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 چکیده

نسخه فارسی مقیاس خودانتقادی/ خود اعتمادی در  سنجیروان هایویژگیتعیین  هدف پژوهش حاضر
د. پژوهش حاضر یک پژوهش اعتباریابی بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل معلمان زن و مرد بو

با روش  1394-95معلم بود که از میان معلمان دوره دوم مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی  444
 ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خودانتقادی/ خودای چندمرحلهخوشه

بررسی پایایی مقیاس خودانتقادی/ خود اعتمادی از روش  جهتاعتمادی، خودکارآمدی و شادکامی بود. 
 تائیدیآلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی و برای بررسی از روش واگرا و روش تحلیل عاملی اکتشافی و 

و برای خود اعتمادی  69/0استفاده شد. پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خودانتقادی 
محاسبه شد. روایی واگرا پرسشنامه خودانتقادی و خود اعتمادی نیز از طریق همبسته نمودن آن با  77/0

مقیاس خودکارآمدی و شادکامی معنادار به دست آمد. استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ساختار 
گیری خودانتقادی/ د اعتمادی برای اندازهآن را کشف کرد. نسخه پرسشنامه خودانتقادی/ خو دوعاملی

ها در معلمان این یافته تائیدهای بیشتر برای بود. البته، انجام پژوهش بخشرضایتخود اعتمادی در معلمان 
 الزم است.

 .اعتبار یابی، روایی، خودانتقادی/خوداعتمادی :واژگان کلیدی
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 مقدمه
های کالسی و الزم جهت دستیابی به آرمان هایشایستگیها و در رسیدن معلمان به مهارت

 توانمی هامؤلفهاین  ازجملهکه  انددخیلبسیاری  شناختیرواناجتماعی و  هایمؤلفهدرسی 
افراد خودانتقادگر هنگام روبرو شدن با مانع در  اشاره کرد. 2و خوداعتمادی 1خودانتقادیبه 

ی افسردگی همراه با اد مستعد تجربه. این افرشوندمی پذیرآسیبراه رسیدن به اهدافشان، 
و شکست در مطابقت با معیارهای مورد انتظار  ارزشیبیاحساس حقارت شدید، گناه 

بر اساس  توانمی(. خودانتقادی را 2006، 4؛ گیلبرگ و پراسر1998، 3هستند )بگبی و رکتر
ایی این انته سوییکمعیار عمل، در یک پیوستار در نظر گرفت. در  فکنیدرونمیزان 

و  پیوستار، نوعی از خود انتقادی وجود دارد که بر استانداردهای نسبتاً بیرونی متکی است
در انتهای دیگر آن نوعی از خود انتقادی که مستلزم استانداردهای درونی است )تامسون و 

 (.2004، 6؛ گیلبرت و آیرونز2004، 5زاروف
خاستگاه اولیه  هرچند فرهنگ است. اعتبارسنجی یکی از مفاهیم وابسته به

امریکا بوده است ولی با ورود این نظام به هریک از ممالک  متحدهاالتیا اعتبارسنجی،
و بوی فرهنگی خاص کشور مقصد را به خود گرفته است )عباس پور و  رنگ جهان،

مهم  یهافرضشیپ پایایی یکی دیگر از ملزومات و نییتع ،نیهمچن (.1395همکاران،
مختلف  هایزماندر شرایط و  هاپاسخبا تکرارپذیر بودن  نوعیبهکه  باشدمی سنجیروان

 هاآزمونپایایی زمانی و ثبات درونی  دیگر بار ارتباط دارد و الزم است که با تغییر جامعه،
 (.1397اکبرزاده و همکاران،) شودبررسی 

 روازایندهد. جاندار را ارتقا می 8است و بهزیستی 7دهندهخوداعتمادی یک فرایند نظم
خودانتقادی باال با خوداعتمادی پایین همراه باشد و با افزایش خوداعتمادی،  رودمیانتظار 

