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 ساخت سیاهه کرامت نفس بر اساس منابع اسالمی  
  

 3یمحمد رضا عابددکتر ، 2محمد مسعود دیاریاندکتر ، 1مریم حیدری

 

 چکیده
بع ژوهش ابتدا مناابرای انجام پ توصیفی آزمون سازی است.حاضر از نوع این مطالعه باهدف ساخت سیاهه کرامت نفس براساس منابع اسالمی انجام شد. پژوهش 

، ه بعاد شاناختیسای برای استخراج صفات مربوط به کرامت نفس مورد بررسی قرار گرفت و این صفات با نظر متخصصین و با توجه به مفااهیم آن هاا در اسالم

قارار گرفات. اییاد تنفر از متخصصین دینی و روان شناسی مورد  12سؤالی تهیه شد که توسط  90پرسشنامهیک و در مرحله بعد  عاطفی و رفتاری قرار داده شد
ند که روی جامعه باقی ما گویه 80 هر گویه با توجه به نظر متخصصین، محاسبه شد و در نهایت مورددر CVRضریب برای بررسی روایی محتوائی سواالت، سپس 

اه هاای شهرساتان  شاجویان دانشا دانجامعاه امااری  ازنفاری  216 پرسشنامه بر روی یک گروه مورد نظر، اجراشد. بر این اساس در قالب یک مطاله پیمایشی، 

 اخوش آلفاای کرونبارپایائی سیاهه کرامت نفس به  نتایج بدست امده نشان داد که شدند، اجرا شد. به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخابکه خمینی شهر

مبسات ی مببات و هک سیاهه کرامت نفس نشان دهناده وابسته به مال رواییمحاسبه شد.  %70 و به روش دونیمه سازی معادل  %74و با شیوه باز آزمائی  89%
ن دادکاه کاای استاندارد هوش اخالقی بروبا بود. شاخص های کلی برازش مدل عاملی تبیاین کرامات نفاس نشاا پرسشنامهسیاهه کرامت نفس با  %73 معنادار

به و جدول هنجار برای محاس Tنمرات استاندارد  پایاندر عتبری است. دارای روایی سازه مبه عبارت دی ر سیاهه کرامت نفس ...بود <2/0و  مناسباسکوآرنسبی، 

افراد  ی کرامت نفس درمی دهد که سیاهه کرامت نفس دارای ویژگی های روان سنجی مطلوبی برای ارزیاب سیاهه کرامت نفس، تهیه شد. نتایج این ارزیابی نشان 

 می باشد.

 .پایایی ،روایی ،اخالقیهوش  پرسشنامه ،سیاهه کرامت نفس کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

 دقیق ی شناختبرا .الزمه ی تکامل انسان، شناخت عمیق ماهیت انسانستانسان ها ست و  پیرامونیعصر حاضر، زمان پیشرفت و دگرگونی دنیای 

ز ااسات کاه وی را  ی انساانیاهوی دارای چه رذایل و کرامت مند است، ، بهرهشخص شود که انسان از چه ابعاد وجودیباید م ابتدا ماهیت انسان،

خت اذعان کارد کاه شانا توانتوجه به این نکته میبا  کشانند.وی را به کدام سمت میها و ویژگیاین صفات دی ر موجودات مجزا می کند و نهایتاً 

 این متغیرها مفهوم عزت نفس است. ه یکی از مهمترینکمتغیرهای درون روانی بسیار با اهمیت هستند 

ست که در افس واژه ای عزت ن دقیق تر می توان عزت نفس را به عنوان  یکی از ابعاد درون روانی و تاثیر گذار زندگی هر انسانی دانست. در ن اهی
زادگای آ، عازت نفاس و ا  کلمه کرامت نفس به کار می رود. متناظر با نیاز به عزت نفس در هرم مزلو، نیاز به کرامت نفاسمترادف ب منابع اسالمی

صاو  مباحا  خ. هرچند که کلمه کرامت نفس مفهومی دقیق تر و عمیق تار در قی را در هرم نیازهای معنوی در انسان می توان مطرح کرداخال

ست که دارای ا، به معنای کسی صاحب کرامت گرفته شده و انسان« کرم»کرامت از ریشه ی(. 1386)شجاعی،درون روانی انسان را شامل می شود 

 (. 1394،و نصری بهروزسندیده باشد)خالق و افعال پا

تعریا  مای شاود  "داردهاای مهام زنادگی را گرایش به ادراک خود به عنوان فردی که شایست ی رویاارویی باا چاالش"عزت نفس نوعی مفهوم  

ذ و سارایت کننادگی که دارای خاصیت نفو ست عزت نفس از مهم ترین جنبه های فردی و اجتماعی(. 1382،ترجمه قراچه داغی، 1994، 4)براندن

