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 آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی  

 و رسالهپایان نامه آموزش نگارش مقاله، 

 پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته

 و ...

 

 برای خریداران پرسشنامه محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامهخوارزمی:   آماری و پژوهشیمرکز  خدمت ویژه

،  فایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال  SPSSیا  پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل

 ارسال شودنموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان 

 www.Kharazmi-Statistics.irسایت        

         kh.stat@yahoo.comایمیل             

 "دارد. یقانون یگردبدون ذکر مولف پ یبردار یمحفوظ است و هرگونه کپ یخوارزم یو پژوهش یمرکز آمار یحق انتشار برا" 
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                                                             به نام خدا

  مقياس عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه

 

 پاسخگوی گرامی

 امه از شما بسیار سپاسگزارمبا سالم و عرض ادب، از قبول زحمت تکمیل پرسشن

 مشخص کنید یا  لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت 

 

 موافق مخالف سوال

   کنم انسان با ارزشی هستم حداقل مساوی با دیگران.. احساس می1

   کنم چند ویژگی خوب دارم.. احساس می2

   توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.. می3

   . نسبت به خود نگرش مثبت دارم.4

   . به طور کلی، از خودم راضی هستم.5

   ها افتخار کنم.کنم چیز زیادی ندارم که به آن.. احساس می6

   ام.کنم شکست خورده. با در نظر گرفتن همه چیز، معموالً فکر می7

   توانستم احترام بیشتری به خودم قائل شوم.ش می. ای کا8

   کنم بی فایده هستم.. گاهی احساس می9

   توانم کاری انجام دهم.کنم اصالً نمی. گاهی فکر می11
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 توضیحات پرسشنامه
 

 مقیاس عزت نفس روزنبرگپرسشنامه  عنوان پرسشنامه: 

 استانداردنوع پرسشنامه: 

 سوالتعداد سئواالت: 

 01-9-8-7-6دارد            :سوال معکوس

 (عزت نفس کلی و ارزش شخصی :بعد دو) بعد یا مولفه: دارد 

الی  0سواالت  : سوال استاندارد09شامل : مقیاس عزت نفس روزنبرگپرسشنامه  مولفه های متغیر

 پرسشنامه09

 مقیاس عزت نفس روزنبرگ  

عباارت کلای ا ات     11گیرد. این مقیاس شامل ارزش شخصی را اندازه می(، عزت نفس کلی و 1965مقیاس عزت نفس روزنبرگ )

(. باه نظار بورنات و    2113 نجد )صلصالی و  یلور اتون،  که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می

بوده و مقیاس معتباری در  گیری عزت نفس های اندازهترین مقیاس( یکی از رایجSES( مقیاس عزت نفس روزنبرگ )2112رایت )

ا اتفاده  « خاود »شاناختی دربااره   های روانشود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریهنظر گرفته می

به نقل  1979های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده ا ت )روزنبرگ، به منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش  SESکند. می

( دارد و در SEIتری نسبت به پر شنامه عزت نفاس کاوپر ا امیت )   (. این مقیاس ضرایب همبستگی قوی2112بورنت و رایت،  از

 (.2112به نقل از بورنت و رایت،  1997باشد )گریفیتس و همکاران،  نجش  طوح عزت نفس دارای روایی باالتری می

شود پس از خواندن جمالت، موافقت یا مخالفت خود را با و از وی خوا ته میبرای اجرای این آزمون، مقیاس به آزمودنی داده شده 

 ابراز کند.« مخالفم»یا « موافقم»آن جمالت از طریق انتخاب گزینه 

گازارش کارده ا ات )صلصاالی و      7/1پاییری آن را  و مقیااس  9/1روزنبارگ بااز پدیادآوری مقیااس را     :اعتبار و روایی آزموون 

بارای زناان و در نوبات دوم،     86/1برای ماردان و   87/1یب آلفای کرونباخ برای این مقیاس در نوبت اول (. ضرا2113 یلور تون، 

 88/1(. همبستگی آزمون مجدد در دامناه  2114برای زنان محا به شده ا ت )ماکیکانگاس و همکاران،  87/1برای مردان و  88/1

، به نقال از علیازاده،   1999قرار دارد )نیوتن و همکاران،  77/1 – 88/1و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه  82/1 –

( برخوردار ا ت. همچنین همبستگی باالیی با پر شنامه ملی نیویاور  و  77/1بخشی )(. این مقیاس از روایی داخلی رضایت1382

(. بارای  1382به نقل از علیازاده،   1989 نجش عزت نفس دارد، لیا روایی محتوایی آن نیز مورد تأیید ا ت )روزنبرگ،  گاتمن در

( پس از د اتیابی باه   1382تعیین اعتبار علمی ابزار از روش روایی محتوایی ا تفاده شده ا ت. به این صورت که محقق )علیزاده، 

نفار از   31مقیااس را در اختیاار   هنما و مشااور جهات تصاحین آن، ایان     ز نظرات ا اتید رانسخه انگلیسی و ترجمه آن و ا تفاده ا

ها خوا اته ا ات   های عالمه طباطبایی و تربیت معلم قرار داده و از آندانشجویان کارشنا ی ارشد و دکترای زبان انگلیسی دانشگاه

فته فرم فار ی را نیز پا خ دهند. اعتباار ایان مقیااس باه روش دو     گاه با فاصله زمانی یک هتا ابتدا فرم انگلیسی را پا خ دهند، آن

( کاه  73/1( برآورد شده ا ات ) 1384براون( تو ط وحدت نیا ) –نیمه کردن، بین دو نسخه فار ی و انگلیسی با فرمول )ا پیرمن 
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فار ی با روش بازآزمایی، باه فاصاله    دار بوده و از نظر اجرا مشکل خاصی وجود نداشته ا ت. ضمناً اعتبار نسخهاز نظر آماری معنی

 به د ت آمده ا ت. 74/1ب همبستگی ( محا به شده و ضری1384ده روز نیز تو ط وحدت نیا )

 :گذارینمره

+(؛ پاسخ مخالف بوه  0، )5تا  0های گذاری این مقیاس به این ترتیب است: پاسخ موافق به هر یک از عبارتشیوه نمره  

(؛ و پاسخ مخوالف بوه هور یوک از     -0، )01تا  6های (؛ پاسخ موافق به هر یک از عبارت-0، )5 تا 0های هر یک از عبارت

دهنوده  آوریم. نمره باالتر از صفر نشوان کند. جمع جبری کل نمرات را به دست می+( دریافت می0، )01تا  6های عبارت

دهنده عزت نفس خیلی بواال و  +( نشان01) دهنده عزت نفس پایین است. نمرهعزت نفس باال و نمره کمتر از صفر نشان

باشد. بنابراین، هر چه نمره باالتر باشد، به همان اندازه سطح عوزت  دهنده عزت نفس خیلی پایین می( نشان-01نمره )

 +( قرار دارد.01( و )-01(. دامنه نمرات بین )0880نفس باالتر خواهد بود و برعکس )گنجی، 
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