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مقدمه

هاي قابل توجهي در زمينه ساختار پنج عاملي براي توصيف هاي اخير، پژوهشدر دهه

2 توپس، كريستال،)1949 (1اين ساختار در ابتدا توسط فيسك.شخصيت انجام شده است

اگرچه . )2005، 4نموريس، ميسترز و دايدربه نقل از  (پيشنهاد شد) 1963(3و نورمن) 1962(

هايي در تفسير اين عوامل وجود دارد اما توافق كلي در زمينه ادبيات پژوهشي نشان تفاوت

دهد كه ساختار كلي شخصيت شامل پنج عامل كلي است كه به پنج عامل بزرگ اشاره دارد مي

 كه به 7يگراي برون-1:  اين عوامل عبارتند از).1997، 6؛ هيوي و ويسز1996، 5كارور و شيرر(

8 سازش يافتگي-2ورزي و اعتماد به نفس اشاره دارد هايي مانند فعاليت، اشتياق، جرأتجنبه

 كه 9شناسي وظيفه-3باشد كه بازتاب نگراني و حساسيت نسبت به ديگران و نيازهاي آنان مي

10ي روان رنجورخوي-4گردد با قابل اعتماد بودن، فرمانبري، دقت و اتمام تعهدات مشخص مي

/ عقالني-5افسردگي، ناخشنودي و خشم بوده كه شامل آمادگي براي تجربه اضطراب، 

باشد كه شامل كاركرد عقالني، خالقيت، ابتكار و تمايالت فرهنگي و اجتماعي مي11گشودگي

باربارانلي، فيدا، ؛2005،  و همكارانموريس؛ 2003، 12ارا رباسكا و پاستورليرباربارانلي، كاپ(

. )2008 و كاپرارا، 13يونتاپاسيلو، گ

 و زاهرلر، ايوان (تحقيقات نشان داده است كه پنج عامل مذكور در كودكان نيز وجود دارد

اي از ، دامنهه استدر يكي از اولين مطالعات كه در اين زمينه صورت گرفت. )1999، 14گيمك 

نشان مورد كه توسط معلما(هاي هفتم و هشتم آموز كالس دانش500 صفت شخصيتي در 43

1-  Fiske
2-  Tupes & Christal
3-  Norman
4-  Muris, Meesters, & Diederen
5-  Carver & Scheier
6-  Huey & Weisz
7-  Extraversion
8-  Agreeableness
9-  Conscientiousness
10-  Neuroticism
11- Intellect/Openness
12- Barbaranelli, Caprara, Rabasca, & Pastorelli
13-  Fida, Paciello, Giunta
14- Ehrler, Evans, & McGhee



81...در ) BFQ-C(سنجي پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت كودكان هاي روانويژگي

نشان داد كه تشابه اصلي ها تحليل مؤلفه. مورد بررسي قرار گرفت) ارزيابي قرار گرفته بودند

در مطالعه ديگري . )1986، 1ديگمن و اينويه(قابل توجهي با پنج عامل مذكور وجود دارد 

اي كه توسط مادرانشان  ساله پسر از طريق پرسشنامه13-12ساختار شخصيتي در نوجوانان 

دست آمده از اين مطالعه از فرضيه ساختار ه كميل گرديد، مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج بت

همچنين . )1994، 2جان، كاسپي، رابينز، موفيت و استوتامر(حمايت كرد در كودكان پنج عاملي 

كه ساختار پنج عامل بزرگ شخصيت در كودكان است ها نشان داده برخي از پژوهش

. وجود دارد نيز  سال12تر از كوچك

هاي والدين از فرزندانشان را در چندين كشور مورد اي توصيفپژوهشگران در مطالعه

دست آمده از كودكان ه هاي ب درصد توصيف75 نتايج نشان داد، بيش از وبررسي قرار دادند 

، 3كوهن استام(تواند نشان دهنده پنج عامل بزرگ شخصيت باشد  سال مي12 تا 3سنين 

 در مطالعه ديگري پژوهشگران نظر معلمان را در مورد عوامل شخصيتي ياد شده بر .)1998

تحليل عوامل نشان داد كه فرضيه .  سال مورد بررسي قرار دادند12 تا 4آموز  دانش2240روي 