ایان متغیار باه آدمای  .، بلکه حالتی چند جنبه ای و اثرپذیر و اثرگاذار در وجاود هار فاردی اساتمی باشد. عزت نفس نیروی تک ساختی نیست

                                                             
 نشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر)نویسنده مسئول(کارشناس ارشد مشاوره دا. 1

Email: az.heydari52@gmail.com 
 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر2. 2

Email: masood.dayarian@gmail.com 
 نشگاه اصفهان.استاد دانشکده  علوم تربیتی و روان شناسی دا3. 3

Email: m.r.abedi@edu.ui.ac.ir 
4 . Branden 
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م روان نیاز به عزت نفس یا احترام باه خاود، یکای از نیازهاای مها می بخشد. آثارمببتی نظیر آرامش، شادی،راحتی، سرزندگی، تعالی، خوش بینی

و در صورتی که به شیوه ی درست و واقع بینانه، ارضا شاود،  (1392)فعالی،  می باشد هر فرداز مهم ترین عوامل سالمت روانی در  یکی شناختی و

غری )اص خواهد شدفردی منجر به پیامدهای مببت مانند اعتماد به نفس، ارزش مندی، احساس توانائی، قدرت، حس شایست ی و کفایت در زندگی 

عازت ، احترام به خاود و خاود ارزیاابی. 2ی است که عبارتند ازخوداررزشمندیمعنهمشناسی با سه کلمه در روان 1نفسعزت (.1391پور و همکاران،

فس گیرند. افرادی که عزت نی افکار، احساسات، عواط  و تجربه هایی تصور کرد که در فرایند زندگی اجتماعی شکل مینفس را می توان مجموعه 

 .(1394)دارابی،  باالیی دارند، دارای ویژگی هایی چون پخت ی روانی، ثبات، واقع گرایی، آرامش، توانایی باال در تحمل ناکامی و شکست می باشند

اجتماعی فردی که عزت نفس پایین دارد و برای خود ارزش و احترامی قائل نیست، ممکن است دچار انزوا، گوشه گیری و یا پرخاش ری و رفتار ضد

باه « Esteem-Self»بهتر است به جای « Respect -Self»البته بعضی از روان شناسان اعتقاد دارندکه اصطالح (. 2002، 4و اسمیت 3شود. )مکی

(. باا 1389به معنی مناعت طبع، احترام به خود و حرمت نفس مای باشاد)داورپناه،« Self-Respect»(. اصطالح 2007کریست جانسون،کار رود)

، محاافظیی اعماق وجود انسان کاه مانناد لهیوس بهی و ضرورت درک و حس این مفهوم شناخترواننفس در علوم  مفهوم کرامتجه به اهمیت تو

حقق ایان پاژوهش را بار آن م مفهوم مهم روانشناختی، غنی بودن منابع اسالمی از این کند و از طرف دی رمی حفظ های روانیانسان را از بیماری

در  ی، خأل موجاودو عمله ابزاری با روائی و پایائی مناسب، برای این مفهوم بر اساس منابع اسالمی تهیه کند تا به این وسیله ازلحاظ علمی داشت ک

 و ک هرچه بهتر مفهوم کرامات نفاس فاراهم نمایادبرای در و زمینه را پر نماید، معه ی اسالمیجا فرهنگرا با توجه به   بخش روانشناسی اسالمی

 داشته باشد. "احترام به خود"با مفهوم  تریو بیشتر نطباق دقیقا

 

 روش پژوهش
ت مرباوط باه پژوهش ابتدا منابع اسالمی باه منظاور اساتخراج صافا این پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی است. برای انجام

ر ویاه هاا، باا نظااولیه تهیه شد و روائی محتاوائی گپرسشنامه اج شدو کرامت نفس،مورد بررسی قرار گرفت. سپس گویه هائی از این صفات استخر

نجی، ساهای روانیژگیو و پایائی ، برای بررسی روائی،نهائیپرسشنامه پس از آماده سازی فت. ن شناسی مورد ارزیابی قرار گرمتخصصین دینی و روا

جامعاه . بود 5تا  1د که دارای طی  نمره گذاری لیکرتی پنج درجه ای گویه طراحی ش 90. در کل تعداد روی جامعه مورد نظر اجرا شدپرسشنامه 

 املش بود که 1395-1396کلیه دانشجویان دانش اه های شهرستان خمینی شهر در ترم اول تحصیلی سال تحصیلی شامل آماری در این پژوهش 

الزم به ذکر اسات  د.شتعیین  102/0و خطای  %76انحراف معیار  و محاسبه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران از دانشجویان بود که نفر 216

آماری کاه چناد  امه انتخاب گردید و سپس مراحلپرسشن بودن نفر از جامعه به صورت در دسترس برای بررسی قابل فهم 15 ،که در ابتدا پژوهش

