
 

 ارزشمندی- خود احساس سنجش مقیاس هنجاریابی و ساخت 

 2نیا حسینی نرگس ،1دوستی پیمان دکتر

 .(مسئول نویسنده) .ایران تهران، هونام، دوستی آوای موسسه مدیرعامل .1

 .ایران تهران، هونام، دوستی آوای موسسه روانشناسی، گروه .2

 11-22، صفحات 1311 ماهرمه، هشتمچهل و ، شماره پنجمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

  22/07/1911تاریخ پذیرش:            08/06/1911تاریخ وصول: 

 چکیده

های روانشناسی تهران مراجعین یکی از کلینیکارزشمندی -هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش احساس خود

ر روانشناسی تهران در بازه زمانی خرداد تا تی هایهمبستگی بود. جامعه آماری مراجعین یکی از کلینیک-بود. این پژوهش توصیفی

 ۹0ای رسشنامهدر دسترس وارد پژوهش شدند. ابزار این پژوهش پ گیرینمونهنفر به روش  08نفر بود که  ۹۹1به تعداد  ۹۹۱۱

 ۹1به آن پاسخ دادند و  موردنظرنفر از نمونه  ۹8ای و محقق ساخت بر اساس مبانی نظری پژوهش بود که در اجرای مقدماتی گویه

در چهار خرده  ماندهباقیگویه  1۲ها را داشت از پرسشنامه حذف گردید. گویه از پرسشنامه که کمترین همسانی درونی با سایر گویه

امه شد. پرسشن تائیددرصدی قرار گرفت و روایی محتوایی پرسشنامه  ۵۷درصدی هشت نفر از متخصصین با توافق  موردتوافقمقیاس 

ها نشان داد آلفای کرونباخ این ابزار برای نمره کل احساس پاسخ داده شد. یافته شدهانتخابنفر دیگر از نمونه  ۷8توسط  شدهاصالح

، و 0۲/8شایستگی  احساس( ۹، ۱۹/8خود  پذیرش( 1، 0۱/8بین فردی  روابط( ۹های رده مقیاسو برای خ ۱۲/8ارزشمندی -خود

بود. همچنین ضریب  ۲8/۷۲ موردمطالعهارزشمندی برای نمونه -. میانگین نمره کل احساس خودهست ۱۴/8زندگی  معنای( ۴

، ۱0/8، ۱0/8ها به ترتیب و برای خرده مقیاس ۱0/8 ارزشمندی-روزه این ابزار برای نمره کل احساس خود ۹8 بازآزماییهمبستگی 

ارزشمندی دارای روایی و پایایی خوبی برای استفاده در -بود. نتایج نشان داد پرسشنامه سنجش احساس خود ۱۵/8، و 0۵/8

 ارزشمندی است.-های حوزه احساس خودپژوهش

 .سنجیروانهای ویژگی ارزشمندی، هنجاریابی،-ساخت پرسشنامه، احساس خود کلیدی: هایواژه

 
 1311 رماههشتم، مهچهل و ، شماره پنجمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاله پژوهشی
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  دوستی و همکار                                                                                                                 ارزشمندی- خود احساس سنجش مقیاس هنجاریابی و ساخت

  

 

    18                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

( ارائه شد و بیان داشت که تجربه 188۹) 1در ابتدا توسط کروکر، الهتنان، کوپر و بوورثی ۹ارزشمندی-مقیاس سنجش احساس خود

( حمایت خانواده، ۹های درونی را جنبه هاآنکه  هستدر دو جنبه درونی و بیرونی  مؤلفهاحساس خود ارزشمندی حاصل هفت 

نی، های جسما( احساس مثبت به جنبه1، جوییرقابت( حس ۹های بیرونی را ( تقوی و پرهیزکاری، و جنبه۹( عشق خدایی، و 1

( 188۹( تجربه موافقت نسبت به دیگران، بیان داشتند. کروکر و همکاران )۴آموزشی، و -( شایستگی علمی۹فیزیکی و ظاهری، 

کند عنوان کردند )کروکر و ارزشمندی را به معنی احساسی که یک فرد در خصوص ارزشمند بودن خود تجربه می-احساس خود