ها در  دادهيتحليل عامل. اردساختار پنج عاملي به طور مشخصي در نمونه مورد نظر وجود د

در مجموع . نشان دهنده وجود ساختار پنج عاملي بود)  سال6 تا 4 (گروههاي سني ديگر

دست آمده از ارزيابي معلمان و والدين در مورد پنج ه هاي بهاي اخير از اعتبار دادهپژوهش

مرويلد، (ت  سال حمايت كرده اس15 تا 2عامل شخصيتي موجود در كودكان و نوجوانان 

دهد مدل پنج  بسياري وجود دارد كه نشان ميشواهد هرچند .)1995، 4بايست و دفرويت

 بيشتر اين ولي. باشدداراي كاربرد مينيز عامل بزرگ شخصيت براي كودكان و نوجوانان 

ها به ارزيابي شخصيت شواهد از مطالعاتي به دست آمده است كه در آن والدين و يا معلم

. اندكودكان پرداخته

 از منابع اطالعاتي مهم در ارزيابي شخصيت  يكي5با وجود اين حقيقت كه توصيف خود

. )1996كاور و شيرر، ( كودكان مورد غفلت قرار گرفته است يباشد، اين موضوع دربارهمي

اين امر شايد ناشي از فقدان ابزارهاي خود گزارش دهي براي ارزيابي پنج عامل در كودكان و 

1-  Digman & Inouye
2-  John, Caspi, Robins, Moffitt, & Stouthamer
3-  Kohnstamm
4-  Mervielde, Buyst, & De Fruyt
5-  Self Report
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 در كودكان و نوجوانان بر اساس يكي از مهمترين ابزارهاي سنجش شخصيت. نوجوانان باشد

پرسشنامه پنج . معرفي شده است) 2003( و همكارانباربارانلي توسط اخيراًمدل پنج عاملي 

يك مقياس خود گزارش دهي براي ارزيابي پنج ، BFQ-C(1(عامل بزرگ شخصيت كودكان 

در اولين . اشدب سال و باالتر داراي كاربرد مي8باشد كه براي كودكان عامل بزرگ شخصيت مي

اي از كودكان مدارس ايتاليا  در نمونهBFQ-Cسنجي مناسبي براي هاي روانمطالعه، ويژگي

را مشخص كرد كه شباهت زيادي پنج عامل ،نتايج به دست آمده از تحليل عامل. دست آمده ب

. )1998،كاپرارا و راباسكاباربارانلي،( داشت ساالنبزرگشخصيت در با پنج عامل بزرگ 

 انجام شده در مورد اين پرسشنامه، حكايت از روايي و پايايي خوب آن دارند هايپژوهش

 اين پرسشنامه و آزمون سه هايمقياسبا محاسبه همبستگي خرده ) 2005 ( و همكارانموريس

در  همبستگي ميان عوامل ومورد بررسي قرار دادند روايي همزمان آن را ،عاملي آيزنك

گرايي و روان رنجورخويي به طور مثبتي با ابعاد برون.  به دست آمد71/0 تا 63/0 بينايدامنه

شناسي و سازش باشد، در حالي كه وظيفهگرايي و روان رنجورخويي آيزنك مرتبط ميبرون

هاي همچنين داده. باشديافتگي به طور منفي با عامل روان پريش خويي آيزنك در ارتباط مي

بندي والدين و آموزان با اطالعات موجود از درجهش دهي دانشدست آمده از خود گزاره ب

باربارانلي و همكاران،(ي پرسشنامه را تأييد كرده است همگراروايي ،ها از شخصيت آنهامعلم

2003( .