و اجتماعی همراه با آن کاهش یابد.  شناختیروانهای میزان خودانتقادی و دیگر آسیب

                                      
1. Self-criticism 

2. Self- reassurance 

3. Bagby & Rector 

4.Gilbert & Procter 

5. Thompson & Zuroff 

6.Irons 

7.Self-regulatory 

8.Well-being 
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کند مند عمل میخوداعتمادی فرایندی پویشی، انطباقی و انسجامی است که به شکل زمان
توجه و حساسیت آنی به  عنوانبه 1ایو از دو وجه تشکیل شده است: خوداعتمادی تجربه

ی خود و تلفیق تحلیل تجارب گذشته عنوانبه 2و خوداعتمادی تأملی ی جاری خودتجربه
، تلفیق 3کنش و واکنش مربوط به خود. خوداعتمادی انسجامی هایطرحآن در 

-دیگر است. این دو فرایند از طریق فرایند خودنظمای و تأملی با یکخوداعتمادی تجربه

باید تضاد با خودانتقادی قرار گیرند  روازایندهند و دهی، همسانی درونی را ارتقا می
 (.2003، 4)قربانی، واتسون، بینگ، دیوسن و لی برتن

کالرک، همپل، مایلز و آیرونز  ،مقیاس خودانتقادی و خوداعتمادی توسط گیلبرت
خرده مقیاس خودانتقادی و خوداعتمادی  دوماده در  22هیه شده است و دارای ( ت2004)

است. خرده مقیاس خودانتقادی تمایل فرد را به داشتن انتظارات و توقعات باال از خود و 
سنجد )گیلبرگ و همکاران، تالش برای پیشرفت و رسیدن به اهداف در سطح باال می

های خود ر یا میزان اطمینان افراد در مورد تواناییمقیاس خوداعتمادی باو( و خرده2011
 (.2011، 5سنجد )کلیتمن و گیبسونهای مختلف را میبرای کسب موفقیت در زمینه

 همسانی درونی نمره کلی مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش
و همکاران گزارش شده است. در مطالعه گیلبرگ  90/0( 2004گیلبرگ و همکاران )

جنسیت، دو عامل  هرکداماصلی و چرخش مایل برای  هایمؤلفه( تحلیل عاملی با 2011)
( 2011، گیلبرگ و همکاران )درنهایتگذاری بودند و این عوامل قابل نام و دادنشان 

بنابراین،  ؛گیری کردند که این مقیاس دارای دو عامل جداگانه استنتیجه طوراین
معنادار  هایمؤلفهمفهومی و هم به لحاظ تجربی، به  ازلحاظلی، هم تحلیل عام ازآنجاکه

شود )گیلبرگ و همکاران، در نظر گرفته می دوبعدی صورتبهانجامیده است، مقیاس 
، رفتارهای مورد سنجش توسط خرده مقیاس خودانتقادی (2015) 6اونقان(. به باور 2011

شود که ز شخصیت در نظر گرفته میای ابخش است و جنبهبرای بهزیستی افراد زیان
کلیتمن و رسان به سالمت است. از سوی دیگر ای از عادات آسیبزیربنای مجموعه

                                      
1. Experiential self- reassurance 

2.Reflective self- reassurance 

3.Integrative self- reassurance 

4.Watson, Bing, Davison & Le Betlon 

5.Kleitman & Gibson 

6. Öngen 
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مورد سنجش خرده مقیاس  هایویژگی( نشان دادند که بین 2007) 1استنکوف
 خوداعتمادی با خودکارآمدی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.

متخصصان  موردتوجهودانتقادی و خوداعتمادی بسیار پژوهش در حیطه خ کهازآنجایی
 هایویژگیعلوم رفتاری است، در داخل کشور وجود ابزارهایی معتبر برای سنجش این 

متناسب با فرهنگ کشور که بتوان بر اساس آن افراد خودانتقادگر با خود  شناختیروان
ست. همچنین اعتبار و روایی اعتمادی پایین را از افراد عادی غربالگری کرد بسیار محدود ا

اهمیت است که پرسشنامه  حائزرسمی را نباید پذیرفت، بخصوص این نکته  هایپرسشنامه
بنابراین  ؛های متفاوتی طراحی و آزمون شده باشددر کشور دیگری و برای گروه آزمودنی

پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودانتقادی و خوداعتمادی 
 رت گرفت.صو

