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 4حسین زارع

 5فرهاد شقاقی
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05/10/99پذیرش: تاریخ   

 چکیده
ت. در اس شناسیروانی فردی در هاتفاوتمطالعۀ  هایروشین ترفراوانمطالعۀ عزت نفس یکی از  زمینه:

یندهای رابر فوهم  خودکارکه هم بر اهمیت فرایندهای « مدل فرایند دوگانه»ی اخیر در نتیجۀ گسترش هاسال

آشکار  عزت نفس دو نوعشناختی توجه خود را معطوف معرفی  شناسیروانکند، مطالعات تأملی تأکید می

 سنجیروان هایویژگیهدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی  هدف: نموده است. نا آشکارو عزت نفس 

برای سنجش عزت نفس ناآشکار و انطباق آن با حروف  نامپایایی و روایی( مقیاس ترجیح حروف الفبای )

ای ر روی نمونهبود که ب پیمایشیتحقیق حاضر یک مطالعۀ توصیفی از نوع  روش: الفبای زبان فارسی بود.

ی گیری تصادف( از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه با استفاده از نمونهزن 181و  مرد 232نفری ) 424

 تی به روش دو نیمه کردن و آلفای کرونباخ و بازپیای انجام شد. در مرحلۀ اول پایایی مقیاس آیطبقه

آزمودنی به دست آمد و در مرحلۀ دوم به منظور بررسی روایی مقیاس  284روز بر روی  14آزمایی به فاصلۀ 

های عزت نفس روزنبرگ، مقیاس عاطفۀ مثبت عاطفۀ منفی و مقیاس تی، همزمان با اجرای آن، مقیاسپیآی

ی به تپینمرات مقیاس آی میزان همبستگی بین ها:یافته ی اجرا شد.آزمودن 144سالمت عمومی بر روی 

به  82/4و  88/4و ضرایب همسانی درونی آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن به ترتیب،  84/4روش باز آزمایی 

(، 44/4مثبت )(، عواطف 55/4) یعمومهای سالمت تی با مقیاسپیدست آمد. همچنین همبستگی معنادار آی

 دهندۀ روایی همگرا و واگرای باالی مقیاس بود.نشان (-35/4) یمنف( و عواطف 34/4روزنبرگ )عزت نفس 
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ایستگی و کفایت تی از شپیبه طور کلی نتایج پژوهش نشان داد که روایی و پایایی مقیاس آی گیری:نتیجه

الزم برای سنجش عزت نفس نا آشکار در جامعۀ ایرانی کردستان برخوردار است. با توجه به مناسب بودن 

توان گفت که این ابزار یک مقیاس مفید و مناسب برای ارزیابی عزت این مقیاس می سنجیهای روانشاخص

های هشدر پژوهش حاضر با پژو شدهگزارشنفس نا آشکار در جوامع غیر بالینی است. همچنین تشابه نتایج 

 خارجی حاکی از مناسب بودن برگردان زبان این مقیاس به فارسی است. هایزبانحاصل از 

تی(، عزت نفس آشکار، عزت نفس پیمقیاس حروف الفبای نام )آی :کلیدی هایواژه

 ناآشکار، پایایی، روایی.

 مقدمه

 یشناسروانبرای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم توسط ویلیام جیمز وارد  5عزت نفس مفهوم

های متعددی (. عزت نفس در طول دوران تحول خود در حوزه2442، 2کاراکاناست )شده 

مثل ) مثل کمرویی(، رفتاری) مطرح شده است؛ از جمله در حوزۀ شخصیتی شناسیرواندر 

سردگی( مثل اضطراب و اف) یری در اسناد( و بالینیسوگمثل ) عملکرد در تکلیف(، شناختی

عزت نفس به عنوان یک ویژگی  مطالعات، ریاخ(. در سالیان 2414و همکاران،  9)مارتینز

(. 2412، 4شوردفگر و شیلاست )زیادی را به خود جلب کرده تحقیقات  شناختیروانمفید 

عزت نفس به احساس کلی شخص در مورد ارزش، اعتبار و شایستگی خویش مربوط 

گردد که فرد نسبت به ارزشمند بودن خود به عبارت دیگر به ادراکی اطالق می؛ شودیم

زندگی خود کسب شود که شخص در طی دوران دارد. این ادراک از تجاربی ناشی می

به عنوان یک صفت پایدار و هم به عنوان یک متغیر حالتی در  تواندیمکه هم  کرده است

(. منظور از عزت نفس به عنوان یک متغیر حالتی این 2445، 1کراکر و نایتد )نظر گرفته شو

                                                                 
1. Self-Esteem 

2. Karacan 

3. Martens  

4. Schwerdtfeger & Scheel 

5. Crocker and Knight 
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 5سوانند )کتواند بسته به تجارب مثبت و منفی، افزایش یا کاهش پیدا است که سطح آن می

معانی  و هاجلوهکننده، با مهم و تعیین شناختیروانعزت نفس یک سازۀ  (.2448و همکاران، 

ضمنی متعددی است که از خشونت و تعارض گرفته تا شادکامی و سالمت روان را شامل 

؛ به عبارت دیگر عزت نفس، بعد ارزیابانۀ خود است که در آن فرد به صورت دشویم

ی بر تأیید کند و نگرشی مبنیمهای خود را ارزیابی یتقابل، صفات و هاییتواناپدیدارشناسانه 

(. به طور معمول، عزت نفس 2414دهد )مارتینز و همکاران، یمیا عدم تأیید خویش شکل 

(. به عبارت دیگر عزت نفس 1255، 2روزنبرگ) شودیمبه ارزیابی شخص از خود مربوط 

 کنندۀ میزان خود دوستشود که منعکسمی آن جنبۀ ارزیابی کنندۀ خودآگاه اطالق»به 

 (.2414، 9زیگلر و جردن« )تداری اشخاص اس

استفاده  های رفتاری بسیاریبینی و تبیین پدیدهعزت نفس به منظور پیش هایمقیاساز 

ارد د شناسیروانیق در و تحقشده است و این خود نشان از نقش مرکزی این سازه در نظریه 

. به عنوان نمونه، تحقیقات، نشان از وجود رابطه میان سطح عزت نفس (2444، 4کارپینسکی)

، تنهایی و طرد شدن از سوی (2411و همکاران،  1کستینگ) یشخصو افسردگی و بهزیستی 

ای نشان ( طی مطالعه2444همکاران )و  7( دارد. یانگ2411و همکاران،  6استیگرهمساالن )