بين پرسشنامه، رابطه ميان پيشرفت تحصيلي و در پژوهشي جهت بررسي روايي پيش

 را با پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت كودكان زيساو دروني بروني سازي عاليم رفتاري 

گشودگي و وظيفه شناسي /مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد كه عوامل عقالني

شناسي و روان بروني كردن با وظيفه. باشندبيني كننده مهمي براي پيشرفت تحصيلي ميپيش

باربارانلي و (باشد مرتبط مي پايين رنجورخويي پايين و دروني كردن با روان رنجورخويي

) 2005،  و همكارانموريس(در كشورهاي ديگر از جمله هلند تحقيقات . )2003همكاران، 

، 3دلباريو، كاراسكو و هولگادو(و اسپانيا ) 2006، 2ايساو، ساساگاوا و فريك(آلمان 

سشنامه از اين پركه نشان داده است ) 2007، 4؛ هولگادو، كاراسكو، دلباريو و مسكوسو2006

1-  Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C)
2-  Essau, Sasagawa, & Frick
3-  Del Barrio, Carrasco, & Holgado
4-  Moscoso
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.روايي و پايايي خوبي برخوردار است

دهد مدل پنج عامل بزرگ شخصيت براي كه نشان ميذكر شده، شواهد با توجه به 

، عدم بررسي )2003، باربارانلي و همكاران(باشد كودكان و نوجوانان داراي كاربرد مي

طالعه حاضر تالشي به سنجي و هنجاريابي اين آزمون در نمونه ايراني، مهاي روانويژگي

اي از كودكان و نوجوانان مدارس  در نمونهBFQ-Cسنجيهاي روان ويژگيبررسيمنظور 

. باشداستان چهارمحال و بختياري مي

روش

روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع آزمون سازي است جامعه آماري اين پژوهش شامل 

نمايي استان چهارمحال و بختياري در  سال مدارس ابتدايي و راه14 تا 8آموزان تمام دانش

235( نفر 455تعداداز جامعه مورد نظر .  نفر بودند12000 كه بالغ بر 1390-91سال تحصيلي 

. اي انتخاب گرديده استاي چند مرحلهگيري تصادفي خوشهبه روش نمونه)  دختر220پسر و 

محققان و )رجمه پرسشنامهت(در مرحله اول . مرحله طراحي و اجرا گرديدسه در اين پژوهش 

دو متخصص ديگر كه به زبان انگليسي آشنايي كامل داشتند، اقدام به ترجمه سليس و روان 

اين آزمون به زبان فارسي كردند و به دنبال آن ويراستاري نيز صورت گرفت به نحوي كه در 

تن فارسي سپس م. پايان پرسشنامه از لحاظ مفهومي با فرهنگ مردم كشورمان تضادي نداشت

حاصل از اين ترجمه را متخصصان زبان انگليسي، دوباره به زبان انگليسي برگردان كرده و 

اجراي (در مرحله دوم . دو فرم انگليسي با يكديگر مقايسه شدبراي اطمينان از صحت ترجمه 

ارايه و از آنها  سال 14 تا 8سنين  پسر 25 دختر و 25، پرسشنامه به )آزمايشي پرسشنامه

. واست شد تا موارد مبهم و ناقص آن را مشخص كرده و درجه دشواري آن را تعيين كننددرخ

اي برخوردار است، و آنها مشخص كردند كه آيا پرسشنامه از شكل و ظاهر آراسته و پسنديده

ها آن مناسب است و از نظر انشايي قابل فهم ها آن قابل فهم و تعداد سؤالاين كه آيا سؤال

در . پايان تمامي نواقص و ابهامات موجود در جمالت مشخص و برطرف گرديدباشد؟ در مي

با مراجعه ،اياي چند مرحلهگيري خوشهپس از نمونه، )اجراي اصلي پرسشنامه(مرحله سوم 

ها به هايي در مورد پرسشنامه و نحوه پاسخ دهي به آن، پرسشنامهبه هر كالس و توضيح

.آوري شده براي تجزيه و تحليل آماده شدندعات جمع و اطالآموزان ارايه گرديددانش
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 تحقيقابزار