 روش
ی آماری این پژوهش، شامل جامعهاست.  2روش پژوهش حاضر پیمایشی از نوع مقطعی

خراسان شمالی،  وپرورشآموزشسازمان دوره دوم مقطع دبیرستان معلمان زن و مرد  کلیه
. نفر بود 3671ند که حجم آن برابر با بود 1394-95در سال تحصیلی  بجنوردشهرستان 

 ایطبقهگیری ی نمونهبه شیوهبودند که نفر از معلمان  500نمونه پژوهش شامل 
برآورد حجم نمونه  منظوربهخواهند شد. از بین جامعه آماری مذکور انتخاب  ایچندمرحله

 ( استفاده شد.1971) 3با از جدول کرجسی و مورگان
ل، منطقه جغرافیایی )شما 5بدین شکل بود که ابتدا شهر بجنورد به  گیرینمونهروش 

منطقه )شمال، شرق و مرکز(  3جنوب، شرق، غرب و مرکز( تقسیم و از این مناطق، 
کامالً تصادفی انتخاب شدند. در گام  صورتبه گیرینمونههای مرحله اول خوشه عنوانبه

منطقه مذکور با توجه به حجم جمعیت معلمان در هر منطقه جغرافیایی، از بین  3بعدی، در 
 عنوانبهر منطقه، تعدادی مدارس و از هر مدرسه نیز چند کالس مدارس مقاطع مختلف ه

انتخاب شدند. از میان  موردنظرنمونه  درنهایتمرحله دوم و سوم انتخاب و  هایخوشه
 444های های ناقص کنار گذاشته شدند و داده، پرسشنامهشدهتکمیلهای پرسشنامه

                                      
1. Stankov 

2.Cross Sectional 

3.Krejcie & Morgan 
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جمعیت  لیستچکها از داده وریآجمعدر این پژوهش برای پرسشنامه وارد تحلیل شد. 
های خودانتقادی/ خوداعتمادی، خودکارآمدی و شادکامی استفاده شناختی و پرسشنامه

 شد.

جمعیت شناختی جهت  هایویژگی لیستچکجمعیت شناختی:  لیستچک
و امثال آن است  یت، جنستأهلاطالعات مربوط به سن، سابقه شغلی، وضعیت  آوریجمع

پرسشنامه  پژوهش حاضر تهیه، تدوین و طراحی شده است.که توسط پژوهشگر 
خودانتقادی و خود  گیریاندازهدر این پژوهش برای  :1خودانتقادی و خود اعتمادی

( استفاده شد. 2004اعتمادی از مقیاس خودانتقادی و خود اعتمادی گیلبرگ و همکاران )
دی است. پاسخ به هر ماده این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس خودانتقادی و خود اعتما

( تا کامالً موافقم 0از نوع لیکرتی از کامالً مخالفم ) ایدرجه 5این مقیاس در یک طیف 
در نوسان است.  88( تنظیم شده و حداکثر و حداقل نمره آن به ترتیب از صفر تا 4)

بر  اند. عالوهگزارش کرده 90/0( ضریب پایایی این مقیاس را 2004گیلبرگ و همکاران )
و در  83/0مقیاس خودانتقادی/ خود اعتمادی در کل نمونه  درونیاین، ضرایب همسانی 

( 1394به دست آمد. در مطالعه رجبی و همکاران ) 85/0و  78/0مردان و زنان به ترتیب 
و ضریب روایی آن با  64/0ضریب پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه در کل نمونه 

 دار به دست آمد.معنی -36/0نفر  50ر روی نفس روزنبرگ بمقیاس عزت
 وپرورشآموزشهای الزم با مسئوالن ابتدا هماهنگی :اطالعات آوریجمعروش 

به عمل آمد. پس از  موردنظرشهرستان بجنورد مناطق و مدارس دوره دوم مقطع متوسطه 
فته و های الزم صورت گرهماهنگی موردنظرانتخاب مدارس با مسئوالن و مدیران مدارس 

در بین  موردنظر هایها پرسشنامههای موردنظر انتخاب شدند. پس از انتخاب نمونهنمونه
 کنندگانشرکتتوزیع شد. در تمام مراحل اجرایی، پژوهشگر در تعامل نزدیک با  هاآن