کند )یمینی و هایش ارزش گزاری میاست که فرد چگونه بر روی خودش و شایستگی(. این موضوع بدان معنی 188۹همکاران، 

، ۹دهد )کرور و الهتنانارزشمندی، منزلت و ارزشی است که یک فرد به خود می-(. به زبانی دیگر، احساس خود۹۹۱۵سدیدی، 

اری از پژوهشگران را به خود معطوف توجه بسی تاکنون( 188۹ارزشمندی کروکر و همکاران )-(. مقیاس سنجش احساس خود188۹

ل تعام لهازجمتواند با عوامل مختلفی ارزشمندی حاکی از آن است که این احساس می-های مطالعات حوزه خودکرده است و یافته

رک (، د1818، ۷(، افزایش فعالیت بدنی )کلیک و یلدیریم18۹۱، ۴)کونیشی، هیمل، دانبروک، و وونگ پذیریرقابتبا دوستان و 

( سطح باالی سالمت عمومی، تجربه کمتر میزان افسردگی، و مواجهه کارآمدتر با مشکالت 18۹۹، ۲شایستگی و انگیزه تحصیلی )گریر

کنند، ( نیز عنوان می188۴) 0( در ارتباط باشد. از سوی دیگر، بایومینگر، شولمان و آگام188۴، ۵زندگی )کروکر، سامرز و الهتنان

( نیز از رابطه معنادار بین 18۹۲) ۱ارزشندی ارتباطی قوی با بهبود رابط اجتماعی افراد دارد. تحقیقات ماند و نیر-احساس خود

( 188۹ارزشمندی کروکر و همکاران )-حکایت دارند. مقیاس سنجش احساس خود ۹8نفس-ارزشمندی و عزت-احساس خود

؛ ۹۹۱۲؛ صابریان و طباطبایی، ۹۹۱۵را نیز بر آن داشت تا در این خصوص به تحقیق بپردازند )یمینی و سدیدی، پژوهشگران ایرانی 

دهند های دیگری را نیز نشان میارزشمندی، یافته-، توجه پژوهشگران به مطالعه حوزه خودحالبااین(. ۹۹۱۴محمدی و عارفی، 

کنند، اما ارزشمندی اشاره می-احساس خود هایمؤلفهیکی از  عنوانبهخانواده ( به حمایت 188۹کروکر و همکاران ) کهطوریبه

 نوانعبهکه از خودمان  ایباتجربهحمایت خانواده(  صرفاًهمه روابط بین فردی ما )نه  طورکلیبهدهند برخی تحقیقات نشان می

( 188۹(. از سوی دیگر کروکر و همکاران )۹۱۱۱، ۹۹رتر؛ ها188۴)بایومینگر و همکاران،  هستفردی ارزشمند داریم در ارتباط 

کنند ارزشمندی معرفی می-احساس خود هایمؤلفههای جسمانی، فیزیکی و ظاهری را یکی از فقط داشتن احساس مثبت به جنبه

                                                           
1. feelings of self-worth 
2. Crocker, Luhtanen, Cooper, & Bouvrette 
3. Crocker & Luhtanen 
4. Konishi, Hymel, Danbrook, Wong 
5. Kiliç & Yildirim 
6. Grier 
7. Crocker, Sommers, & Luhtanen 
8. Bayominger, Shulman & Agam 
9. Mund & Neyer 
10. Self-steem 
11. Harter 
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    1۹                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ما  ارزشمندی-وداز احساس خ ایمؤلفهتواند که هستیم، می طورهمانپذیرش خودمان  طورکلیبهکنند و دیگر تحقیقات عنوان می

هر نوع احساسی از شایستگی فرد را عنصری  طورکلیبه( نیز ۹۱۱۱) 1(. بوسون و سوان18۹۹، ۹؛ برنارد18۹۲، باشد )ماند و نیر

 کهدرحالیکند می تائیدرا  هاآن( یافته 188۷) ۹های شاپکا و کیتینگکنند و یافتهارزشمندی مطرح می-حیاتی برای احساس خود