نموناه ای  ساپس و  یان به شیوه طبقه ای نسبی انتخاب شادهنفر از دانشجو 216تعداد  . مراحل آماری به گونه ای بود که شد مرحله داشت انجام

پاس از  .ندب شادانتخااپرسشنامه نفر از دانشجویان دانش اه های شهرستان خمینی شهر به شیوه در دسترس جهت ارزیابی پایائی اولیه  40شامل 
ز آزماائی، نموناه ای شاامل عد، برای تعیین پایائی به روش بانفری اجراشد. در مرحله ب 216تعیین روائی محتوائی و پایائی اولیه، آزمون روی نمونه 

قارار  ورد ارزیاابیما نفر از دانشجویان دانش اه های شهرستان خمینی شهر، به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب و به فاصله سه هفته، مجادداً 53

 نفار باه 53ر روی با مجدداً استاندارد هوش اخالقی بروبا،مه پرسشناکرامت نفس با پرسشنامه روائی مالکی  بعدی برای سنجش. در مرحله گرفتند

باه طاور آماد.  بدسات کرامت نفس برای آلفای کرونباخ پرسشنامه 89/0مقدار  همچنین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. اجرا و صورت تصادفی

 این پژوهش به شرح زیر بوده است. خالصه مراحل

در ماورد کرامات  )الزم به ذکر است احادی  موجاودفت کرامت نفسهای افراد دارای صیت استخراج ویژگی منابع اسالمی جهبررسی و مطالعه-1

 بیان شده، مورد بررسی قرار گرفتند. نرم افزار جامع االحادی ،کتب موجود در نفس که در کتاب میزان الحکمه و 

 .فت کرامت نفسصهای افراد دارای طراحی گویه های مربوط به ویژگی-2

 نامه کرامت نفس براساس منابع اسالمیرسشتدوین فرم اولیه پ-3

 ارزیابی روایی محتوایی-4

                                                             
1 self-esteem 

2 self-worth 

3 .Makie 

4 .Smith 
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در این زمینه در فرآیناد هنجاریاابی،  .انجام شد AMOS23و   SPSS23افزار نامه با استفاده از نرمتحلیل آماری این پرسشنهایتاً در پایان پژوهش 

ی آزماون بااز آزماون وبارای همچنین از ضریب همبست ی پیرسون برای تعیین پایایی باه شایوه ی پایایی واز ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه

ی اکتشاافی و امه از روش تحلیل عاملی به شایوهای این پرسشنتأمین اعتبار سازه محاسبه روائی از روش تعیین روایی وابسته به مالک و به منظور
اساتفاده شاد و در  AMOSچنین برای تعیین مدل عاملی از چرخش واریماکس در نرم افازار های زیرمجموعه آن استفاده شد. هممجموعه آزمون

پرسشنامه استاندارد هوش اخالقی بروبا برای تعیین روایای همزماان در ایان  الزم به ذکر است که .گردید نیز محاسبه Tو  Zپایان نمرات استاندارد 

 باشد.ان به شرح ذیل میایی و پایایی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که رو

باشاد. گویاه مای 4مؤلفه است. هریک از مؤلفه هاا دارای  10گویه و  40این پرسشنامه توسط بروبا ساخته شد.دارای : رسشنامه هوش اخالقیپ

 200تاا  40کلی بین ی گیرد. نمرههای هرگز تا همیشه صورت میگویی به گزینهگذاری آن از یک تا پنج براساس طی  لیکرت در قالب پاسخنمره

گزارش  %85ونباخ برای آن ( مورد تأیید قرار گرفته است و مقدار آلفای کر1389امه در پژوهش آراسته و همکاران )است. روایی و پایایی این پرسشن

 شده است.

 

 :های پژوهشییافته

 سوال اول تحقیق : روائی محتوائی سیاهه ی کرامت نفس چگونه است؟

ی ضریب محاسبه شد. محاسبه (3جدول )به شرح  (CVR)ضریب روایی محتوایی روانشناسی و متخصصان دینی از کارشناسان نفر  12براساس نظر 
اند، از تعداد متخصصانی کاه یاک گویاه را روائی محتوائی هر گویه بدین صورت است که تعداد کارشناسانی که یک گویه را نامناسب تشخیص داده

 .شودهای داده شده به همان گویه، تقسیم میده و نتیجه بر تعداد کل پاسخاند، کم شمناسب تشخیص داده

 

 نامه اولیههای پرسشگویه (CVR)ضرایب شاخص روایی محتوایی ( 3دول )ج

 
ردی

 

