013های شخصیت فرم کوتاه سیاهه ويژگی

شامل  سوال  5هر مولفه  ست. در پژوهش ما  از آنجا که بار عاملی قابل قبولی روی  17سوال بوده ا

شد و فرم نهايی هیچکدا شت از تحلیل حذ   سوال  24م از مولفه ها ندا شد.   من اگر " 17سوالی 

بود. اين سوال در نسخه اصلی در مولفه ی  "نیست مهم ایلی برسانم، آسیب ديگران احساسات به

شت. به نظر می صومت قرار دا سخ دهنده می ا سوال موجب گار گرفتن پا سد در فرهنگ ما اين  ر

سبت شود. چرا که ر شجويان ايرانی ن صی دارد و دان شور ما محدوديت های اا وابط بین فردی در ک

صی دارند. يا  سیت های اا سات طر  مقابل اود به اصوص در مورد جنس مخالف، حسا به احسا

شتن اين اين کار را نمی شان میدهند که اين کار را نمیکنند. علت همبستگی ندا کنند و يا اينگونه ن

ل ها  و نیز با نمره کل آزمون می تواند همین نوع پاسخگويی ااص و متفاوت افراد سوال با بقیه سوا

نفر از  217نمونه باشد.تحلیل آيتم برای اين سوال با استفاده از فراوانی پاسخ ها ن شان میدهند که 

صفر گرفته اند و فقط  سوال نمره ی  شته اند. بدين ترتیب 3افراد نمونه در اين  سه دا  نفر نمره ی 

سوال با يک مولفه  شتن يک  ستگی دا سوال را تبیین نمود. چرا که برای همب میتوان داليل حذ  

نیاز به مقدار حداقلی قابل قبول برای آن گويه در ماتريس واريانس کوواريانس داده ها نیاز اسرررت و 

 .(1994، 1سبرنشتین اين تجمع پاسخ ها بر روی نمره ی سوم مانع واريانس باال شده است

بود. تمامی اين گويه ها بار  -13-4-18-16-14مل اول در اين پژوهش شرررامل پنی سررروال عا

ساب می آيند. اين عامل  0.38عاملی باالی  شتند که همگی گويه های نابی برای اين عامل به ح دا

صلی اين عامل دومین عامل  شت. البته در ابزار ا صلی ابزار دا سخه ا همخوانی و مطابقت کاملی با ن

ی بود ولی از آنجا که در پژوهش ما اين عامل ارزش ويژه ی باالتری داشررت  به عنوان عامل اکتشرراف

صلی  اول شنااته شد. با توجه به مفهوم سواالتو از آنجا که اين مولفه همخوانی کاملی با نسخه ی ا

 داشت کناره گیری نام گرفت. 

                                                           
1. Bernstein 
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بار بود. تم-11-8-20-10-15-9 آيتم  6عامل دوم در پژوهش ما شرررامل  امی اين گويه ها 

سواالی  ناب در نظر گرفته می  0.45عاملی باالی  شتند پس بنابرين به عنوان  بر روی اين مولفه دا

شوند.. اين عامل در مقیاس اصلی به عنوان اولین عامل اکتشافی س عامل دارای بیشترين ارزش ويژه( 

سیار زياد ب شده بود. اين عامل با توجه به همخوانی ب ستخراج  صلی منفی وانمود کردن ا سخه ی ا ا ن

در نسررخه ی اصررلی بر روی عامل مخالفت ساصررومت( بارگزاری  20ستاثیر منفی( نام گرفت. سرروال 

سوال  سیدن به آنچه میخواهم، از " 20شده بود ولی در اين پژوهش بر روی اين عامل.  من برای ر

بط با همان عامل منفی وانمود بود به نظر  میرسررد اين سرروال تا حدی مرت "افراد اسررتفاده میکنم

شت کرد که فرد موفقیت های اودش را به  سوال اينجور بردا شد. به عبارتی می توان ازين  کردن با

عوامل اارجی اسررناد می دهد. تحلیل آيتم گويه های اين مقیاس تا حدی شرراهدی بر صررحت اين 

سررواالت الگوی تا حد زيادی  تبیین اسررت.  چرا که فراوانی پاسررخ های افراد به هرکدام اگزينه های

 مشابه دارد.