 بینی کند. دنیز ویی و افسردگی را پیشتواند کمرویمدادند که عزت نفس پایین 

ی اجتماعی ضعیف و احساس تنهایی و ارتباطات هامهارت( نشان دادند که بین 2445)8همارتا

( نیز نشان داد 2442)9یف و عزت نفس پایین ارتباط وجود دارد. اروزکانضعدرون فردی 

الوه این ت. به عاجتماعی و احساس تنهایی اس اضطراببینی کنندۀ عزت نفس پایین پیش

ای برخوردار است. به عنوان مثال سازه در بافت آسیب شناختی روانی نیز از اهمیت ویژه

                                                                 
1. Swann 
2. Rosenberg 
3. Zeigler & Jordan 
4. Karpinski 

1. Kesting 
5. Stieger 
8. Young  
8. Deniz & Hamarta 

2. Erozkan 



 3131گیری تربیتی، دوره پنجم، شمارة هفدهم، پاییز / فصلنامة اندازه 201

 

201 

بار در  24کنند که کلمه عزت نفس یم( در بررسی خود عنوان 2445)5ابرین، بارتلی و لیتزل

به عنوان مالکی برای  2چهارمین راهنمای تشخیصی آماری طبقه بندی اختالالت روانی

یص اختالالت موجود و یا به عنوان یک ویژگی مرتبط با بعضی از اختالالت به کار تشخ

گرفته شده است. تحقیقات زیادی در ایران نشان داده است که عزت نفس به عنوان یک 

 بینی کنندۀ سالمت باشد. تواند پیشیمشاخص مهم 
اهمیت فرایندهای که هم بر « 9مدل فرایند دوگانه»ی اخیر در نتیجۀ گسترش هاسالدر 

ه خود شناختی توج شناسیروانکند، مطالعات یندهای تأملی تأکید میبر فراوهم  خودکار

نموده است. عزت  1ناآشکارو عزت نفس  4عزت نفس آشکار دو نوعرا معطوف معرفی 

های تأملیِ اطالعاتِ خود مربوط انعکاسی و تحلیل هایارزیابینفس آشکار به خود 

هایی که تا به حال از مفهوم عزت نفس به عمل آمده، مربوط به این یابیارز گردد. اکثربرمی

گزارش شخصی از  هایمقیاسهای آن عمدتاً بر پایۀ که سنجش سطح از عزت نفس است

ی شخصی عزت نفس خالی از فایده هاگزارشقبیل مقیاس روزنبرگ است. به رغم اینکه 

دهند هرگونه احساسات منفی در مورد خود افراد در اکثر موارد ترجیح می حال ینانیست، با 

اند اصالت ها نشان دادهپژوهش ر(. از طرف دیگ2444، 6را نپذیرند )ویلسون و دان

تواند بدون داشتن هرگونه انگیزۀ تحریف زیر سؤال ی شخصی عزت نفس میهاگزارش

های گزارش های ناشی از سنجشیردشواعمدتاً از  ناآشکاربرود. مفهوم عزت نفس 

 8(. گرینوالد و بناجی2442و همکاران،  7شخصی در تحقیقات پیشین برخاسته است )گرینوالد

ناخته اثری ناش»عنوان را مطرح کردند و آن را به  ناآشکار( اولین بار مفهوم عزت نفس 1225)

اند )ص کردهتعریف « خوداز نگرش به خود در مورد ارزیابی اشیاء و اهداف تداعی یافته با 

کننده به صورت غیرارادی و اغلب یابیخود ارزبه عنوان بخشی  ناآشکار(. عزت نفس 14

                                                                 
1. Obrien, Bartoletti& Leitzel 

2. DSM-IV-TR 
3. Dual-Process Model 

4. Explicit self-esteem(ESE) 

5. Implicit self-esteem(ISE) 

5. Wilson & Dunn 

8. Greenwald 

8. Banaji 
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غیر انعکاسی و اغلب  هایارزیابیسازی شده است که به خود خارج از حیطۀ آگاهی مفهوم

ه ب توانیمرا  ناآشکار(. عزت نفس 2412و همکاران،  5کریمرزد )گردخودی برمی خود به

ا و اهداف و هارزیابینگرش اتوماتیک و ناهشیار نسبت به خود که مجموعۀ خود»عنوان 

، گرینوالد 2فارنهام)پنداشت  «ددهیمی خود مربوط در محیط را تحت تأثیر قرار هاموضوع

یک ارزیابی اتوماتیک، بیش آموخته شده و »عنوان  به یگرد(. در تعریفی 1222و بناجی، 

 «کندرا هدایت می خود مربوطی هامحرکی خود به خودی به هاواکنش ناهشیار از خود که

پردازان این حوزه معتقدند که عقاید یهنظر( فرض شده است. 2444، و همکاران 9)بوسون

کند )کریزان مثبت در مورد خود به اشیاء یا اهدافی که به خویشتن مربوط است تعمیم پیدا می

 (. 2448، 4و سالس

های گزارش شخصی سنجش گیریشخصیت با اندازه شناسیروانمتغیرهای زیادی در 

و در مطالعات متعدد ثابت  ترندآسانارزیابی  هایروش، به این خاطر که از سایر اندشده

تضاد  تواند دریمهای آشکار یریگها و اندازهیبررساعتمادند. با این حال، که قابل اندکرده

یت از شخص ناآشکارهای یریگاندازهصفات شخصیت باشد.  ناآشکارهای یریگبا اندازه

(. 2444، 1ویلسون، لیندزی و اسکولراند )بودهشخصیت مفید  شناسیروانهمان ابتدا در 

های آگاهانۀ افراد از خویشتن، روایی باالیی از لحاظ ارزشیابی شخصیت ندارد. از ییبازنما

ر بتوان ب هاآنارزشیابی شخصیت رفت که از طریق یی از هاروشاین رو باید به سمت 

ای امید تازه ناآشکارارزشیابی  هایروشآشکار غلبه کرد.  هایروشهای یتمحدود

و به  شخصیت را افزایش داد هایویژگیبتوان کیفیت سنجش  هاآنگشاید تا از طریق یم

بر این است که عزت نفس  . فرض(2443، 6اسکمیک و دینر) یدرسی پایاتر و رواتری هاراه

(. از 2442گرینوالد و همکاران، است )یابی خویشتن ارزهای یتداعکنندۀ منعکس ناآشکار

                                                                 
1. Creemers 

2. Farnham 
3. Bosson 

4. Krizan & Suls 

5. Wilson, Lindsey, Schooler 

5. Schimmack, Diener 
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مختلف سنجش، روشی که بیش از همه به کار گرفته شده است مبتنی است  هایروشمیان 

یزان و م« خود» یذهنهای ییبازنمابر به دست آوردن میزان نیرومندی پیوندهای تداعی میان 

 از قبیل نام، تاریخ تولد، لوازم و آثار( کهخاص )عالقۀ فرد به یک محتوا یا شیء و یا هدفی 

 به خود مربوط است. 