 منظوربهبرای رعایت اصول اخالقی و داد. های احتمالی پاسخ میبوده، به ابهام و اشکال
اطالعاتی درباره موضوع و هدف ، پیش از اجرای آزمون کنندگانشرکت جلب همکاری

کنندگان داده شد؛ و پس پژوهش تا آنجا که در نتایج پژوهش تأثیرگذار نباشد به شرکت
 صورتبه عنوانهیچبه هاآنکنندگان، در مورد اینکه اطالعات از جلب اطمینان شرکت

مختار هستند که در پژوهش شرکت  هاآنت و قرار نخواهد گرف وتحلیلتجزیهفردی مورد 

                                      
1.Self-Criticism/Reassurance Scale 
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توانند از پژوهش خارج گردند، وارد نمونه پژوهش شدند. کنند و هر زمان که خواستند می
توضیح داده شد که الزم نیست نام یا اسم رمز  کنندگانشرکتالزم به ذکر است که به 

بودند( خود را خواستار اطالع از نتیجه پژوهش  کنندگانشرکت)جز در مواردی که 
 بنویسند.

 نتایج

نفر مذکر  232( و %74/47نفر مؤنث ) 212کننده در این پژوهش از کل افراد شرکت
نفر مطلقه  5(، %89نفر متأهل ) 395(، %5/9نفر مجرد ) 42( بودند. در این پژوهش 26/52%)
کنندگان دارای مدرک ( بودند. بیشترین تعداد شرکت%5/0نفر بیوه ) 2( و 1/1%)

از نمونه را به خود اختصاص دادند. عالوه بر آن  %57نفر یعنی  253کارشناسی بوده که 
درصد از  %5/0نفر یعنی  2کنندگان مربوط به مقطع دکتری بوده که کمترین میزان شرکت

کنندگان در آن جای داشتند. میانگین و انحراف معیار سنی افراد گروه نمونه به شرکت
 سال بود. 83/39و 40/6ترتیب برابر با 

بررسی ساختار عاملی پرسشنامه خودانتقادی و خوداعتمادی از تحلیل عاملی  جهت
 بر تائیدی و اکتشافی عاملی تحلیل استفاده شد. در پژوهش حاضر اجرای تائیدیاکتشافی و 

 اکتشافی عاملی تحلیل برای که معنی این به گرفت صورت هاداده از مجزا نمونه دو روی
گرفتند  قرار اکتشافی تحلیل مورد و شدند انتخاب تصادفی صورتبه آزمودنی 220 تعداد

 224 روی بر. به یک آیتم صورت گرفت( 10)انتخاب این تعداد نمونه بر اساس نسبت 
های مربوط به لذا در ابتدا یافته .است گرفته صورت تائیدی عاملی تحلیل باقیمانده آزمودنی

 تحلیل اکتشافی ارائه شده است.
خوداعتمادی از روش  /آیتمی خودانتقادی 22تعیین تعداد عوامل پرسشنامه  منظوربه

برداری استفاده شد. پیش از اجرای تحلیل عاملی شاخص کفایت نمونه 1تحلیل عاملی
(KMO)  در این تحلیل مقدار شدو مقدار آزمون کرویت بارتلت محاسبه .KMO  برابر با

آمد که با  دست به 576/1118رویت بارتلت برابر با و مقدار مجذور کای آزمون ک 766/0
برداری، ( بود. بدین ترتیب عالوه بر کفایت نمونه≥0001/0Pدار )معنی 231درجه آزادی 

نیز قابل توجیه بود. برای تعیین اینکه  موردمطالعهاجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس 

                                      
1. Factor analysis 
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های ارزش اع شده است، شاخصخود اعتمادی از چند عامل اشب /پرسشنامه خودانتقادی
 موردتوجه( 1ویژه، نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار اسکری )نمودار 

 قرار گرفت.
درصد از  84/31 مجموعاًعامل استخراج شد. این دو عامل توانستند  2در تحلیل اولیه 