کنند. مقیاس ارزشمندی اشاره می-از احساس خود ایمؤلفه عنوانبهآموزشی -( تنها به شایستگی علمی188۹اران )کروکر و همک

کند ( عنوان می۹۹۱۹( هنجاریابی شده است. زکی )۹۹۱۹ارزشمندی کروکر و همکاران در ایران توسط زکی )-سنجش احساس خود

ارزشمندی بیرونی و -ارزشمندی درونی، خود-ارزشمندی، خود-لی خودک بااحساسهرچند تمامی هفت خرده مقیاس این ابزار 

و  ،جوییرقابتجمعی روابط معناداری دارد، اما رابطه بین موافقت از سوی دیگران با سه خرده مقیاس عشق خدایی،  نفسعزت

است که کروکر و همکاران  ایمؤلفه . مضاف بر تمام موارد ذکر شده، داشتن معنا برای زندگینیستتقوی در برخی موارد معنادار 

ها حاکی از آن است که داشتن معنا یافته کهدرحالیارزشمندی نکردند -از احساس خود مؤلفهیک  عنوانبهای به آن ( اشاره188۹)

و  ؛ ونتزل188۹، ۷؛ مکی۹۱۱۷، ۴ارزشمندی باشد )پراگر و سولومون-تواند منبع قدرتمندی برای احساس خودبرای زندگی می

 ،ارزشمندی ما در ارتباط باشد )رابینسون-با کاهش احساس خود سرعتبهتواند ( و از دست دادن معنای زندگی می188۱، ۲ویگفیلد

کاهد، اما ( نمی188۹(. هرچند موارد فوق الذکر چیزی از ارزش مطالعه کروکر و همکاران )18۹۵، ۵، همپتون و برنی، بروکرکیسان

؛ ۹۹۱۵ارزشمندی )یمینی و سدیدی، -پژوهشگران به مطالعه در حوزه خود مندیعالقهاین حیث که امروزه انجام این پژوهش از 

( رو به افزایش است، 1818؛ کلیک و یلدیریم، 18۹۱؛ کونیشی و همکاران، ۹۹۱۴؛ محمدی و عارفی، ۹۹۱۲صابریان و طباطبایی، 

؛ 188۴دی با متغیرهای مختلفی از سالمت روان )کروکر و همکاران، ارزشمن-اهمیت دارد. از سوی دیگر، رابطه معنادار احساس خود

ارزشمندی را در ابعادی دیگر و کمی -دهند احساس خودهای ذکر شده در باال که نشان میپژوهش برتکیه(، و 18۹۲ماند و نیر، 

مطالعه جدیدتر در خصوص ساخت  توان بررسی کرد، ضرورت دارد. لذا نیاز به یکبود، می شدهبررسیتر پیش ازآنچهمتفاوت 

شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش احساس ارزشمندی احساس می-مقیاس سنجش خود

 ارزشمندی بود.-خود

 روش پژوهش

ن ارزشمندی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعی-هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش احساس خود

نفر از جامعه  08نفر بود که  ۹۹1به تعداد  ۹۹۱۱ تیرماهروانشناسی تهران در بازه زمانی ابتدای خرداد تا انتهای  هاییکی از کلینیک

ای و گویه ۹0ای در دسترس وارد پژوهش شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه گیرینمونهداوطلبانه و به روش  صورتبهمذکور 

                                                           
1. Bernard 
2. Bosson & Swann 
3. Shapka & Keating 
4. Prager & Solomon 
5. Mäki 
6. wentzel & wigfield 
7. Robinson, Kissane, Brooker, Hempton & Burney 
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    11                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

گویه از  ۹1به آن پاسخ دادند و  موردنظرنفر از نمونه  ۹8مبانی نظری پژوهش بود که در اجرای مقدماتی محقق ساخت بر اساس 

در چهار خرده مقیاس  ماندهباقیگویه  1۲ها را داشت از پرسشنامه حذف گردید. پرسشنامه که کمترین همسانی درونی با سایر گویه