 مناسب سؤاالت مربوط به هر مؤلفه
تاحدی 

 مناسب
 نامناسب

ضریب 

 الوشه

 66/0 0 4 8 دانم.احترام گذاشتن به دی ران را احترام به خودم می 1

 1 0 0 12 اندیشم.ها میدر انجام کارها هم به نتایج دنیوی و هم به جزای آخرتی آن 2

 1/0 5 1 6 باور دارم خداوند ناظر بر اعمال من است. 3

 9/0 0 1 11 دانم.ی خود مینیکی کردن به دی ران را وظیفه 4

 75/0 1 1 10 مقدار هستند.تجمالت دنیایی از نظر من کوچک و بی 5

 66/0 1 2 9 جمع کردن مال دنیا بیشتر از انفاق آن مال برای من اهمیت دارد. 6

 1 0 0 12 پسندم.پسندم، برای دی ران هم همان را میآن چه را که برای خودم می 7

 25/0 2 5 5 هاست.ی آنکنم این کار وظیفههر چقدر که دی ران به من خوبی کنند، من فکر می 8

 66/0 1 2 9 های نفسانی خود ارزشی قائل نیستم.خواهشبرای  9

 66/0 1 2 9 های افراد می باشد.به نظر من خساست یکی از بدترین ویژگی 10

11 
دهم، باور دارم که آنچه خدا برایم مقدر کرده، در عین حال که تالش خود را انجام می

 بهترین است.
10 1 1 75/0 

 75/0 0 3 9 افتخار و ارزش می دانم. مال و دارایی خود را نشانه 12

 66/0 1 2 9 در صورتیکه صاحب مقامی شوم، مردم در نظرم خوار و بی ارزش می شوند. 13

14 
-به نظر من، شرم و حیای درونی انسان مانع انجام بسیاری از رفتارهای ناپساند او مای

 شود.
10 2 0 83/0 

 66/0 0 4 8 دانم. ها و مشکالت مردم شریک میخودم را در سختی 15

 70/0 1 1 10 ام.اگر بخشش خود را از کسی دریغ کنم، احساس می کنم کار ناپسندی انجام داده 16

 66/0 1 2 9 از التماس کردن دی ران به خودم لذت می برم. 17
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ردی

 

 مناسب سؤاالت مربوط به هر مؤلفه
تاحدی 

 مناسب
 نامناسب

ضریب 

 الوشه

 1/0 5 1 6 اند.اطرافیانم از سودرسانی من به خودشان قطع امید کرده 18

 66/0 0 4 8 ، آن شخص در نظر من بی ارزش می شود.اگر به کسی کمکی بکنم 19

 75/0 0 3 9 کنم تا غذا دادن به دی ران.تری میمن از غذا خوردن احساس لذت بیش 20

 7/0 1 1 10 گیرم.وقتی با کسی اختالفی پیدا کنم، کینه او را به دل می 21

 75/0 1 2 10 کنم.هن امیکه به کسی بخششی کنم، احساس بدی نسبت به او پیدا می 22

 66/0 1 2 9 نسبت به پذیرش خواری و ذلت تنفر دارم. 23

24 
ها و اموالی که های اخالقی مببتی که درون من وجود دارد، نسبت به داراییویژگی

 دهد.تر به من احساس شادمانی و نشاط میدارم، بیش
10 2 0 83/0 

 66/0 0 4 8 ند.کناطرافیانم در معاشرت با من احساس امنیت می 25

 83/0 0 2 10 کنم.از مشاهده درد و رنج دی ران احساس ناراحتی نمی 26

 66/0 0 4 8 کنم.چنانچه کسی به من اعتماد کند، تا پایان راه او را همراهی می 27

 83/0 0 2 10 های زندگی انسان صبوری هستم.در مشکالت و فراز و نشیب   

 75/0 0 3 9 شوم.درستی نکنم، ناراحت و متأثر میی اگر از وقت خود استفاده 29

 83/0 0 2 10 کنم.در صورتیکه شخصی در مورد من خطایی مرتکب شود، خطای او را تحمل می 30

 75/0 0 3 9 برم.ی توان خود را در جهت رسیدن به اهدافم به کار میهمه 31

 66/0 1 2 9 دارم.اگر از وطن خود دور شوم، برای بازگشت به وطنم اشتیاق  32

 1 0 0 12 کنم.موقع عصبانیت خشم خود را کنترل می 33

 75/0 0 3 9 کنم.مواقعی که از خطای دی ران گذشت کنم، احساس موفقیت می 34

 83/0 0 2 10 با زیردستانم مهربان هستم. 35

 66/0 1 2 9 وقتی به دی ران نیازمند می شوم، از آنها انتظار کمک ندارم. 36

 66/0 0 4 8 وقتی خطایی از دوست من سر بزند، من به دنبال پیدا کردن عذری برای او هستم. 37