کل واریانس را تبیین کنند. بررسی نمودار اسکری و جدول  موردنظرگویه  22واریانس 
دهد که یک عامل اولیه )خود اعتمادی( بزرگ وجود دارد که دارای تبیین شده نشان می

درصد از واریانس کل را تبیین کرد، عامل دوم  64/16باشد و می 66/3ارزش ویژه 
درصد از واریانس کل را تبیین  20/15باشد و می 34/3)خودانتقادی( دارای ارزش ویژه 

که نسخه اصلی پرسشنامه سه عاملی بوده که یک عامل تحت عنوان  است ذکرقابلکرد. 
نفرت از خود نیز وجود داشته که در تحلیل اکتشافی بر روی نمونه ایرانی )نمونه حاضر( 

مربوط به این عامل بر روی عامل خودانتقادی بارگذاری شدند و تشکیل یک  سؤاالت
 عامل را دادند.

 (n=220پس از چرخش ) اعتماد /ياس خودانتقاديمق سؤاالتبارهاي عاملي  .1جدول 
 خودانتقادی خود اعتمادی سؤاالت آیتم

  713/0 هستم. کنندهحمایتنسبت به خودم مهربان و  16
  702/0 .کندمیخودم را برای آینده تشویق  21
  689/0 هستم. پذیرشقابلو  داشتنیدوستهنوز  11
  669/0 باشم. م خودمتوانمی راحتیبهکه  دانممی 13
  596/0 من هنوز خودم هستم. 8

  545/0 .باشممیقادر به مراقبت و مواظبت از خودم  19
  535/0 .باشممیمن قادر به یادآوری نکات مثبت در مورد خودم  3

  451/0 .شوممیاز خودم متنفر  10
  402/0 .کندمیفراموشش  راحتیبهکه  دانممی 5
 626/0  .کندمیت که مرا ضعیف بخشی از وجود من اس 2
 623/0  .کندمیافکار خودانتقادی احساس شکست  واسطهبهمن  7
 567/0  کافی خوب نیستم. اندازهبه کندمیآن بخشی از من است بنابراین احساس  6
 563/0  .شوممیاز خودم ناامید  راحتیبه 1

 521/0  دوست ندارم خودم باشم. 22
 516/0  صبانیت و ناکامی برایم سخت است.کنترل ع دانممی 4

 514/0  .شوممیمتوقف  هاآنرا یادآوری کرده و در  هایمشکست 14
 481/0  سزاوار انتقاد از خود هستم. کندمیفکر  18
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 431/0  که قصد صدمه زدن به خودم را دارم. شوممیاز دست خودم عصبانی  قدرآن 9
 381/0  .نامممیمختلف  یهانامخودم را با  15
 373/0  دیگر نگران خودم نیستم. 12
 284/0  و مشکالتم را با نارضایتی بپذیرم. هاشکستم توانمین 17
 283/0  دوستش ندارم. اصالً از خودم دورش کنم  خواهممیآن بخشی از من است که  20

. دندبوتقریباً همه بارهای عاملی مناسب  شدکه در جدول فوق مشاهده  گونههمان
 سؤالبار عاملی متعلق به  ترینبزرگو  283/0با  20 سؤالبار عاملی متعلق به  ترینکوچک

 .بود 713/0با  16
ها از روش عاملی با داده 2تعیین میزان برازش مدل  منظوربه :تائیدیتحلیل عاملی 

 1های برازندگی ریشه واریانس خطای تقریبشاخص استفاده شد. تائیدیتحلیل عاملی 
(RMSEA)2مانده، ریشه استاندارد واریانس پس (SRMR)برازندگی  ، شاخص

 5شدهتعدیلو شاخص نیکویی برازش  (GFI) 4شاخص نیکویی برازش ،(CFI) 3ایمقایسه
(AGFI) های های برازندگی برشبرای سنجش برازندگی مدل استفاده شد. برای شاخص

 05/0متعددی توسط متخصصان مطرح شده است. برای مثال، مقدار مساوی یا کمتر از 
برای شاخص برازندگی  96/0برای ریشه واریانس خطای تقریب مقدار مساوی یا باالتر از 

ماند، برای ریشه استاندارد واریانس پس 07/0ای، مقدار مساوی یا کمتر از مقایسه
 (.2003، 6دهنده برازندگی کافی مدل است )جورسکوگ و سوربومنشان