اين پرسشنامه يك مقياس خود گزارش . باشد ميBFQ-Cابزار اين پژوهش، پرسشنامه 

باشد كه توسط  مي سال14 تا 8دهي براي ارزيابي پنج عامل بزرگ شخصيت در كودكان 

 آيتم دارد و پنج عامل 65. ديده استدر ايتاليا تدوين گر) 1998 ( و همكارانباربارانلي

را در گرايي، ثبات هيجاني و سازش يافتگي گشودگي، برون/شناسي، عقالنيوظيفهت شخصي

مطالعات مختلف همساني دروني خوبي براي اين پرسشنامه نشان . سنجدمييك طيف ليكرت 

 آن هايمقياسده  براي خر95/0 تا 82/0سازندگان اين آزمون آلفاي كرونباخ بين . دهندمي

 و باربارانلي و 2005، و همكاران؛ موريس2007،  و همكارانلگادوهو(اند دادهگزارش 

همچنين نتايج حاصل از تحليل عوامل، حاكي از وجود پنج عامل است كه ). 2003همكاران، 

 و موريس(باشدنشان دهنده تشابه آن با پنج عامل بزرگ و روايي سازه اين پرسشنامه مي

).2005،ارانهمك

هايافته

 پسر 235 نفر از دانش آموزان استان چهارمحال و بختياري، 455نمونه پژوهش شامل 

 بوده 95/1 معيار با انحراف70/11با ميانگين سني )  درصد6/51( دختر 220و )  درصد4/48(

و تعداد  سال 13 سال با باالترين فراواني در سن 14 تا 8دامنه سني شركت كنندگان از . است

. باشدمي)  درصد3/7( نفر 33 سال با 8و كمترين فراواني مربوط به سن )  درصد27( نفر 123

در دوره )  نفر274( درصد 2/60ها در دوره ابتدايي، از آزمودني)  نفر181( درصد 8/39

. راهنمايي مشغول به تحصيل بودند

وش آماري همساني دروني هاي آن از ر و خرده مقياسBFQ-Cبه منظور ارزيابي اعتبار 

همساني دروني در واقع متوسط همبستگي . استفاده گرديده است) ضريب آلفاي كرونباخ(

كند و ميزان آن هرچه باالتر باشد بر همگني دروني باالتر  را برآورد ميBFQ-Cدرون سؤالي 

.ها داللت داردآزمون و خرده مقياس

، 953/0، 958/0، 963/0ترتيب برابر  به BFQ-Cضرايب آلفاي كرونباخ براي عوامل 

 بوده كه نشان دهنده سطوح 825/0 و ضريب كل آلفاي كرونباخ برابر با 924/0 و 936/0

.باشد ميBFQ-Cها و كل پرسشنامه همساني دروني باال براي زير مقياس
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BFQ-Cو ضرايب آلفاي كرونباخ پرسشنامه ) معيارميانگين و انحراف (هاي توصيفي  شاخص. 1جدول 