ی فردی در هاتفاوتمطالعۀ  هایروشین ترفراوانمطالعۀ عزت نفس یکی از 

 ۀ پیامدهایبینی کنندکه عزت نفس پیش اندکردهاست. مطالعات متعددی ثابت  شناسیروان

ی، سالمت کارزهبمهمی از قبیل پیشرفت تحصیلی، افسردگی، نارضایتی از روابط بین فردی، 

روگر و بامیستر، کمپل، کاست )و بسیاری متغیرهای مهم دیگر  روان، عواطف مثبت و منفی

پزشکان برای تشخیص و شناسان و مشاوران و روان(. همچنین بسیاری از روان2443، 5وس

عزت نفس نیاز به یک ابزار دقیق و پایا دارند که بتوانند در کمترین زمان  گیری میزاناندازه

ممکن به اهداف مورد نظر دست یابند. در همین راستا یکی از ابزارهای مهمی که در بسیاری 

توسط محققان مختلف مورد  ناآشکارخارجی برای سنجش عزت نفس  هایپژوهشاز 

استیگر، پریس است ) (2تیپیروف الفبای نام )آیاستفاده قرار گرفته است مقیاس ترجیح ح

 برای تواندیماین مقیاس  سنجیروان هایویژگیبنابراین بررسی ؛ (2412، 9و وراسک

قیق به صورت د ناآشکارشناسان و مشاوران در سنجش عزت نفس بسیاری از محققان و روان

ز اجرای . هدف اشودو با حداقل خطا و متناسب با زبان فارسی و فرهنگ کشورمان مفید واقع 

 پایایی و روایی( مقیاس ترجیح حروف الفبای) سنجیروان هایویژگیتحقیق حاضر بررسی 

 تی( در بخشی از جامعۀ ایرانی و انطباق آن با زبان فارسی بود. پیآینام )

 روش پژوهش

ور بود که به منظ پیمایشیاز نوع به لحاظ هدف توسعه ای و به لحاظ روش ژوهش حاضر پ

تی انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان پیبررسی پایایی و روایی مقیاس آی

که بودند 21-22های دولتی و آزاد شهر سنندج در سال تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه

                                                                 
1. Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs 
2.  Name Initial Preferences (IPT) 

3. Stieger, Preyss, Voracek 
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 58مرد )نفر  232نفر، شامل  424از جامعه آماری فوق تعداد . به تحصیل اشتغال داشتند

خاب ای انتگیری تصادفی طبقهدرصد(، با استفاده از روش نمونه 43)نفر زن  181درصد( و 

ای از این جهت انتخاب شد که با استفاده از آن نسبت گیری طبقهشدند. روش نمونه

 ته شود. تحقیق حاضر در دو مرحلههای مختلف تحصیلی در نظر گرفدانشجویان در رشته

خواسته  نفر دانشجوی دانشگاه 284اجرا شد. در مرحله اول جهت بررسی پایایی مقیاس از 

آموزش داده شد که  هاآنروز تکمیل کنند. به  14تی را دو بار به فاصله پیشد مقیاس آی

 هاآنز اهند داشت. اای سروکار خوی بسیار سادههاحیترجدر تکمیل این مقیاس با انتخاب و 

خواسته شد تا میزان عالقمندی خود را نسبت به حروف الفبای زبان فارسی بر روی یک 

بندی کنند و در این ارزیابی صرفاً به اولین احساس شهودی که در ای رتبهدرجه 2مقیاس 

توجه کنند. به جهت جذاب بودن مقیاس ترجیح حروف الفبا، تمامی  شودیمایجاد  هاآن

 252در بار اول آن را به طور کامل و صحیح تکمیل نمودند اما در بار دوم به  هاآزمودنی

د خواسته ش هاآزمودنیکاهش یافت. در پایان تکمیل مقیاس از همه  ( نفرزن 112مرد  154)

تا جدولی را که شامل چند مورد از مشخصات فردی از جمله جنسیت و سن و نیز حروف 

دگی و نیز نام مستعار بود پاسخ صحیح دهند. جهت رعایت اخالق پژوهش اول نام و نام خانوا

از اهداف اصلی پژوهش آگاه شدند و در مورد پنهان ماندن هویت  هاآزمودنیتمام 

 144تی به پیاطمینان داده شد. در مرحله دوم جهت بررسی روایی مقیاس آی هاآزمودنی

، 5رگروزنبتی، مقیاس عزت نفس پیقیاس آیگیری، شامل منفر دانشجو چهار ابزار اندازه

جهت تکمیل ارائه گردید. در  9یعمومو مقیاس سالمت  2یمنفمقیاس عاطفه مثبت/عاطفه 

مقیاس به دلیل مخدوش بودن حذف و از چرخۀ تحلیل خارج شدند و تعداد  15این مرحله 

 زن( کاهش یافت. 58مرد و  58نفر ) 125نمونۀ روایی پژوهش به 

 شامل چهار مقیاس به شرح زیر است:ابزارها 
 ا آشکارنتی( اهمیت بسیار زیاد سازۀ عزت نفس پیمقیاس ترجیح حروف الفبای نام )آی

و استفاده از آن در حجم باالیی از تحقیقات بر لزوم به کار گرفتن ابزارهای معتبر برای 

                                                                 
1. Rosenberg self-esteem scale (RSES) 
2. Positive affect negative affect scale(PANAS) 

3. General health Questionnair(GHQ) 
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ا نزت نفس . یکی از ابزارهایی که بیش از همه برای سنجش عگذاردیمسنجش آن صحه 

دیگر آن  که نام استتی پیاستفاده شده است مقیاس ترجیح حروف الفبای نام آی آشکار

تی پی(. آی2448، 2گیباور، ریکتا، برومر و مایواست ) 5مقیاس تکلیف حروف الفبای نام

( ساخته شد و بعدها توسط محققان دیگری از جمله گرینوالد 1285) 9بار توسط نوتین نیاول