بود. اين عامل با نسررخه ی  -24-23-7-12-21عامل سرروم در اين پژوهش شررامل گويه های 

بودند. اين  0.35اصررلی تطابق کامل داشررت. همه ی آيتم های اين مولفه نیز دارای بار عاملی باالی 

 مولفه نیز مانند نسخه ی اصلی بیماری روانی نام گرفت. 

بود. اين ايتم ها همگی گويه های ناب اين مولفه  -6-3-2-5-1مل چهارم شرررامل گويه های عا

باالی  ها  مه ی آن عاملی ه های  بار که  ند چرا  عدم بروز  0.45بود مل هم جلوگیری از  عا بود. اين 

صلی  سخه ا شترين تفاوت را با ن سرنجام عامل ينجم که کمترين ثبات و بی سات نام گرفت. و  سا اح

شت. اي شامل دا سوال  22و  19-25ن ايتم ها  شد از  17بودند.  که متالق به اين عامل بود حذ  

هم که متالق به اين مولفه بود بر رويمولفه سوم بار عاملی داشت. اين مولفه  20نسخه نهايی و گويه 

 اصومت سمخالفت( نام گرفت.

سررنجی های روانويژگی ( که به بررسرری 1395يافته های اين پژوهش با يافته های شررجاعی س

( 1395، علوی و همکارانسپزشکیدر بیماران روان DSM-5 (PID-5) برای شخصیتپرسشنامه 

در نمونه ايرانی، عبدی و  DSM-5در پژوهشی که به بررسی سااتار عاملی پرسشنامه شخصیتی 

سنجی فرم کوتاه ( در پ1392همکارانس سی مقدماتی ويژگی های روان شی با عنوان انطباق و برر ژوه

شخصیت س سخه بزرگساالن پرسشنامه  شهید مدنی آذربايجان DSM-5ن شگاه  شجويان دان (در دان

همسرررو بود. در پژوهش های نام برده نیز ابزار از روايی مناسررربی براوردار بود. يافته هاس تحلیل 

عاملی  5بررسی شدهدر بخش يافته ها حکايت از برازش مطلوب مدل  عاملی تايیدی و شاای های

 داشت.

  

http://postgradmedschtums.blogfa.com/post/1287
http://postgradmedschtums.blogfa.com/post/1287
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 60روايی همزمان سبا مقیاس   APA 2013 های شرررخصررریتآيا فرم کوتاه سررریاهه ويژگی"

 "مطلوبی دارد؟ (NEOسوالی

یاهه ی سبه منظور بررسی روايی همزمان ماتريس همبستگی پیرسون برای مولفه های پنی گانه

شخ شد. طبق يافته های  5صیتی و مولفه های ويژگی های  سم  صیت نئو ر شخ گانه آزمون کوتاه 

( بیمار روانی 0.606(، تاثیر منفی س0.36فصرررل چهارم بین عامل نورز گرايی با مولفه کناره گیری س

( همبسرررتگی مهبت و ماناداری وجود دارد. 0.12از عدم بروز احسررراسرررات س جلوگیری( و 0.28س

فه کناره گیری سهمچنین بین عامل برون با مول تاثیر منفی س-0.591گرايی  ( بیمار روانی -0.213(، 

با   A( رابطه های ماناداری وجود داشررت. از ديگر سررو بین عامل 0.202( و اصررومت س-0.128س

( رابطه های ماناداری وجود داشرررت. همچنین -0.133(، بیمار روانی س-0.189مولفه کناره گیری س

( و جلوگیری از عدم -0.315(، بیمار روانی س-0.499لفه کناره گیری سبین عامل گشرررودگی  با مو

سات س شت و در نهايت بین عامل 0.202بروز احسا با مولفه کناره  C( رابطه های ماناداری وجود دا

سات س-0.191(، تاثیر منفی س-0.184گیری س سا ستگی -0.408( و جلوگیری از عدم بروز اح ( همب

شت. ساموئل، پاهلن  های ماناداری وجود دا سوزوکی،  يافته های اين بخش از پژوهش با يافته های 

(، همسو بود. بر اين اساس 2012و همکاران س 3(، اشتون2014س 2(، رايت و سیمس2015س 1و کروگر

های شخصیت با عوامل پرسشنامه نئو رابطه های ماناداری گانه فرم کوتاه سیاهه ويژگی 5بین ابااد 

 دارد.