 92/0 0 1 11 کنم.در حد توانم از انجام هیچ کمکی به دی ران دریغ نمی 38

 92/0 0 1 11 به خاطر حفظ آبروی خود، حاضرم از مال و دارائیم ب ذرم. 39

 33/0 2 4 6 دهم.نم، آن کار را انجام میکه در مورد کاری فکر کبدون آن 40

 83/0 0 2 10 هر گاه کار خوبی در حق دی ران انجام دهم، همواره در نظرم می ماند. 41

42 
بینم که به کمک نیاز دارد، قبل از اینکه از من درخواست کمک کند، وقتی کسی را می

 برای برطرف کردن نیاز او پیش قدم می شوم.
12 0 0 1 

 1 0 0 12 خویشاوندانم رسیدگی می کنم.به  43

 66/0 2 0 10 در هن ام هجوم دشمن، هر چه را که دارم تسلیم می کنم تا جان خود را نجات دهم. 44

 1 0 0 12 نسبت به عهد و پیمانی که برگردن من است وفادار هستم. 45

 92/0 0 1 11 رویی معروفم.در بین اطرافیانم به انسان خوش برخورد و خوش 46

 83/0 0 2 10 کنم.حتی وقتی خودم هم نیاز دارم، باز هم به دی ران بخشش می 47

 5/0 2 2 8 کنم.شنوم اظهارنظر میی مسائلی که میدر مورد همه 48

49 
-در صورتیکه اطرافیانم به من احترام ب ذارند، این احترام باع  بهتر شدن رفتار من می

 شود.
10 0 2 66/0 

 92/0 0 1 11اند صاحب قدرتی شوم که بتوانم انتقام خود را از کسانی که به من بدی کردهچه چنان 50
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ردی

 

 مناسب سؤاالت مربوط به هر مؤلفه
تاحدی 

 مناسب
 نامناسب

ضریب 

 الوشه

 کنم.ب یرم، نسبت به آنان گذشت می

 83/0 1 0 11 های خود احساس مسئولیت می کنم.نسبت به همسایه 51

 41/0 3 1 8 اندازم.در رفتار با دی ران خودم را به زحمت و تکل  نمی 52

 92/0 0 1 11 تفاوت باشم.نم نسبت به گرفتاری دی ران بینمی توا 53

 83/0 0 2 10 ای بدهد، آن هدیه را قبول می کنم.هرگاه دوستم به من هدیه 54

55 
ها را مجبور به کنم که آنکنم، آن قدر اصرار میهن امیکه به دی ران نیاز پیدا می

 کمک کردن کنم.
10 1 1 7/0 

 83/0 0 2 10 کنم.کنم، احساس موفقیت مینیکی میمواقعی که به دی ران  56

 25/0 2 5 5 از کارهایی که دین من برای من حرام دانسته، دوری می کنم. 57

 7/0 1 1 10 کنم.ها توهین میوقتی با دی ران اختالفی پیدا کنم، به آن 58

 75/0 0 3 9 کنم.از انجام کارهای زشت و ناپسند دوری می 59

 92/0 0 1 11 ها هستم.تر به آنکنم، باز هم به دنبال نیکی کردن بیشبه دی ران نیکی می مواقعیکه 60

 66/0 1 2 9 در صورتیکه به مقام و قدرتی برسم، نقاط ضع  اخالقی من، آشکار خواهد شد. 61

 1 0 0 12 برای دی ران خیر خواهی می کنم. 62

63 
انی من است، در آن لحظه خودم را وقتی خواسته ای دارم که مربوط به امیال نفس

 کنترل می کنم، تا بتوانم آن خواسته را از راه صحیح برآورده کنم.
10 1 1 75/0 

 92/0 0 1 11 کنم.های دی ران به خودم را فراموش میکمک 64

 33/0 2 4 6 کنم.در صورتیکه کسی به من بدی کند، در انتقام گرفتن از او عجله نمی 65

 83/0 0 2 10 با دی ران رو راست هستم.در رفتار  66

 1 0 0 12 کنم.حتی اگر دوست من اهل بخشش به من نباشد، من باز هم به او بخشش می 67

 92/0 0 1 11 ام کوشا هستم.در ن ه داشتن رابطه دوستی با دوستان قدیمی 68

 75/0 1 1 10 کنم.شود، زیاد شرکت میدر جلساتی که یاد خدا برده می 69

 83/0 0 2 10 دانند.اطرافیانم من را انسان شجاعی می 70

 1 0 0 12 کنم.از دروغ گفتن پرهیز می 71

72 
اگر به خاطر انجام خطایی کسی را تهدید کرده باشم، از به انجام رساندن تهدید خود 

 کنم.نظر میصرف
9 3 0 75/0 

 92/0 0 1 11 کنم.را با او قطع نمی اماش را با من قطع کند، من رابطهوقتی دوست من رابطه 73