( تکمیل شد. منطق مقیاس 2442) 4جونز، پلهام، میرنبرگ و هتس ( و1225) یبناجو 

حروف الفبا استوار شده است. بر اساس این اثر، افراد به طور  -تی بر اساس اثرِ نامپیآی

دهند. عقیدۀ زیربنایی در این ناهشیار حروف نام خود را بر حروفِ غیرِ نام خود ترجیح می

 به اشیاء یا اهدافی که به خود مربوط است« خود»اید مثبت در مورد کند که عقزمینه بیان می

اند که افراد، اهداف و اشیاء (. تحقیقات نشان داده2448کند )کریزان و سالس، تعمیم پیدا می

 کنند. در اینگذاری میبه خود ارزش مربوط ریغمربوط به خود را بیش از اهداف و اشیاء 

 ی و عواطف مثبتمندعالقهتا با حداکثر سرعت، میزان  شودیمآزمون از آزمودنی خواسته 

خود را نسبت به حروف الفبای زبان رایج که در یک جدول به طور تصادفی چاپ شده 

 2وجه دوست ندارم( تا ه هیچ)ب 1است، با استفاده از یک مقیاس دارای طیف لیکرت از 

 با اولین احساس درونی شودیمسته بندی کند. از افراد خواسیار زیاد دوست دارم( درجه)ب

به نمره گذاری اقدام  شودیماز حروف الفبا ایجاد  کیهر که به صورت شهودی در مورد 

کنند. برای نحوۀ نمره گذاری این مقیاس الگوهای مختلفی ارائه شده است که 

این  موسوم است. 6شدهحیتصحیا الگوریتم خود  1به الگوریتم اس  هاآن نیترشدهرفتهیپذ

ی و دوست داشتن هر مندعالقه( متوسط 1: شودیمنوع نمره گذاری در سه مرحله انجام 

محاسبه و به عنوان نمره  شودینمبا آن حرف شروع  هاآنحرف الفبا برای افرادی که نام 

( نمره حرف الفبای اول نام هر آزمودنی از 2. شودیمخط پایۀ هر حرف الفبا در نظر گرفته 

. و برای حرف اول نام خانوادگی نیز به همین ترتیب عمل گرددیمط پایه کسر این نمره خ

                                                                 
1. Name Letter Task(NLT) 

2. Gebauer, Riketta, Broemer, Maio 

3. Nuttin 
4. Jones, Pelham, Mirenberg,Hetts, 
5. S - algorithm 

5. Self corrected 
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نا س ۀ میزان عزت نفدهندلیتشک( میانگین دو نمرۀ تفاوتی نام و نام خانوادگی، 3. شودیم

(. هرچه نمره 2442، 5کول، گاورن، چنگ و گالوچی)آزمودنی در این آزمون است  آشکار

دهنده عزت نفس باالتر آزمودنی است. این مقیاس در در این تکلیف بیشتر باشد نشان

 مورد استفاده قرار گرفته است و در نا آشکاربسیاری برای سنجش عزت نفس  هایپژوهش

ا سنجش ر ناآشکارعزت نفس  تواندیمطول سالیان اخیر نشان داده است که به طور معتبری 

تی افراد از پی(. به طور کلی به هنگام تکمیل مقیاس آی2442)کول و همکاران، کند 

(. 2442، 2ی آگاه نیستند )جونز، پلهام و میرنبرگابیخود ارزفرایندهای شناختی موجود در 

مله ز جا. تمختلف از خود نشان داده اس هایپژوهشتی پایایی و روایی نیرومندی در پیآی

روز  31یی این مقیاس را به فاصلۀ باز آزما( در مطالعۀ خود پایایی 2444بوسون و همکاران )

به دست آوردند.  88/4و نیز همسانی درونی باالیی به روش دو نیمه کردن معادل  82/4معادل 

این محققان پایایی باز آزمایی هفت نوع مقیاس سنجش عزت نفس ناآشکار را بررسی کردند 

ی ی ضعیفهایهمبستگ هااسیمقهم در آمد. چهار مورد از  نتایج تا حدود زیادی متفاوت از

دهندۀ ضعف جدی در سنجش شخصیت بودند با این ( که نشانsr> 34/4باهم نشان دادند)

 هاآناعتمادی از خود نشان دادند که از میان یی قابلباز آزماحال سه ابزار دیگر پایایی 

ی شد. در معرف نا آشکارسنجش عزت نفس تی به عنوان یکی از ابزارهای معتبر برای پیآی

ا نعزت نفس آشکار و  هایمقیاساین پژوهش همچنین روایی همگرا و روایی پیش بین 

ار از عزت نفس آشک هایمقیاستی توانست همانند پیهم بررسی شد که مقیاس آی آشکار

ی، عاطفۀ گدار بهزیستی روانی )رضایت از زندبینی کنندۀ معنیجمله مقیاس روزنبرگ پیش

(. در همین سال محققان دیگری 2444مثبت، و عاطفۀ منفی کم( باشد)بوسون و همکاران، 

ی وبر ریی این مقیاس باز آزما( دست به تکرار بررسی پایایی 2444، 9)گرینوالد و فارنهام

تی را پیهای آیروزه زدند. این محققان همبستگی میان اندازه 38نفر به فاصلۀ زمانی  825

ی اول، شایستگی و اعتبار آن باعث شد در هاسالمحاسبه کردند که از همان  83/4

                                                                 
1. Koole, Govorun, Cheng, Gallucci 
2. Jones, Pelham, Mirenberg 

3. Greenwald & Farnham 
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ای دیگر مشخص شد نمرات باال در بسیاری مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعه هایپژوهش

این مقیاس همانند نمرات باال در مقیاس عزت نفس آشکار روزنبرگ با تمایل به ارتقای 

(. در یک مطالعه دیگر فرانک، رادت 2443و همکاران، همراه است)بوسون  5سالمت خود

تی دارای روایی پیش بین قدرتمندی برای پی( نشان دادند که مقیاس آی2448)2و هور

های افسردگی در طول شش ماه آینده، هم در افراد سالم، هم در افراد افسرده و هم در نشانه

( در 2448و همکاران ) 9است. همچنین رودولف ،اندشدهدچار افسردگی  قبالًًَافرادی که 

ود خ هایآزمودنیبر روی  دو بار آن راتی پیهای آیای برای افزایش پایایی اندازهمطالعه

یی آن میان اولین و دومین اجرا باز آزمااجرا کردند. نتایج این مطالعه نشان داد پایایی 

استیگر،  راًًَیاخبود.  88/4وادگی، معادل و برای نام خان 82/4بخش و برای نام، معادل رضایت

تی در پیآی به بررسی توانایی مقیاس فراتحلیل( در یک مطالعۀ 2412)4وراسک و فورمن

و نیز بررسی پایایی و روایی آن پرداختند. در این  نا آشکارسنجش غیرمستقیم عزت نفس 

و از  است شکارنا آتی ابزاری معتبر در سنجش عزت نفس پیمطالعه مشخص شد که آی

یی زماباز آپایایی  هاآنشرایط مناسبی برای تأیید پایایی و روایی الزم برخوردار است. 