همسررانی درونی سپايايی( مطلوبی    APA 2013 های شررخصرریته سرریاهه ويژگیآيا فرم کوتا"

 "دارد؟

به منظور بررسررری پايايی ابزار از روش همسرررانی درونی و با اسرررتفاده از شررراای های آلفای 

به دست آمد.  0.82تا  0.68گانه بین  5ی گاتمن استفاده شد. پايايی مولفه های 2کرونبااو المبدا 

شکاالتی شاای آلفای کرونب شد. اما ا شاای  بررسی پايايی همسانی درونی می با اخ مقبول ترين 

سانی  روشزيادی نیز براين  شاای کرونباخ  مقدار هم ست که  ست. برای مهال اعتقاد بر اين وارد ا

ند. مقدار اين  یدان گاتمن را مفید تر م بدين منظور شررراای المبدای  درونی کم براورد می کند. 

به دسررت آمد. همچنین پايايی همسررانی درونی  0.83تا 0.70گانه بین  5ی شرراای برای مولفه ها

به دسررت آمد.يافته های اين بخش از پژوهش با پژوهش های عبدی و  0.79سرروالی نیز  24نسررخه 

( همسرررو بود. در تمامی اين 2016(، تیم و همکاران س1395(، علوی و همکاران س1395همکاران س

به دسرررت آمده اسرررت. از آنجا که ويژگی های  0.68ها باالتر از پژوهش ها مقدار پايايی مولفه 

                                                           
1. Suzuki,  Samuel,  Pahlen & Krueger 
2. Wright & Simms  
3. Ashton 
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ستاندارد ساات ابزار توسط شخصیتی ويژگی  APAهای تقريبا پايداری هستند و با توجه مراحل ا

 .اين ابزار در نسخه ايرانی نیز دارايی پايايی مناسبی بود

 

 منابع فارسی

وارد ای؛ بم، داريل؛ ج، نولمن هوکسما، سوزان اتکینسون، ريتا ال؛ اتکینسون، ريچاردسی؛ اسمیت، اد

(. تهران: انتشررارات 1382ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران س زمینه روانشرناسری. (.1904س

 رشد.

کامبیز ،.افروز، غالمالی کاری،  ها(.(. 1387س .کام ها و رويکرد يه  تاريخچه، نظر یت س  هوش و االق

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-استنفورد-روش تهیه آزمون هوش سهوش آزمای تهران(. 1380س .هومن، حیدرعلی ،.لیافروز، غالما

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. بینه(.

تهران: دانشرررگاه عالمه  آزمون های روانی سمبانی نظری و فنون کاربردی(.(. 1387س .بهرامی، هادی

 طبابايی.

ترجمه: سید محمدی، يحیی  .شخصیتنظريه های (. 1994س شولتز، سیدنی آلن.، .شولتز، دوان پی

 (. تهران: ويرايش.1391س

 . ترجمه سید محمدی و همکاران. تهران: ارسباران.نظريه های شخصیت(. 1386س .شولتز، دوان

انطباق و بررسی مقدماتی ويژگی های روانسنجی فرم کوتاه نسخه بزرگساالن (. 1392س عبدی، رضا.