آلفاي كرونباخمعيارانحراف ميانگينعوامل

56/3659/6953/0گراييبرون

59/3846/5963/0سازش يافتگي
91/3619/6924/0شناسيوظيفه

12/3237/9958/0رنجور خوييروان 
38/3899/5936/0گشودگي/عقالني

58/18246/12825/0كل

ررسي فاكتورهاي زير بنايي آزمون، از تحليل عوامل به منظور بررسي روايي سازه و ب

همچنين براي بررسي كفايت حجم نمونه و رد فرض صفر آزمون كرويت . استفاده گرديد

در اين مطالعه مقدار . گرديد استفاده KMOبارتلت مبني بر درست بودن ماتريس از مقدار 

KMO ،898/0وهش براي انجام تحليل  به دست آمد كه نشان دهنده كفايت نمونه مورد پژ

 برآورد 17/29810همچنين در نتايج آزمون كرويت بارتلت، مقدار مجذور كاي . عاملي است

.   معنادار بود01/0گرديد كه در سطح آلفاي 

 تنها پنج عامل، قابل 2نشان داد كه مقدار ويژه1تحليل عوامل به روش حداكثر درستنمايي

كنند، عامل اول  درصد از واريانس كل را تبيين مي475/60باشند كه به طور كلي توجه مي

258/11 درصد، عامل چهارم 114/12 درصد، عامل سوم 098/13 درصد، عامل دوم 399/13

. كنند از واريانس را تبيين مي606/10درصد و عامل پنجم 

دست آمده در تحليل عوامل با پنج مقياس مشخص شده ه به منظور بررسي انطباق عوامل ب

. آزمون، از نتايج حاصل از ماتريس چرخش يافته عوامل با چرخش واريمكس استفاده گرديد

64 و 60، 51، 47، 45، 38، 32، 27، 21، 16، 13، 11، 2هاي دهد كه آيتم نشان مي2جدول 

ن، تحت عنوان مقياس سازش يافتگي آورده اند كه دقيقاً همانند آزموروي عامل اول قرار گرفته

 بر روي 61، و 58، 54، 49، 41، 39، 31، 29، 17، 15، 8، 6، 4هاي اند، همچنين آيتمشده

سنجند  را ميرنجورخوييهايي است كه در آزمون روان اند كه مشابه آيتمعامل دوم قرار گرفته

 را در بر 63 و 57، 55، 50، 42، 40، 35، 26، 23، 19، 14، 9، 1هاي و عامل سوم، آيتم

1-  Maximum Likelihood
2- Eigenvalue
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، 30، 24، 18، 12، 10، 5هاي عامل چهارم، آيتم. سنجدگرايي را ميگيرد كه در آزمون، برونمي

. سنجدگشودگي را مي/گيرد كه در آزمون، عقالني را در بر مي62 و 59، 52، 46، 43، 36، 33

گيرد  را در بر مي65 و 56، 53، 48، 44، 37، 34، 28، 25، 22، 20، 7، 3هاي عامل پنجم، آيتم

.  سنجدشناسي را ميكه در آزمون، وظيفه

امل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت كودكانو نتايج تحليل ع. 2جدول 

عامل 
پنجم

عامل 
چهارم

عامل 
سوم

عامل 
دوم

عامل 
اول

هاآيتم
شماره 
آيتم

81/0 دهموسايلم را به دوستانم مي 2
86/0 ار درست و صادقانه با ديگران دارمرفت 11
82/0 شوموقتي كه ديگران نياز به كمك دارند، من متوجه مي 13
82/0 هديه دادن را دوست دارم 16
80/0 بخشماگر كسي به من بدي كند، او را مي 21
74/0 كنمبا محبت با همساالنم رفتار مي 27
85/0 كنمر مهربان رفتار ميبا ديگران، بسيا 32
92/0 كنمبا ديگران با ادب صحبت مي 38
80/0 كنماگر هم كالسي من مشكلي داشته باشد، به او كمك مي 45
81/0 به ديگران اعتماد دارم 47
76/0 گذارمحتي به افرادي كه دوستشان ندارم هم احترام مي 51

85/0 مردم خوب هستند و كارهاي خوب كنم، همه فكر مي
دهندانجام مي 60

85/0 دهم از وسايلم استفاده كنندبه ديگران اجازه مي 64
69/0 شومبه خاطر چيزهاي الكي و بي ارزش، عصباني مي 4
74/0 كنمبا هيجان با ديگران گفتگو مي 8
81/0 شومبه راحتي عصباني مي 15
82/0 كنمگران دعوا ميبا دي 17
82/0 خيلي زود رنج هستم 29
85/0 غمگين و ناراحت هستم 31