 برآورد کردند.  81/4تی را در مجموع چندین پژوهش پیآی
 اند از:عبارت اندشدهیی که برای بررسی روایی به عنوان مالک انتخاب هااسیمق

 برای سنجش عزت نفس آشکار از .اس(ایآراس)مقیاس عزت نفس روزنبرگ 

یل شده است که در آن از آزمودنی تشک ماده 14. این مقیاس از شودیماس استفاده ایآراس

« الفکامالً مخ»تا « کامالً موافق»ای از شود تا بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجهیمخواسته 

اس یک مقیاس دوبعدی است. ایپاسخ دهد. تحقیقات نشان داده که آراس هاآنبه دقت به 

                                                                 
1. self enhance 

2. Franck, Raedt, Houwer 
3. Rudolph 

4. Stieger, Voracek, Formann 
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به همین دلیل پنج سؤال «. 2خود یرتحق»و یک بعد منفی « 5خود دوست داری»یک بعد مثبت 

اول این مقیاس به صورت مثبت و پنج سؤال دوم آن به صورت منفی طراحی شده است. 

ثبت ی مربوط به سؤاالت مهاپاسخردند و با گیمی مربوط به سؤاالت منفی معکوس هاپاسخ

شوند تا نمرۀ کلی عزت نفس آشکار فرد به دست آید. دامنۀ نمرات این مقیاس از یمجمع 

جی سنروان هایشاخصدهندۀ عزت نفس باالتر است. بوده که نمرات باالتر نشان 44تا  14

شاپوریان و همکاران مختلف به اثبات رسیده است. از جمله  هایپژوهشاین مقیاس در 

آماری این مقیاس را بر روی دو گروه دانشجوی ایرانی و آمریکایی  هایویژگی( 1288)

و در  83/4. در این پژوهش همسانی درونی مقیاس در نمونۀ اول ندمورد بررسی قرار داد

به دست  84/4 ای معادلیی آن در طول یک دورۀ سه هفتهباز آزماو پایایی  82/4دوم نمونه 

نفری همسانی درونی  218( با استفاده از یک نمونۀ 1388) یقائدو  جوشن لوآمد. همچنین 

 برای نسخۀ فارسی آن به دست آوردند.  83/4معادل 

 توسط بار اولین عمومی سالمت پرسشنامه .کیو(اچجی)پرسشنامه سالمت عمومی 

 زمان تا قبل ماه یک از را فرد مرضی این پرسشنامه، عالئمگردید.  تنظیم (1282گلدبرگ )

 لیکرت نوع نیز آن گذارینمره روش ترینیجرادهد. می قرار ارزیابی مورد آزمون اجرای

 میزان بیشترین دارای کیواچجیی دیگر هانسخهآن نسبت به سایر  سؤالی 28ۀ نسخ است.

 عالئمجسمانی،  عالئم هایمقیاس شامل اساسی عامل است. چهار ویژگی و اعتبار، حساسیت

را مورد سنجش قرار  افسردگی مقیاس و اجتماعی کارکرد خواب، اختالل اختالل و اضطراب

هر مقیاس به ترتیب پشت سر هم  س واالتسؤال است.  8ها دارای یاسمقهر یک از  دهد.یم

( در مطالعۀ 1282خواهد بود. گلدبرگ ) 84آمده است. حداکثر نمرۀ آزمودنی با این روش 

های حساسیت، ویژگی و را محاسبه و گزارش داد که شاخص کیواچجیاش اعتبار اولیه

گذاری لیکرتی به ترتیب با روش نمره کیواچسؤالی جی 54بندی کلی فرم میزان اشتباه طبقه

 پایایی و عاملی، روایی ساختار . در یک مطالعۀ دیگراست %4/15، %%4/88، %5/88برابر 

پایایی  یی، ضریبباز آزما روش گردید. با نفری بررسی 832نۀ روی یک نمو بر کیواچجی

                                                                 
1. self-liking 
2. self-derogation 
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به دست  %2/84و ویژگی آن  %88یت آزمون حساس 8/5 برش نقطه گرفتن نظر درو با  84/4

ای که در ایران بر روی ها در مطالعه اولیهین شاخصا (.2444گیبونز و همکاران، آمد )

 (.1384یعقوبی، است )محاسبه شده  %15و %82 ،%5/85شد به ترتیب برابر با  انجام کیواچجی

 شدهاستاندارددر پژوهشی دیگر توسط هومن ضریب همسانی درونی مربوط به نمرات خام و 

به دست آمده است )به نقل از شریفی و  %83و  %84بر مبنای آلفای کرونباخ به ترتیب 

 (.1384همکاران، 
مقیاس توسط واتسون، کالرک و تله  اس( اینآانآ)پی 5مقیاس عاطفۀمثبت/عاطفۀمنفی

امل شده و شآ( ساختهنا) یمنفآ( و عاطفۀ پیمثبت )گیری عاطفۀ ( برای اندازه1288)2گن

ماده است که ده مادۀ آن مربوط به عواطف مثبت و ده مادۀ دیگر مربوط به عواطف منفی  24

یلی ه به گزینۀ خگذاری شده، به این صورت کای نمرهگزینه پنجاست و به صورت طیف 

گیرد. پایایی این مقیاس به شیوۀ آلفای یمتعلق  5و به پاسخ خیلی زیاد نمرۀ  1کم نمرۀ 

یی برای باز آزماو به شیوۀ  88/4و عواطف منفی  88/4کرونباخ برای مقیاس عواطف مثبت 

واتسون، کالرک و تله گن، است )به دست آمده  81/4و  58/4مذکور به ترتیب  هایمقیاس

 مذکور به ترتیب هایمقیاس( میزان آلفای کرونباخ برای 1382) یمظفر(. در پژوهش 1288

 به دست آمده است.  58/4و  55/4یی باز آزماو به شیوۀ  82/4و  83/4

 ها یافته

آمار  هایشاخصها و تی و دامنۀ نمرات آنپیهای مقیاس آیمشخصات ماده 1در جدول 

توصیفی مقیاس از قبیل میانه، میانگین و انحراف معیار نمرات به دست آمده از نمونۀ پژوهش 

 ارائه شده است. 
  