 1 0 0 12 دهم.های دی ران را با خوبی میپاسخ بدی 74

75 
کنم با انجام کارهای خوب در دنیا، ترازوی اعمال خود را در آخرت سن ین سعی می

 کنم.
6 1 5 1/0 

 92/0 0 1 11 زنم.خبری میدر برابر اشتباهات دی ران خود را به بی 76

 1 0 0 12 کنم.ام وفا میای بدهم در کوتاهترین زمان به وعدهه کسی وعدهاگر ب 77

 75/0 1 1 10 کنم.های پست و فرومایه پرهیز مینشینی با انساناز هم 78

 83/0 0 2 10 کنم.از خوبی و لط  اندک دی ران در حق خودم سپاس زاری  می 79

 75/0 0 3 9 کنم.درست استفاده میهایی که خداوند به من داده، در راه از نعمت 80

 66/0 1 2 9 کنم.با اطرافیانم بداخالقی می 81
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ردی

 

 مناسب سؤاالت مربوط به هر مؤلفه
تاحدی 

 مناسب
 نامناسب

ضریب 

 الوشه

 75/0 1 1 10 تفاوت باشم.عدالتی بیتوانم نسبت به ظلم و بینمی 82

 5/0 2 2 8 کنم.نظر  میاگر کار ناپسندی انجام دهم، از ادامه دادن آن صرف 83

 92/0 0 1 11 کنم.یی میای از مهمان خود پذیرابه نحو شایسته 84

 83/0 0 2 10 ترین استفاده را بکنم.کنم از کمترین امکانات زندگیم، بیشسعی می 85

 1 0 0 12 در صورتیکه خطایی از دی ران سر بزند، در کوتاهترین زمان، آنها را می بخشم. 86

 75/0 1 1 10 گونه چشمداشتی در حق دی ران، خوبی می کنم.بدون هیچ 87

 75/0 1 1 10 انجام کارهای دشوار برای من دلپذیر است. 88

 33/0 3 2 7 کنم.دهم، احساس خوشحالی میهن امیکه کار خوب دی ران را به خوبی جواب نمی 89

 83/0 0 2 10 وظای  خود را به صورت درست و شایسته ای انجام می دهم. 90

 
گویه توسط کارشناسان مورد تأییاد قارار گرفات. باه ایان  80ویه طراحی شد که تعداد گ 90مشاهده می شود، تعداد  7-4همانطور که در جدول 

گویه دارای روایی محتوایی مطلوب تهیاه  80نامه با ( بود. در نتیجه پرسش62/0گویه دارای ضریب محتوایی مطلوب )باالتر از  80صورت که تعداد 

 س دارای قابلیت فهم نیز بوده است.شد. همچنین می توان گفت از نظر متخصصین سیاهه کرامت نف

 سوال دوم تحقیق: روائی وابسته به مالک سیاهه ی کرامت نفس چگونه است؟

 

 همبستگی کرامت نفس و هوش اخالقی (4جدول )

 هوش اخالقی متغیر

 733/0 کرامت نفس

 000/0 سطح معنی داری

است که همبست ی زیاد  733/0وش اخالقی نشان می دهد شدت رابطه همبست ی پیرسون بین دو متغیر کرامت نفس وه( 4با توجه به جدول )

درصد می توان گفت بین دو متغیر  95معنی داربوده است و با اطمینان  /000بین دو متغیر را نشان می دهد. این میزان همبست ی در سطح 

 همچنین می توان گفت روایی وابسته به مالک تایید شده است. همبست ی وجود دارد.

 ؟ال سوم تحقیق : روائی سازه سیاهه کرامت نفس چگونه استسو

مدل عاملی  مرتبه اول کرامت نفس به طور مستقل ارزیابی شده   AMOSو با استفاده از تحلیل عاملی اجرا شده است  فوقجهت پاسخ به سوال 

 است.

 :تحلیل عاملی ابزار اندازه گیری

 لیل عاملی اکتشافی و از چرخش واریماکس استفاده شدهبرای تحلیل عاملی از روش مولفه های اصلی و تح
 بارتلت گویای قابلیت ماده های مقیاس برای انجام تحلیل عاملی است. کرویت و ضریب   KMOاست.جدول خروجی زیر نشان می دهد میزان 

 خالصه نتایج تحلیل عاملی( 5) جدول

 میزان شاخص
KMO 728/0 

  6830/ 62 آزمون کرویت بارتلت

 3160 رجه آزادید

 000/0 سطح معناداری

آزمون بارتلت نشان می دهد آیا ماتریس د که مقدار بسیار مناسبی است. بدست آم 728/0مقدار   KMOشاخص برای ( 5با توجه به جدول )

مل هایی یافت یا خیر. آزمون داده ها می توان عامل یا عاخیر. به عبارت دی ر از همبست ی شناخته شده برای یافتن مدل عاملی مناسب است یا 
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 بارتلت فرضیه صفری را اندازه می گیرد که بر مبنای آن همبست ی بین متغیر ها برای تحلیل عاملی وجود ندارد. سطح معنی داری محاسبه شده

 نشان دهنده رد این فرضیه صفر است.