شد. متخصصین  تائیددرصدی قرار گرفت و روایی محتوایی پرسشنامه  ۵۷ق درصدی هشت نفر از متخصصین با تواف موردتوافق

است  شدهساخته( پرسشنامه همان چیزی که به خاطرش ۹در چهار حوزه:  "کامالًتا  اصالً"از  ایدرجهپنجپرسشنامه را در یک طیف 

ها با کل آزمون ( خرده مقیاس۹خوانی دارد؛ ها همها با عنوان خرده مقیاسخرده مقیاس هایسؤال( 1دهد؛ قرار می موردسنجشرا 

نفر  ۷8توسط  شدهحاصال. پرسشنامه قراردادند موردبررسیباشند، پرسشنامه ساده و بدون ابهام می هایسؤال( ۴همخوانی دارند؛ 

به پرسشنامه پاسخ  مجدداً روز دیگر ۹8، داوطلبین شدهساختهسنجش پایایی ابزار  منظوربهپاسخ داده شد.  شدهانتخابدیگر از نمونه 

 رعایت اصول اخالقی پژوهش، به داوطلبین توضیحاتی در خصوص طرح پژوهش داده شد. منظوربهدادند. 

( معنای زندگی ۴( احساس شایستگی، و ۹( پذیرش خود، 1( روابط بین فردی، ۹این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس است که 

کند. خرده ارزشمندی را تعیین می-نمرات هر چهار خرده مقیاس، نمره کلی احساس خوددهد. مجموع قرار می موردسنجشرا 

کند. دهد که فرد در روابط خود تا چه میزان احساس ارزشمندی میقرار می موردسنجشمقیاس روابط بین فردی این موضوع را 

. خرده مقیاس احساس هستهری و اخالقی خود های ظاسنجد که فرد تا چه اندازه پذیرای ویژگیخرده مقیاس پذیرش خود، می

دهد. خرده مقیاس معنای زندگی قرار می موردسنجشچقدر احساس شایستگی دارد را  طورکلیبهشایستگی، این موضوع که فرد 

ن ها به ایسوال کند. نحوه پاسخگویی بهدهد که فرد تا چه اندازه زندگی معناداری را دنبال میقرار می موردسنجشاین موضوع را 

زند. کند، عالمت میای را که بیشتر در مورد او صدق میای از هرگز تا همیشه، گزینهدرجه ۷شکل است که فرد در یک مقیاس 

، ۹۷، ۹۹، ۹1، ۹۹، 0، ۲، ۷، ۴، 1های . آزمون دهنده در پاسخ به گویههست ۹۹8و بیشترین نمره  1۲کمترین نمره در این آزمون 

کند. همچنین نمره دریافت می ۹نمره و برای پاسخ به گزینه همیشه  ۷، برای پاسخ به گزینه هرگز 1۲و  1۷، 1۴، 11، 18، ۹۱، ۹۵

نمره دریافت  ۷نمره و گزینه همیشه  ۹در ازای پاسخ به گزینه هرگز  1۹و  1۹، ۹0، ۹۲، ۹۴، ۹8، ۱، ۵، ۹، ۹های در پاسخ به گویه

 وتحلیلزیهتجقرار داد.  موردسنجشرا  تأهلعاتی چون سن، جنسیت، میزان تحصیالت و وضعیت کند. پرسشنامه دموگرافیک اطالمی

 ها بر اساس آمار توصیفی، ضریب همبستگی آلفای کرونباخ، و ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت.داده

 هایافته

 آورده شده است. ۹های جمعیت شناختی مطالعه در جدول ویژگی

 های جمعیت شناختیویژگی .1جدول 

 شدهفوتمتارکه کرده/ همسر  متأهل مجرد باالتر از لیسانس لیسانس دیپلم یا کمتر مرد زن میانگین سن 

 ۹ ۹۹ ۹۴ ۷ 1۹ ۴ ۹1 ۹0 ۹۲/10 اجرای مقدماتی

 ۹8 تعداد کل

 ۵ ۹۱ 1۴ ۱ ۹۹ 0 ۹۷ ۹۷ ۷۲/1۵ اجرای دوم

 ۷8 تعداد کل
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 های توصیفی پژوهش. ویژگی2جدول 