                                                                 

1. Positive affect negative affect scale 

2. Watson,Clark,Tellegen 
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 تیپیهای آمار توصیفی مقیاس آیشاخص .1جدول 

 ماده 
حرف 

 الفبا
 میانگین میانه دامنه 

انحراف 
 معیار

 ماده
حرف 

 الفبا
 میانگین میانه دامنه 

انحراف 
 معیار

 29385 4988 5 1-2 ص 18 29211 5922 8 1-2 الف 1

 29122 3988 4 1-2 ض 18 29242 5932 8 1-2 ب 2

 29322 4943 4 1-2 ط 12 29554 5933 5 1-2 پ 3

 29154 3944 3 1-2 ظ 24 29413 4982 5 1-2 ت 4

 29545 4928 5 1-2 ع 21 29385 3925 4 1-2 ث 5

 29325 4942 4 1-2 غ 22 29555 4922 5 1-2 ج 5

 29438 5923 5 1-2 ف 23 29442 3923 3 1-2 چ 8

 29418 4952 4 1-2 ق 24 29821 4984 4 1-2 ح 8

 29344 5921 5 1-2 ک 25 49548 5938 5 1-2 خ 2

 29545 4982 5 1-2 گ 25 29454 5983 5 1-2 د 14

 29458 5948 5 1-2 ل 28 29344 3958 3 1-2 ذ 11

 29485 8945 8 1-2 م 28 29433 5985 5 1-2 ر 12

 29234 5981 8 1-2 ن 22 29424 5915 5 1-2 ز 13

 29421 5945 5 1-2 و 34 29588 4958 5 1-2 ژ 14

 29823 5945 5 1-2 ه 31 29214 5924 8 1-2 س 15

 29585 5924 8 1-2 ی 32 29425 5942 8 1-2 ش 15

n= 252 

شججامل دامنه ، تیپیآیهای آمار توصججیفی به دسججت آمده از مقیاس  شججاخص 1جدول 

مالحظه  1دهد. همان طور که از جدول نمره، میجانجه، میانگین و انحراف معیار را نشجججان می  

شجججود بجه ترتیجب در حروف الفبجای م، الف، س، بجاالترین میانه و میانگین و در حروف     می

ها ودنیمبه عبارت دیگر آز؛ ترین میانه و میانگین به دست آمده است، چ، پایینذ، ظالفبای 

به حروف الفبای )م( و )الف( و )س( بیشجججترین عالقه و به حروف الفبای )ظ( و )ذ( و )چ( 

 اند. کمترین عالقه را نشان داده
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 تیپیضرایب پایایی مقیاس آی .2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ ضریب دو نیمه کردن ضریب باز آزمایی نوع آزمون 
 83/4 84/4 82/4 حرف اول نام 

 81/4 82/4 88/4 اول نام خانوادگیحرف 
 88/4 82/4 84/4 نمره کل مقیاس 

n= 252 

دهد که ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون )پایایی بیرونی( بین نشان می 2جدول 

زن( با  112مرد  154دانشجو ) 252( بر روی روز 14به فاصلۀ دوم )های بار اول و ارزیابی

و  88/4 یخانوادگو حروف اول نام  82/4( برای حروف اول نام سال 51/24) یسنمیانگین 

شود که پایایی درونی مشخص می 2جدول های . همچنین از دادهاست 84/4برای کل مقیاس 

تنصیف( و هم از لحاظ ضریب آلفای کردن )تی هم از لحاظ ضریب دو نیمه پیمقیاس آی

ول نام خانوادگی و چه برای نمره کل کرونباخ، چه برای حروف اول نام و چه برای حروف ا

گیری ( بوده و حاکی از ثبات اندازه84/4تر از بزرگبخش )مقیاس در سطح باال و رضایت

ای ههای مقیاس است. همچنین در پژوهش حاضر همبستگی بین ارزیابیو همگونی ماده

و  P <441/4) افراد نمونه از حروف اول نام خود و حروف اول نام خانوادگی خود برابر با

54/4 r =تواند به عنوان نوعی شاخص همسانی درونی ( است که این ضریب نیز خود می

 (. 2448کریزان و سالس، شود )تی در نظر گرفته پیباالی مقیاس آی

عزت  هایتی، این مقیاس همزمان با مقیاسپیبه منظور بررسی روایی همزمان مقیاس آی

ک ی بر روی یمنفۀ و عاطفی، مقیاس عاطفۀ مثبت عموم، مقیاس سالمت روزنبرگنفس 

سال( اجرا  45/22) یسنبا میانگین  زن( دانشجوی دانشگاه 58مرد و  58) ینفر 125 نمونۀ

س آشکار های عزت نفشد. انتظار این بود که سازۀ عزت نفس نا آشکار ارتباط مثبت با سازه

های ی ارتباط منفی داشته باشد. دادهو سالمت روان و عاطفۀ مثبت؛ و با سازه عاطفۀ منف

 ارائه شده است.  3جدول تی در پیمربوط به بررسی روایی مقیاس آی
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 های مالکتی با مقیاسپیآی یهمبستگضرایب  .3جدول 