 تحلیل عاملی اکتشافی سیاهه ی کرامت نفس( 6جدول )

 عامل
 مجموع مجذورات استخراج شده  ارزش ویژه اولیه

 درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس کل

1575/11469/14469/14575/11469/14469/14

2861/3826/4295/19 861/3826/4295/19 

3043/3803/3 098/23043/3803/3 098/23

4727/2408/3507/26727/2408/3507/26

5486/2108/3614/29486/2108/3 614/29

6341/2927/2541/32346/2927/2 541/32 

7198/2748/2 289/35 198/2748/2289/35

8132/2665/2 954/37 132/2665/2 954/37

9059/2574/2 528/40059/2574/2528/40

10869/1 336/2864/42869/1336/2864/42

11770/1213/2076/45770/1213/2 076/45

12681/1102/2 178/47 681/1102/2178/47

13557/1946/1124/49557/1946/1124/49

14520/1900/1 024/51520/1900/1024/51

15474/1843/1867/52474/1843/1867/52

16404/1756/1622/54404/1756/1622/54

17 329/1661/1283/56 329/1661/1 283/56 

18 295/1619/1 902/57295/1619/1902/57

19 271/1589/1 491/59271/1589/1491/59 

20 247/1559/1050/61247/1559/1 050/61

21 163/1 453/1 503/62 163/1453/1503/62 

22 131/1413/1917/63131/1413/1917/63

23 092/1365/1282/65092/1 365/1282/65

24 069/1337/1 618/66 069/1337/1618/66

25036/1295/1914/67036/1295/1914/67 

26008/1260/1 174/69 008/1 260/1174/69

27947/0184/1358/70

28 933/0166/1 524/71

 

درصد   14/ 4کند. بعد اول به تنهایی درصد از واریانس متغیرها را تبیین می  69/ 17عاً مولفه  پرسشنامه  مجمو  26دهد که نشان می (6)جدول 

ها را هر کدام گرچه میزان تبیین متغیر گیری است سایر ابعادین بعد مهمترین بعد ابزار اندازهکند. ااز واریانس یا تغییر پذیری متغیرها را تبیین می

گیری ابعاد دی ری دارد اما یک بعد اساسی دارد. تر گرچه ابزار اندازهعبارت سادهاند. به کمتری داشتهتوضیح داده اد اما به نسبت بعد اول سهم 

 کند.ام از ابعاد پرسشنامه را بیان می( میزان بار عاملی هر کد7جدول )
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 سواالت و بار های عاملی ابعاد پرسشنامه( 7جدول )

سوال و بار  عامل یا مولفه

 عاملی

سوال و بار 

 ملیعا

سوال و بار 

 عاملی

سوال و بار 

 عاملی

سوال و بار 

 عاملی

سوال و بار 

 عاملی

عامل یا مولفه 

1 

616/0 s73 531/0s44 491/0s72 469/0s33 427/0s36 403/0s42 

 

 

 

600/0 S80 506/0s67 491/0 s13 461/0s77 421/0s31 401/0 s28 

570/0s3 502/0s78 488/0s32 459/0s40 421/0s6   

569/0s60 498/0s51 483/0s69 453/0s53 412/0 s20   

563/0 s74 496/0 s38 479/0s2 449/0s25 407/0s16   

552/0s47 494/0s56 471/0s79 446/0s64 404/0 s57   

عامل یا مولفه 

2 

473/0s11 463/0 s45 414/0 s43 411/0 s15     

         s48 402/0 s41 406/0 3عامل یا مولفه 

 

نیز   0/ 4عاملی کمتر از تعداد مولفه های اساسی ابزار اندازه گیری و بارهای عاملی به ترتیب  از زیاد به کم مرتب شده است. بارهای (7)در جدول 

و  /616است با بار عاملی   73ط به سوال شود که برای بعد اول بزرگترین بار عاملی مربوه یافته های جدول باال مشاهده میاند. با توجه بحذف شده

همچنین مولفه  دوم شامل سواالت  است. /401با بار عاملی 28بار عاملی این مولفه که سوال به ترتیب به شکل ستونی ادامه می یابد تا کوچکترین 