تعداد  عامل

 آزمودنی

تعداد 

 سوال

کمترین نمره 

 شدهکسب

بیشترین نمره 

 شدهکسب

میانگین نمره 

 شدهکسب

انحراف 

 استاندارد

 0۹/18 ۲8/۷۲ ۹۹۹ 1۵ 1۲ ۷8 ارزشمندی-خود

 01/۲ 0۹/1۹ ۴۹ ۱ ۱ ۷8 روابط بین فردی

 01/۷ 1۹/۹۴ ۹8 ۲ ۲ ۷8 پذیرش خود

 ۵۲/۴ ۹۲/۹1 1۷ ۵ ۵ ۷8 احساس شایستگی

 ۵۲/۴ 1۲/0 18 ۴ ۴ ۷8 معنای زندگی

. هست ۲8/۷۲ارزشمندی -در نمره کل احساس خود شدهکسبدهد، میانگین نمرات نشان می 1های جدول که یافته طورهمان

، و معنای زندگی ۹۲/۹1، احساس شایستگی 1۹/۹۴، پذیرش خود 0۹/1۹همچنین میانگین نمرات خرده مقیاس روابط بین فردی 

 پردازد.ارزشمندی می-بررسی پایایی مقیاس سنجش احساس خود منظوربهبه بررسی شاخص آلفای کرونباخ  ۹جدول  است. 1۲/0

 شاخص آلفای کرونباخ  .3جدول   

 آلفای کرونباخ تعداد سوال عامل

 ۱۲/8 1۲ ارزشمندی-نمره کل احساس خود

 0۱/8 ۱ روابط بین فردی

 ۱۹/8 ۲ پذیرش خود

 0۲/8 ۵ احساس شایستگی

 ۱۴/8 ۴ معنای زندگی

، 0۱/8، روابط بین فردی ۱۲/8ارزشمندی -دهد، آلفای کرونباخ نمره کل احساس خودنشان می ۹های جدول که یافته طورهمان

ها به بررسی میزان همبستگی عامل ۴به دست آمد. جدول  ۱۴/8، و معنای زندگی 0۲/8، احساس شایستگی ۱۹/8پذیرش خود 

 .هستدارای اعتبار کافی  شدهساختهدهد ابزار ها نشان میپردازد. این یافتهمی آمدهدستبهبا نمره کل ابزار ها( )خرده مقیاس

 شدهساختهها با نمره کل ابزار همبستگی عامل .4جدول 

 همبستگی با نمره کل ابزار عامل

 ۱۴/8 روابط بین فردی

 ۱۷/8 پذیرش خود

 ۱8/8 احساس شایستگی

 0۱/8 زندگیمعنای 

، پذیرش خود ۱۴/8ارزشمندی -دهد، همبستگی روابط بین فردی با نمره کل احساس خودنشان می ۴های جدول که یافته طورهمان

 پردازد.ها با یکدیگر میبه بررسی میزان همبستگی عامل ۷. جدول هست 0۱/8، و معنای زندگی ۱8/8، احساس شایستگی ۱۷/8

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://ijndibs.com/article-1-499-fa.html


  دوستی و همکار                                                                                                                 ارزشمندی- خود احساس سنجش مقیاس هنجاریابی و ساخت

  

 

    1۴                                                                                           1311 مهرماه، هشتمدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 ها با یکدیگرهمبستگی عامل .۵جدول 

 ضریب همبستگی 1عامل  ۹عامل

 0۱/8 پذیرش خود روابط بین فردی

 ۵۵/8 احساس شایستگی روابط بین فردی

 ۵۲/8 معنای زندگی روابط بین فردی

 0۹/8 احساس شایستگی پذیرش خود

 08/8 معنای زندگی پذیرش خود

 ۵۲/8 معنای زندگی احساس شایستگی

، احساس 0۱/8دهد، میزان همبستگی خرده مقیاس روابط بین فردی با پذیرش خود نشان می ۷های جدول یافتهکه  طورهمان