ساس ويرايش پنجم  صیت بر ا شخ شنامه  س صی و آماری ااتالالت روانیپر شخی راهنمای ت  

DSM-5 (PID-5-BF) 

 .. طرح پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوریدر دانشجويان دانشگاه شهید مدنی آذربايجان 

های بینی ويژگی(. نقش ابااد نابهنجار شرررخصررریت در پیش1394س .نصررریری، احمد .،عبدی،رضرررا

 .-36(، ص 37س 9، انديشه و رفتارشخصیت اودشیفته. 

. پیش بینی ابااد ناگويی هیجانی بر (1395سجوربنیان، افسررانه.  .چلبیانلو، غالمرضررا .رضررا ،عبدی

 .229-222.  روانپزشکی و روانشناسی بالینی ايراناساس مدل ابااد نابهنجار شخصیت. 

 .شررريات، سررید وحید .،بیات، عصررمت .،نیری، وحیده .،کمال زاده، لیال.، ثريا، شرریوا .،علوی، کاوه

مجله در نمونه ايرانی.  DSM-5 (PID-5)(. سررااتار عاملی پرسررشررنامه شررخصرریتی 1395س
 .309-317(، ص 4س 22، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ايران

سويرايش پنجم(، تهران، راهنمای تشررخیصرری و آماری ااتالالت روانی(. 1393س هرداد.فیروزبخت، م

 انتشارات ويرايش

شی، میر تقی. س سی فر صیت سکاربرد  تحلیل عاملی در رويکر(. 1380گرو شخ دی نوين در ارزيابی 

 (. چاپ اول. تبريز: نشر دانیال و جاماه پژوه.مطالاات شخصیت



 
  APA...      65 2013 تیشخص یهایژگيو اههیس کوتاه فرم یسنجروان یها یژگيو 

 

(. نقش جهت گیری مذهبی در و صررفات 1396س .يوسررفی، رحیم.، ياقوبی، حسررن .،نقدی، حسررین

شانهشخصیت در پیش شخصیت  دسته بینی ن سی دين. "ب"های ااتالل  شنا ( ، 1س 10، روان

 .5.-24ص 
References 

American Psychiatric Association. (2013) . Diagnostic and Statistic 

Manual of Mental Disorders. Washington, DC: American Psychiatric 

Press. 

Anderson, J. L. Martin Sellbom, and Randall T. Salekin (2016). Utility of 

the Personality Inventory for DSM-5–Brief Form (PID-5-BF) in the 

Measurement of Maladaptive Personality and Psychopathology. 

Assessment, 1-12. 

Ashton, M. C., Lee, K., de Vries, R. E., Hendrickse, J., & Born, M. P. 

(2012). The maladaptive personality traits of the Personality Inventory 

for DSM-5 (PID-5) in relation to the HEXACO personality factors and 

schizotypy/dissociation. Journal of Personality Disorders, 26(5), 641-

659. 

Bernstein, G. M. (1994). The variance of correlation function estimates. 

The  Astrophysical Journal, 424, 569-577. 

Hopwood, C. J., Thomas, K. M., Markon, K. E., Wright, A. G., & Krueger, 

R. F. (2012). DSM-5 personality traits and DSM–IV personality 

disorders. Journal of abnormal psychology, 121(2), 424. 

Suzuki, T., Samuel, D. B., Pahlen, S., & Krueger, R. F. (2015). DSM-5 

alternative personality disorder model traits as maladaptive extreme 

variants of the five-factor model: An item-response theory analysis. 

Journal of abnormal psychology, 124(2), 343. 

Thimm, C. Stian Jordan, Bo Bach (2016). The Personality Inventory for 

DSM-5 Short Form (PID-5-SF): psychometric properties and 

association with big five traits and. 

Wright, A. G., Pincus, A. L., Hopwood, C. J., Thomas, K. M., Markon, K. 

E., & Krueger, R. F. (2012). An interpersonal analysis of pathological 

personality traits in DSM-5. Assessment, 19(3), 263-275. 

Wright, A. G., Thomas, K. M., Hopwood, C. J., Markon, K. E., Pincus, A. 

L., & Krueger, R. F. (2012). The hierarchical structure of DSM-5 

pathological personality traits. Journal of abnormal psychology, 

121(4), 951.  



 