ای، نیکویی های برازندگی مقایسهاز طرف دیگر پیشنهاد شده است که اگر شاخص
های ریشه واریانس خطای و شاخص 9/0از  تربزرگ شدهتعدیلبرازش و نیکویی برازش 

باشد بر برازش بسیار مطلوب و  05/0از  ترکوچکماند واریانس پس تقریب و ریشه
 برازندگی های. شاخص(1990 ،7برکلر)بر برازش مطلوب داللت دارد  1/0از  ترکوچک

 که است آن از حاکی مدل هایشد. یافته بررسی اعتماد /پرسشنامه خودانتقادی نهایی فرم
 برخی و است مدل -داده مطلوب گیبرازند از حاکی برازندگی هایشاخص از بعضی

                                      
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Standardized Root Mean Square Residual 

3. Comparative Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 

6. Joreskog & Sorbom 

7. Berkler 
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 مدل، این در(. 3جدول ) است مدل - داده ضعیف برازندگی دهندهنشان دیگر هایشاخص
58/440=2X، 208=df 12/2 نسبت بنابراین وdf=/2X باشد که این نسبت مناسب می
 90/0 مقادیر. باشد 1 و صفر بین تواندمی( CFI) ایمقایسه برازش شاخص مقدار باشد.می

آمد  به دست 90/0 با برابر حاضر تحقیق در CFIمقدار . شوندمی فرض قبولقابل باالتر، و
 .است قبولقابلکه 

 بین هایباقیمانده متوسط (RMSEA) تقریب خطای مجذورات میانگین دوم ریشه 
 نشان را جامعه از شده برآورد انتظار مورد مدل و نمونه شدهمشاهده کوواریانس همبستگی،

 خوب، برازش دهندهنشان را 08/0 از کمتر مقادیر که اشاره شده است، طورهمان .دهدمی
 ضعیف برازش دهندهنشان را 10/0 از باالتر و متوسط برازش بیانگر را 10/0 تا 08/0
 برازش بیانگر که آمد دست به 071/0 حاضر پژوهش برای RMSEA مقدار. داندمی

 آمده است. 3های برازش در جدول شاخص باشد. سایرمی هاداده با مدل خوب

 
 اند(اعتماد )ضرايب استاندارد گزارش شده /گيري نهايي پرسشنامه خودانتقاديمدل اندازه .1شکل 
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 (=444nاعتماد ) /مقياس خودانتقادي دوعامليهاي برازش مدل شاخص .2 جدول
 df2X* CFI RMSEA RMSEA CI 90% SRMR GFI AGFI/ مدل

 88/0 90/0 081/0 062/0-080/0 071/0 90/0 12/2 دوعاملی

 مجذور کای به روش بیشینه درست نمایی*

از اجرای همزمان آن با پرسشنامه خودکارآمدی عمومی برای محاسبه روایی مقیاس 
 طوربه ذکرشدههای شرر و پرسشنامه شادکامی آکسفورد )فرم بلند( استفاده شد. متغیر

ا و اطالعات حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون همزمان در بین گروه نمونه اجر
 تحلیل گردید.

 با خودکارآمدي و شادکامي اعتماد /همبستگي مقياس خودانتقادي. 3جدول 
 4 3 2 1 متغیرها

    1 . خود انتقادی1
   1 -/221* . خود اعتمادی2
  1 269/0* -/396* . خودکارآمدی3

 1 383/0* 359/0* -/367* . شادکامی4
*p≤ 01/  

است، میزان همبستگی بین خود انتقادی با  مشاهدهقابلکه در جدول فوق  گونههمان
( r= -367/0( و شادکامی )r= -396/0(، خودکارآمدی )r= -221/0خود اعتمادی )

( رابطه r=359/0( و شادکامی )r=269/0باشد. همچنین خود اعتمادی با خودکارآمدی )می
( ارتباط مثبت r=383/0ت. عالوه بر آن خودکارآمدی به شادکامی )داری داشمثبت و معنی

 ≥p/01ها در سطح است که همه همبستگی ذکرقابلداری با یکدیگر داشتند. و معنی
 دار بودند.یمعن

اعتماد از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی  /خودانتقادیبررسی پرسشنامه  منظوربه
 به پایایی پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است. نتایج مربوط استفاده شده است.