 نوع آزمون 
 یعموممقیاس سالمت 

(GHQ) 
مقیاس عاطفۀ 

 (PAمثبت )
مقیاس عاطفۀ 

 (NA) یمنف
مقیاس عزت نفس 

 (RSESروزنبرگ )
 32/4* -32/4* 48/4* 52/4* حرف اول نام 

حرف اول نام 
 خانوادگی

*48/4 *32/4 *31/4- *28/4 

 34/4* -35/4* 44/4* 55/4* نمره کل مقیاس 

* 441/4> P  n= 125 

 یاسمقشود همبستگی بین نمرات مالحظه می 3جدول های همان طور که از داده

نام، نام خانوادگی و نمرۀ کل( و سالمت عمومی و مقیاس عاطفۀ نوع )تی از هر سه پیآی

معنادار است و بیشترین همبستگی مربوط  (P <441/4) یآمارمثبت و عاطفۀ منفی از لحاظ 

( و کمترین همبستگی مربوط به = r 52/4) یعمومتی و مقیاس سالمت پیبه ارتباط میان آی

 ( است. = r 34/4زنبرگ )تی و مقیاس عزت نفس روپیارتباط میان آی

تی از پیآی به منظور بررسی تأثیر جنسیت بر نمرات کل عزت نفس نا آشکار در مقیاس

 دهد.نتایج مربوط به این بررسی را نشان می 4ویتنی استفاده شد. جدول  -آزمون یومان

 ویتنی همراه با میانه و دامنۀ تغییرات نمرات کلی عزت نفس نا آشکار  -: نتایج آزمون یومان4جدول 

 سطح معنی داری  uمقدار  دامنه تغییرات میانه تعداد جنسیت

 1-2 3912 142 مرد
 1-2 3912 113 زن /.882 824295

 1-2 3918 252 کل

همراه با میانه و دامنۀ نمرات کلی برای ویتنی  -نتایج اجرای آزمون یومان 4در جدول 

شود، بین زنان و مردان از های مرد و زن ارائه شده است. همان طور که مالحظه میگروه

داری وجود ندارد ( تفاوت معنی= p 882/4و = u 824295لحاظ میزان عزت نفس نا آشکار )

 دار نیست. و اثر جنسیت بر میزان نمرات عزت نفس معنی

 بحث 

تری از سازۀ عزت نفس نا آشکار به عنوان مفهومی در این پژوهش تالش شد درک واضح

جدید در مطالعات عزت نفس به دست آورده شود. برای رسیدن به این هدف به بررسی 
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ر به های عزت نفس نا آشکاسنجی یکی از پرکاربردترین مقیاسهای روانمقدماتی ویژگی

ص بررسی پایایی و روایی مقیاس حاضر در جامعۀ ایرانی تی و به طور خاپینام مقیاس آی

 تی در مطالعۀ حاضر به این سبب بود که چنینپیپرداخته شد. بررسی و انتخاب مقیاس آی

ابزاری در جامعۀ ایرانی تاکنون برای سنجش عزت نفس مورد استفاده قرار نگرفته است و 

 است که با حروف الفبای زبان فارسی انطباقاجرای آن در این مطالعه برای اولین بار در ایران 

ی تواند راهگشاتی میپیداده شده است. عالوه بر آن بررسی روایی و پایایی مقیاس آی

نوان انگیز عزت نفس نا آشکار به عانجام تحقیقات بسیاری برای مطالعۀ سازۀ جدید و بحث

قان بر اساس نظر محقهای صفات شخصیت باشد. و بررسی شناسیروانیک سازۀ جدید در 

های نا آشکار از عزت نفس (، اخیراً سنجش2448)برای مثال گیباور، ریکتا، برومر و مایو، 

شناسان به خود جلب کرده است های نظری و تجربی فراوانی را از سوی محققان و روانتوجه

ای نظری هو با اینکه هنوز بر سر این که مفاهیم عزت نفس آشکار و نا آشکار دارای ساختار

همسانی هستند یا خیر اتفاق نظر کاملی میان محققان به وجود نیامده، اما بر سر این موضوع 

های نا آشکار عزت نفس امروزه جزء گیری و سنجشتوافق همگانی وجود دارد که اندازه

ا های عزت نفس نکنندۀ مطالعات عزت نفس است و استفاده از دادهناپذیر و کاملجدایی

 های عزت نفس آشکار بسیار حیاتی و ضروری است. ر کنار دادهآشکار د

های تی الاقل از لحاظ ویژگیپیهای پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس آییافته

پذیری آن با حروف الفبای زبان فارسی در جامعۀ ایرانی از سنجی و انطباقمقدماتی روان

ری آشکار بر اساس مبانی نظ شایستگی و کفایت الزم برای سنجش مفهوم عزت نفس نا

 84/4تی به روش باز آزمایی پیشناخت اجتماعی برخوردار است. شاخص ضریب پایایی آی

ب تنصیف( و ضریکردن )همچنین ضرایب همسانی درونی مقیاس برای ضریب دو نیمه  و

و  82/4نفری به ترتیب برابر با  252آلفای کرونباخ بر روی یک نمونه تصادفی دانشجویی 

ژوهش های پقبول و مناسبی است. به طور کلی یافتهشد که در نوع خود در حد قابل 88/4

های قبلی انجام شده از جمله بوسون و تی با نتایج پژوهشپیدر مورد پایایی مقیاس آی

(، استیگر، پریس 2411گر )استیگر، فورمن و بر (،2443)اسکمیک و دینر  (،2444)همکاران 

(، 2443(، کول و پلهام )2444(؛ کلیستروم )2448ان و سالس )یزکر (،2412و وراسک )
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(، 2442) دهارت و همکاران و (2448باور، ریکتا، برومر و مایو )گی(،2441کول و همکاران )

ی را تپیدهد که مقیاس آیهای این بخش از پژوهش نشان میمطابقت نزدیک دارد. یافته

گیری عزت نفس نا آشکار از دقت الزم برخوردار ازهتوان به عنوان ابزاری پایا که در اندمی

 توان حداقل در بخشی از جامعۀ ایرانی به کار بست. است، می
ولی قبتی از روایی همگرای قابلپیهمچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آی 

ی مومعتی و مقیاس سالمت پیبرخوردار است. همبستگی معنادار بین نمرۀ کل مقیاس آی

، 55/4های مالک به ترتیب برابر با به عنوان مقیاس روزنبرگو عزت نفس  مثبتواطف و ع

بود که در هر سه زمینه بیانگر روایی همگرای باالی مقیاس است. همچنین  34/4و  44/4

بیانگر  (-35/4) یمنفتی و مقیاس عواطف پیهمبستگی معنادار بین نمرۀ کل مقیاس آی

های های این قسمت از پژوهش نیز با نتایج پژوهشاست. یافتهروایی واگرای باالی مقیاس 

استیگر، پریس و  (،1225ینر )د دینر (،2443) اسکمیک و دینر (،2442) بوسون و همکاران

هافمن و  (،2443)بامیستر و همکاران (،2448) رودولف و همکاران (،2412) وراسک

مطابقت دارد. ضرایب همبستگی به  (،2444) باکوس، بالدوین و باکر و (2445) همکاران

های سالمت عمومی، عواطف مثبت و عواطف منفی در سطح متوسط دست آمده با مقیاس

بوده و با توجه به سازۀ عزت نفس قابل انتظار بود. همبستگی مثبت و منفی به دست آمده با 