80/0 توانم براي انجام يك كار صبر كنم و بايد سريع آن نمي
را انجام دهم 39

86/0 صبر و تحمل ندارم 41
85/0 دهمبه راحتي آرامش خود را از دست مي 49
81/0 دهمم را با عجله انجام ميكارهاي 54
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عامل 
پنجم

عامل 
چهارم

عامل 
سوم

عامل 
دوم

عامل 
اول

هاآيتم
شماره 
آيتم

85/0 كنمگريه مي 58
77/0 در مورد چيزهاي زيادي، نگران هستم 61

84/0 دوست دارم به ديدن ديگران بروم 1
79/0 دوست دارم با ديگران رقابت كنم 9
81/0 آرزوهاي زيادي دارم 10
85/0 ا دوست دارمهاي زياد رتحرك و انجام فعاليت 14
85/0 دوست دارم با ديگران باشم 19
83/0 توانم، افكارم را به ديگران بگويمبه راحتي مي 23
78/0 كنمافكارم را بيان مي 26
87/0 دهمكارهايم را با انرژي انجام مي 35

75/0 كنم تا ببينم در جهان چه اخبار تلويزيون را تماشا مي
افتداقاتي مياتف 36

88/0 دوست دارم با ديگران صحبت كنم 40
76/0 توانم ديگران را وادار به پذيرش نظرم كنممي 42

54/0 دهند كنم، ديگران به من گوش ميزماني كه صحبت مي
دهندگويم را انجام ميو آنچه مي 50

65/0 شوخي كردن را دوست دارم 55
84/0 كنمراحتي دوست پيدا ميبه  57
84/0 شاد و سرحال هستم 63

70/0 اطالعات زيادي دارم 5
84/0 افسرده و غمگين هستم 6
79/0 گيرمكنم را ياد ميبه راحتي آنچه مطالعه مي 12

81/0 توانم به او پرسد، من ميوقتي معلم از من سؤال مي
پاسخ درست بدهم 18

84/0 كتاب خواندن را دوست دارم 24

66/0 دهد من بالفاصله آن را وقتي معلم چيزي را توضيح مي
كنمدرك مي 30

73/0 هاي علمي تلويزيون را دوست دارمبرنامه 33
65/0 هاي جديد درست كنمتوانم بازي و سرگرميمي 43
73/0 توانم مسائل رياضي را حل كنممي 46
78/0 دانستن و يادگيري چيزهاي جديد را دوست دارم 52

73/0 سفر كردن و آگاهي از عادات مردم كشورهاي ديگر را 
خيلي دوست دارم 59
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عامل 
پنجم

عامل 
چهارم

عامل 
سوم

عامل 
دوم

عامل 
اول

هاآيتم
شماره 
آيتم

83/0 كنممسائل را زود درك مي 62
78/0 دهمكارهايم را با دقت و توجه زياد انجام مي 3
43/0 ارمتالش و كار كردن را دوست د 7
71/0 كنمخودم را مجبور به انجام كارهاي خود، مي 20

80/0 در كالس من روي كارهايي كه بايد انجام دهم، دقت و 
كنمتمركز مي 22

82/0 دهم چند بار بررسي ام را انجام ميزماني كه تكاليف
كنم كه اين كار را درست انجام داده باشممي

25

77/0 گذارمين و نظم احترام ميبه قوان 28
83/0 اگر به كسي قول بدهم، سر قولم هستم 34
83/0 اتاقم، منظم و مرتب است 37

79/0 كنم، بايد آن را به هر قيمتي زماني كه كاري را شروع مي
به پايان برسانم 44

82/0 دارمام را خيلي مرتب نگه دوست دارم همه وسايل مدرسه 48 
55/0 كنمام، بازي ميپس از تمام كردن تكاليف مدرسه 53
61/0 غير ممكن است كه حواسم پرت شود 56
75/0 دهموظايف خود را انجام مي 65