 پرسشنامه خودانتقادي/ خود اعتمادي ييازآزماب و کرونباخ يآلفا بيضرا .4 جدول
 ضرایب بازآزمایی آلفای کرونباخ متغیرها

 81/0 699/0 خودانتقادی
 85/0 780/0 خود اعتمادی

نامه خودانتقادی/ خود سشباشد، پایایی پرمی مشاهدهقابلکه در فوق  گونههمان
آمده نشان  به دستاعتمادی از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه شده و نتایج 
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 77/0و  69/0به خود به ترتیب برابر  اعتمادداد که ضریب آلفای کرونباخ خودانتقادی و 
نفر  110مورد باشد. برای تعیین ضرایب بازآزمایی، این پرسشنامه مجدداً دو هفته بعد در می

اجرا شد. ضرایب بازآزمایی در  که در مرحله اول پژوهش شرکت داشتند، هااز آزمودنی
محاسبه شده است. افزون  85/0و  81/0جدول برای خود انتقادی و خود اعتمادی به ترتیب 

میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی با نمره کل و ضریب آلفا در  5بر آن در جدول 
 هر آیتم آمده است.صورت حذف 

ميانگين، انحراف استاندارد، همبستگي با نمره کل و ضريب آلفا در صورت حذف هر آيتم  .5جدول 
 مقياس خودانتقادگري/ اعتماد

 آلفا در صورت حذف همبستگی با نمره کل انحراف استاندارد میانگین آیتم عامل

ی
ماد

اعت
ود 

خ
 

3 51/2 12/1 437/0 763/0 
5 86/1 25/1 378/0 770/0 
8 75/2 15/1 477/0 757/0 

10 55/2 73/0 327/0 776/0 
11 60/2 07/1 632/0 735/0 
13 70/2 07/1 562/0 745/0 
16 48/2 22/1 537/0 748/0 
19 84/2 01/1 445/0 762/0 
21 06/3 97/0 528/0 752/0 

  780/0 ضریب آلفای عامل خود اعتمادی *
ی

گر
قاد

دانت
خو

 

1 86/0 83/0 414/0 671/0 
2 03/1 93/0 394/0 672/0 
4 54/1 06/1 314/0 683/0 
6 20/1 88/0 467/0 664/0 
7 90/0 87/0 425/0 669/0 
9 33/0 67/0 361/0 689/0 

12 58/1 15/1 300/0 680/0 
14 19/1 13/1 390/0 671/0 
15 51/0 85/0 352/0 670/0 
17 46/1 06/1 390/0 670/0 
18 73/1 06/1 307/0 684/0 
20 73/1 21/1 903/0 668/0 
22 60/0 00/1 382/0 673/0 
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  699/0 ضریب آلفای عامل خودانتقادگری *

از  هرکدامکه در جدول فوق آمده است میانگین و انحراف استاندارد  گونههمان
ر دو ستون دیگر مقیاس خودانتقادگری/ اعتماد ارائه شده است. افزون بر آن د یهاتمیآ

با نمره  هایهمبستگهمه  دهدیمهمبستگی هر سؤال با نمره کل آمده است که نتایج نشان 
در صورت حذف  دهدیم(. از سویی نتایج نشان 3/0)باالتر از  باشندیمکل مناسب 

از  کدامچیهمقدار آلفا از مقدار استاندارد آن بیشتر نخواهد شد، لذا  هاتمیآاز  کدامچیه
 از پرسشنامه کنار گذاشته نشدند. هامقیاسخرده  االتسؤ

 گیریبحث و نتیجه
هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خودانتقادی و خوداعتمادی در 

بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که پرسشنامه خودانتقادی و بین معلمان بود. 
در داخل کشور و در جمعیت معلمان کشور خوداعتمادی دارای روایی و پایایی مناسبی 