انگان نشدهندۀ آن است که هرچه عزت نفس دانشجویان باالتر باشد های فوق نشانمقیاس

تر سالمت عمومی و عواطف مثبت در آنان باالتر و نشانگان عواطف منفی در آنان پایین

تی پیآی یاسمقای های ذکرشده بیانگر اهمیت اعتبار سازهخواهد بود. همبستگی با مقیاس

ر ای که در اینجا بیشتهای ایرانی است. نکتهدر سنجش عزت نفس نا آشکار در آزمودنی

ست همبستگی میان عزت نفس نا آشکار و آشکارِ به دست آمده از مقیاس عزت بحث اقابل

داری است اما با اینکه هردو نمره جزو سازۀ نفس روزنبرگ است که گرچه در سطح معنی

عزت نفس هستند از میان ابزارهای مالک دارای کمترین همبستگی است. سؤال مهمی که 

زت نفس آشکار و نا آشکار هردو ماهیتی جدا از شود این است که آیا عدر اینجا مطرح می

؛ کول 2444از جمله بوسون و همکاران، مطالعات )هم دارند؟ از یک طرف تعداد زیادی از 
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های به عمل آمده از عزت اند که سنجش( نشان داده2444، 2؛ کلیستروم2448، 5و دهارت

فس های مرسوم عزت نتی ارتباط ضعیفی با سنجشپینفس نا آشکار از جمله مقیاس آی

آشکار از قبیل مقیاس روزنبرگ دارند. این نتایج باعث شده تعدادی از محققان اظهار کنند 

هایی جدا از هم هستند. با این حال تعداد دیگری از که عزت نفس آشکار و نا آشکار سازه

کار شمحققان به تفسیرهایی که بیش از حد به متمایز بودن ماهیت عزت نفس آشکار و نا آ

های کامالً مجزایی های سنجش این دو شامل روشاند که روشکنند، هشدار دادهتأکید می

تنها »که کند ( توجه ما را به این نکتۀ مهم جلب می2444) یسترومکلهستند. در این زمینه 

دوار توان امیگیری حذف و یا به حداقل رسانده شود میزمانی که منابع واریانس روش اندازه

توان های به عمل آمده به روش آشکار و نا آشکار را میکه رابطۀ صحیحی میان سنجشبود 

، 4برای مثال استراک و داچ) 9بر اساس نظریۀ فرایند دوگانۀ شناخت انسان«. ترسیم کرد

کرد کنندۀ عمل( عزت نفس آشکار تصور یا عقیدۀ رایج و هشیاری است که منعکس2444

ای است ر حالی که عزت نفس نا آشکار تصور یا عقیدهاست؛ د 1انعکاسی -نظام منطقی

(. اگر واقعاً عزت نفس 2448کول و دهارت، )6انعکاسی -کنندۀ عملکرد نظام تجربیمنعکس

گیرند، همبستگی پایین میان آشکار و نا آشکار توسط فرایندهای مجزایی شکل می

های همبستگی میان سنجشها دور از انتظار نیست. با این حال پایین بودن های آنسنجش

آشکار و نا آشکار عزت نفس را نبایستی به سرعت به عنوان شواهدی در نظر گرفت که در 

توانند: خطای ها میترین آناین تمایز ممکن است مشارکت داشته باشند، از جمله مهم

ر ته دی به کار گرفهامحرکگیری، واریانس روش یکسان و فقدان تطابق مفهومی در اندازه

آشکار عزت نفس نا یجنتاهای آشکار و نا آشکار باشند. نکتۀ آخر اینکه مقایسۀ سنجش

                                                                 
1. Koole, DeHart 
2. Kihlstrom 
3. dual-process theory of human cognition 
4. Strack & Deutsch 
5. rational-reflexive system 
5. experiential- impulsive system 
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مردان و زنان در این پژوهش نشان داد که بین عزت نفس ناآشکار مردان و زنان در این 

 دهد زنان همانند مردانجامعه تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر نتایج نشان می

یق نیز های تحقا فردی باارزش و سودمند به حساب آورند. این بخش از یافتهتوانند خود رمی

از این جهت که در اکثر مطالعات عزت نفس آشکار مردان باالتر از زنان و عزت نفس 

های خارجی است )برای مثال، ناآشکار مردان و زنان همسان است در توافق با نتایج پژوهش

؛ دهارت و همکاران، 2448؛ کریزان، 2444و فارنهام، ؛گرینوالد 2444بوسون و همکاران، 

(. همسان بودن میزان عزت نفس ناآشکار مردان و زنان نشان دهندۀ افزایش سطح 2442

های گذشته و افزایش سطح خود های خود ارزیابی در میان زنان نسبت به سالطرحواره

 تمایزیافتگی همسان با مردان است.
تی در جامعه ایرانی دارای پیش نشان داد که مقیاس آیبه طور کلی نتایج این پژوه

های ای است. با توجه به باال و مناسب بودن شاخصقبول و شایستهروایی و پایایی قابل

توان گفت که این ابزار یک مقیاس مفید و مناسب برای ارزیابی سنجی این مقیاس میروان

شده در ست. همچنین تشابه نتایج گزارشعزت نفس نا آشکار در جوامع غیر بالینی ایرانی ا

های خارجی حاکی از مناسب بودن برگردان های حاصل از زبانپژوهش حاضر با پژوهش

زبان این مقیاس به فارسی است. در خاتمه الزم به یادآوری است که گرچه جامعۀ آماری 

لعه که این مطا این پژوهش شامل دانشجویان مختلف از مناطق مختلف ایران بود، اما از آنجا

های شهر سنندج انجام گرفته است در تعمیم نتایج آن به کل ای از دانشگاهبر روی نمونه

های بیشتر جامعۀ ایرانی بایستی با احتیاط برخورد کرد. با استناد به نتایج این پژوهش، بررسی

 گردد. تری در تحقیقات آینده پیشنهاد میتر و متفاوتتری بر روی جوامع بزرگو وسیع
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