گيريبحث و نتيجه

هدف از اين پژوهش بررسي اعتبار و تحليل عامل پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت 

 اين هايمقياسخرده ضرايب آلفاي كرونباخ براي . ني بوده استنمونه ايرايك در ن كودكا

، شناسيگشودگي و وظيفه/عقالنيگرايي، ، برونرنجورخويي، روان سازش يافتگيپرسشنامه،

825/0 و ضريب كل آلفاي كرونباخ برابر با 924/0، 936/0، 953/0، 958/0، 963/0به ترتيب 

ها و كل پرسشنامه  دروني باال براي زير مقياس كه نشان دهنده سطوح همسانيدست آمده ب

 گذشته ازجمله باربارانلي و همكاران هايپژوهش نتايج اين پژوهش همسو با .باشدمي

)2006( و همكاران، ايساو)2006 ( و همكاران، دلباريو)2005( و همكارانموريس، )2003(

و موريس وهشي كه توسط  پژدر به عنوان مثال باشدمي) 2007 ( و همكارانو هولگادو

 نفر 222اي به حجم  انجام گرديد همساني دروني پرسشنامه بر روي نمونه)2005(همكاران

نتايج به دست آمده حاكي از همساني دروني مناسب پرسشنامه پنج . مورد بررسي قرار گرفت
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وان ، ر80/0آلفاي كرونباخ به دست آمده براي سازش يافتگي . باشدعامل بزرگ شخصيت مي

 بوده 74/0شناسي ، وظيفه71/0گشودگي /، عقالني78/0، برون گرايي 83/0رنجورخويي

. است

نتايج تحليل عوامل در اين پژوهش نشان داد كه پرسشنامه پنج عامل بزرگ همچنين 

شخصيت كودكان، از روايي سازه مناسبي برخوردار است منطبق با نظريه پنج عاملي شخصيت، 

 درصد از واريانس را 47/60 و اين پنج عامل، بيش از دهدميسنجش قرار پنج سازه را مورد 

در چندين مطالعه، ساختار عاملي اين پرسشنامه بررسي شده است و توافق . نمايندميتبيين 

) 2008(آن وجود دارد به عنوان مثال باربارانلي و همكاران  در مورد روايي سازه آنهابااليي بين 

اين امه پنج عامل بزرگ شخصيت كودكان ساختاري پنج عاملي دارد و نشان دادند كه پرسشن

و موريس كه توسط پژوهشي  همچنين در نمايدمي درصد از واريانس را تبيين 53عوامل 

در هلند صورت گرفته است روايي سازه پرسشنامه با استفاده از روش تحليل ) 2005(همكاران

ييد قرار گرفته است و در مجموع پنج عامل،  اصلي و چرخش ابليمين، مورد تأهايمؤلفه

.   درصد از واريانس را تبيين كرده است38/36

هاي به دست آمده از اين پژوهش و ساير مطالعات انجام شده در در مجموع از يافته

هاي  از ويژگي كودكانتوان نتيجه گرفت آزمون پنج عامل بزرگ شخصيتكشورهاي ديگر مي

. باشدوردار ميسنجي مناسبي برخروان

هاي است از جمله اينكه اين  داراي محدوديت،اين پژوهش همانند هر كار علمي ديگر

گردد به هنگام پژوهش در استان چهارمحال و بختياري صورت گرفته است و پيشنهاد مي

و در ر اين پژوهش در گروههاي جمعيتي ديگ؛ و توجه شوده استفاده از اين ابزار به اين نكت

همچنين در اين پژوهش تنها روايي سازه آزمون محاسبه شده است .  ديگر تكرار گرددشهرهاي

 روايي از جمله روايي همزمان و تشخيصي استفاده نشده است پيشنهاد هايروشو از ساير 

.هاي ديگر نيز بررسي گردد آتي روايي پرسشنامه به شيوههايپژوهش در گرددمي
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