های قبلی همچون گیلبرت داراست. بر اساس نتایج به دست آمده این یافته با نتایج پژوهش
( همسو و 1394( و رجبی و همکاران )2015(، اونقان و همکاران )2004و همکاران )

از روایی و  توان چنین گفت که پرسشنامه خودانتقادی و خود اعتمادیاست و می جهتهم
تا عالی با  قبولقابلپایایی مناسبی در داخل کشور برخوردار است. بررسی همسانی درونی 

به دست داد. نتایج پژوهش نشان داد که نمرات  77/0تا  69/0ضریب آلفای کرونباخ بین 
مناسبی برخوردار  تائیدیپرسشنامه خودانتقادی/ خوداعتمادی از ساختار عاملی اکتشافی و 

های پژوهش کیلبرت و همکاران های پژوهش حاضر همانند یافتهبنابراین یافته ؛است
 سنجیروان هایویژگی( از نسخه اصلی پرسشنامه بیانگر ساختار عاملی تغییرناپذیر و 2004)

 مناسب پرسشنامه مورد بررسی در نمونه معلمان کشورمان بود.
اعتمادی همبستگی بین این دو در بررسی روایی واگرای پرسشنامه خودانتقادی/ خود 

ی با خودکارآمدی و شادکامی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج گویای آن بود که رابطه
داری بین خودانتقادی با خودکارآمدی و شادکامی وجود دارد و بین خود منفی و معنی

ن ی مثبت و معناداری وجود دارد. با حصول ایاعتمادی با خودکارآمدی و شادکامی رابطه
رسد زیرا می تائیدها روایی واگرای پرسشنامه خودانتقادی/ خود اعتمادی به یافته

، شناختیروانابعاد مثبت سالمت روان و بهزیستی  عنوانبهخودکارآمدی و شادکامی 
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دهند. همبستگی مطرح بوده و در کنار سالمت جسمی مفهوم کلی سالمت را تشکیل می
دهد این نیز منفی و معنادار بود که این موضوع نشان می بین خود انتقادی با خود اعتمادی

کنند و کاماًل مستقل هستند. این نتایج استفاده از دو مقیاس عالئم یکسانی را ارزیابی نمی
های مختلف ابزاری برای ارزیابی حیطه عنوانبهپرسشنامه خودانتقادی/ خود اعتمادی را 

ند. بسیاری از مردم با کاهش خودکارآمدی و کمی تائیدخودانتقادی و خود اعتمادی را 
ها و از تعارض جهیدرنتشوند و شادکامی نسبت به بازخوردهای خارجی حساس می

شوند، بنابراین در های عمومی و خصوصی شخصیت خودآگاه میتضادهای میان جنبه
افراد و آشنایان نزدیک خود یک رویکرد  خصوصبهروابط خود با دیگران و 

تالش برای حفظ یا بهبود روابط خود درگیر  جهیدرنتکنند و ارانه را اتخاذ میکمحافظه
های شوند. این افراد وقتی در روابط نزدیک خود درگیر فعالیترفتارهای خودانتقادگر می

شوند و در مقابل خصومت و دشمنی نزدیکان و آشنایان خود احساسات و حل تعارض می
 (.2015زنند )النکو و همکاران، دست به انتقاد خود میکنند و افکارشان را ابراز نمی

( به دست 2004که از پژوهش گیلبرت و همکاران ) دوعاملیمدل  نکهیا درنهایت
های پژوهش حاضر تناسب عالی نشان داد. در این پژوهش نیز آمده است بر اساس یافته

د. این یافته همسو همانند پژوهش اصلی دو عامل خودانتقادی و خود اعتمادی به دست آم
اند پرسشنامه خودانتقادی/ هایی است که نشان دادهبا یافته پژوهش اصلی و سایر پژوهش

 (.2011خود اعتمادی از دو عامل تشکیل شده است )گیلبرت و همکاران، 

 منابع
 هایویژگی (.1397) .سودابه مقدم، سیاوشی، الهه و احسان؛ زارعیان، بهروز؛ اکبرزاده،

 فصلنامه .نوجوان 3-تصویرسازی حرکتی  نامهپرسشنسخه فارسی  سنجیروان
 .153-125 (،33)9 ،تربیتی گیریاندازه
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