، و معنای 0۹/8شایستگی  بااحساس. میزان همبستگی خرده مقیاس پذیرش خود هست ۵۲/8، و معنای زندگی ۵۵/8شایستگی 

به بررسی ضریب  ۲به دست آمد. جدول  ۵۲/8زندگی  بامعنایاست. همچنین میزان همبستگی احساس شایستگی  08/8زندگی 

 پردازد.روز بعد از اجرا می ۹8ها طی بازآزمایی عامل

 روز بعد از اجرا 1۱ها طی ضریب بازآزمایی عامل .6جدول

 ضریب همبستگی عامل

 ۱0/8 ارزشمندی-نمره کل احساس خود

 ۱0/8 روابط بین فردی

 ۱0/8 پذیرش خود

 0۵/8 شایستگیاحساس 

 ۱۵/8 معنای زندگی

دهد، میزان همبستگی نمره کل احساس خود ارزشمندی، روابط بین فردی، پذیرش خود، نشان می ۲های جدول که یافته طورهمان

. نتایج حاصل از هست ۱۵/8، و 0۵/8، ۱0/8، ۱0/8، ۱0/8روز بعد از اجرا به ترتیب  ۹8احساس شایستگی، و معنای زندگی 

 .هستدارای پایی کافی  شدهاختهسدهد ابزار بازآزمایی نشان می

 گیرینتیجهبحث و 

های ل)جدو هستارزشمندی -، ابزار مناسبی برای سنجش احساس خودشدهساختهتوان گفت ابزار می آمدهدستبهاز مجموع نتایج 

ارزشمندی را -ولین ابزار بومی است که احساس خوددهد که این ابزار ا(. هرچند جستجوی پژوهشگر نشان می۲و ۷، ۴، ۹

 هایارزشمندی با یافته-های این پژوهش از حیث ساخت مقیاسی برای سنجش احساس خوددهد، اما یافتهقرار می موردسنجش

این ابزار  شدهگزارش( هنجاریابی شده است. ضریب آلفای کرونباخ ۹۹۱۹که توسط زکی ) هست( همسو 188۹کروکر و همکاران )

شود و آلفای ضریب مناسبی در نظر گرفته می ۵8/8در منابع علمی ضریب باالی  چراکهها، ضریب بسیار مناسبی است در بخش یافته

(. ۹)جدول  هستکه گواه از این دارد که ابزار ساخته دارای اعتبار بسیار مناسبی  هست ۱۲/8از این ابزار  آمدهدستبهکرونباخ 

هایی است که موجب کاربرد با اطمینان از یک ابزار در ویژگی ترینمهمیکی از  شدهکسبیا قابلیت اعتماد نمرات  تکرارپذیری

 زمونباز آ -ای، از روش پایایی آزمونچنین بررسی منظوربهسازد. در پژوهش حاضر می پذیرامکانهای بالینی و پژوهشی را محیط
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از پایایی کافی  شدهساختهدهد ابزار روزه نشان می ۹8شد که همبستگی حاصل از بازآزمایی  روزه استفاده ۹8با فاصله زمانی 

که  هست(. دیگر ویژگی مهمی که در یک ابزار پژوهشی از اهمیت باالیی برخوردار است این موضوع ۲برخوردار است )جدول 

دهد یا نه. این موضوع با استفاده از یک سنجش قرار می موردسنجشاست را  شدهساختههمان چیزی که به خاطرش  شدهساختهابزار 

است  شدهساختههمان چیزی که به خاطرش  کامالًدرصدی از گزینه  ۵۷ای مورد ارزیابی متخصصین قرار گرفت و با توافق درجه ۷

 ی باید دارا باشد، این امر استشد. ویژگی مهم دیگری که یک ابزار پژوهش تائیددهد، روایی محتوایی ابزار قرار می موردسنجشرا 

درصدی متخصصین قرار  ۵۷ موردتوافقنیز  شدهساختههای ابزار شفاف و بدون ابهام هستند؟ این امر در خصوص ابزار که آیا سوال

دی ارزشمن-، ابزار مناسبی جهت سنجش احساس خودشدهساختهتوان گفت مقیاس گرفت. لذا بر اساس تمام موارد ذکر شده می

. این پژوهش مانند هر پژوهش هستاد در چهار خرده مقیاس روابط بین فردی، پذیرش خود، احساس شایستگی و معنای زندگی افر

بر روی نمونه  شدهساختهتوان به این موضوع اشاره کرد که ابزار ها میاین محدودیت ازجمله. هستهایی دیگری دارای محدودیت

ش، است. محدودیت دیگر این پژوه قرارگرفتههای روانشناسی تهران مورد بررسی ین یکی از کلینیکمحدودی و فقط بر روی مراجع

را بر روی دیگر جوامع و  شدهساختهشود ابزار . به پژوهشگران پیشنهاد میهستروزه  ۹8دوره بازآزمایی کوتاه آن یعنی بازآزمایی 

مایند. تر اجرا نطوالنی بازآزماییتر، آن را در دوره سنجش پایایی دقیق منظوربهو قرار دهند  شموردسنج تربزرگهای بر روی نمونه

دهد که این ابزار از اعتبار و پایایی کافی برخوردار است و محققین و متخصصین همچنین نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می

 نی خود استفاده نمایند.پژوهشی یا مداخالت بالی درروند شدهساختهتوانند از ابزار بالینی می

 منابع

 ( .آزمون و ۹۹۱۹زکی، م. ع .)هر های شپرسشنامه خود ارزشمندی در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان یابی اعتبار

 .0۷-۲۹(. ص ۵) 1. شناختیهای روانها و مدلروشاصفهان. 

 (. اثربخشاای آموزش خود شاافقت ورزی بر روی رفاه ذهنی و خود ارزشاامندی ۹۹۱۲طباطبایی، س. م. ) ؛صااابریان، س

 .1۱-۹۱(. ص ۹۹) 0. شناختی-فصلنامه روانشناسی تحلیلیدانش آموزان دختر دارای اضطراب امتحان. 

 مجله در زنان.  های ارتباطی با سااازگاری زناشااویی(. رابطه خود ارزشاامندی و ساابک۹۹۱۴عارفی، م. ) ؛محمدی، پ

 .11-۹۹(. ص ۴) 1. روانشناسی و روانپزشکی شناخت

 های خودارزشمندی و نگاه به دنیای عادالنه با رضایت از زندگی سالمندان. (. رابطه واسطه۹۹۱۵سدیدی، م. )؛ یمینی، م

 .۴0-۴8(. ص 1) ۹. نشریه سالمندان

 Bayominger, N., Shulman, C., Agam, G. (2004). The link between perceptions of  self  and  
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Constructing and Standardizing the Feeling of Self-Worth Questionnaire 

Abstract 

The purpose of this study was to construct and standardize the feeling of self-worth questionnaire. This 

research was describes-correlation. The statistical population of the study included all the clients of one of 

the psychology clinics in Tehran in the period June-Jul 2020 with 112 people. 80 people from the mentioned 

community entered the study by available sampling method. The instrument of this research was a 38-item 

questionnaire and a researcher-made questionnaire based on the theoretical foundations of the research, 

which was answered by 30 people from the sample. 12 items of the questionnaire that had the least internal 

consistency with other items were removed from the questionnaire. The remaining 26 items in the four 

subscales were approved by 8 experts with 75% agreement and the content validity of the questionnaire 

was confirmed. The modified questionnaire was answered by 50 other people from the sample. Results 

showed that Cronbach's alpha of this tool was 0.96 for the total self-worth score, and for the subscales of 

1) interpersonal relationships 0.89, 2) self-acceptance 0.91, 3) sense of competence 0.86, and 4) The 

meaning of life is 0.94. The mean total score of self-worth for the study sample was 56.60. The correlation 

coefficient of the 10-day retest was 0.98 for the total self-worth score and 0.98, 0.98, 0.87, and 0.97 for the 

subscales, respectively. The findings showed that the self-worth questionnaire has good validity and 

reliability for use in self-worth research. 

Key words: questionnaire construction, feeling of self-worth, standardization, psychometric properties 
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