و ربوط به مولفه یا عامل سوم هستند نیز م 41و  48است. دو سوال  هاست که به ترتیب بارهای عاملی در جدول قابل مشاهد 15و  43و  45و 11
کردند و که بیشترین واریانس را تبیین می السؤ 32با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تعداد   است. 4/0بار عاملی آنها بیشتر از 

سوال اساسی این ابزار  32کند گیری مید را اندازهسوال که تنها یک بع 80رسد  به جایمربوط به بعد یا عامل اول بودند انتخاب شدند. به نظر می

 /4سوال با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی، سواالتی که بارعاملی بیش از 32می تواند همان عامل را اندازه گیری نماید. مبنای انتخاب این  

اند  داشتهسوال به ترتیب بار عاملی که  32 محتوای این (8)ول در جد. داشته اند و هم ی مربوط به عامل اساسی و مهم اول بوده  انتخاب شده اند

 مشخص شده است.

 عاملی پژوهش 32( محتوای 8جدول )

سوا

 ل
 ماده مقیاس سوال ماده مقیاس

73
-هایی که خداوند به من داده، در راه درست استفاده مایاز نعمت

 کنم.
2 

آنهاا مای  در انجام کارها هم به نتایج دنیوی و هم به جزای آخرتی

 اندیشم.

79 بدون هیچ ونه چشم داشتی در حق دی ران خوبی می کنم 80
آنهاازمااندر صورتیکه خطایی از دی اران ساربزند، در کوتااهترین

 بخشم.میرا

 33 ی خود می دانم.نیکی کردن به دی ران را وظیفه 3
 موفقیات نم، احسااس مواقعی کاه از خطاای دی اران گذشات کا

 کنم.می

60 
ی اگر دوست من اهل بخشش به من نباشد، من باز هام باه او حت

 بخشش می کنم.
 به نحو شایسته ای از مهمان خود پذیرایی می کنم. 77

7440 دهم.وظای  خود را به صورت درست و شایسته ای انجام می.به خویشاوندانم رسیدگی می کنم 

 موقعیکه به دی ران نیکی می کنم احساس موفقیت می کنم.53 نمی توانم نسبت به گرفتاری دی ران بی تفاوت باشم. 47

 25 حتی وقتی خودم هم نیاز دارم، باز هم به دی ران بخشش می کنم. 44
چنانچه کسی به من اعتماد کند، تاا پایاان راه او را همراهای مای 

 کنم.

67.64 پاسخ بدی های دی ران را با خوبی می دهم.از دروغ گفتن پرهیز می کنم 
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78 
نم از کمترین امکاناات زنادگیم، بیشاترین اساتفاده را کسعی می

 بکنم.
36.در حد توانم از انجام هیچ کمکی به دی ران دریغ نمی کنم 

51
وقتی به دی ران نیکی می کنم، باز هام باه دنباال نیکای کاردن 

 بیشتر به آن ها هستم.
 موقع عصبانیت، خشم خود را کنترل می کنم. 31

38 

ا می بینم که به کمک نیاز دارد، قبل از اینکه از من وقتی کسی ر

در خواست کمک کند، برای برطرف کردن نیاز او پیش قادم مای 

 شوم.

6
-سندم، برای دی ران هم همان را مایآنچه را که برای خودم می پ

 پسندم.

56.20 برای دی ران خیرخواهی می کنم گیرم.دل میوقتی با کسی اختالفی پیدا کنم، کینه ی او را به 

72 
از خوبی و لط  اندک دی ران در حاق خاودم، سپاسا زاری مای 

 کنم.
16

من از غذا خوردن احساس لذت بیشتری می کنم تا غاذا دادن باه 

 دی ران.

 57 دانم.خودم را در سختی ها و مشکالت مردم، شریک می 13
ست، در آن وقتی خواسته ای دارم که مربوط به امیال نفسانی من ا

کنم تا بتوانم آن خواسته را از راه صحیح خودم را کنترل می لحظه

 برآورده کنم.

32 
-ی ران گذشت کنم، احساس موفقیت مایمواقعی که از خطای د

 نم.ک
42.نسبت به عهد و پیمانی که بر گردن من است، وفادار هستم 

69
اگر به کسی وعده ای بدهم، در کوتاهترین زمان، به وعاده ام وفاا 

 می کنم.
28 



ی مرتکب شود، خطای او را در صورتیکه شخصی در مورد من خطای

 کنم.تحمل می

و جزء اول داشته )از نعمت هایی که خداوند به من داده، در راه درست استفاده می کنم( بیشترین بار عاملی را با مولفه  73سوال  (8) مطابق جدول

( قرار شتی در حق دی ران، خوبی می کنم)بدون هیچ ونه چشمدا 80و پس از آن سوال کرامت نفس استسؤالی  32سؤاالت انتخاب شده در فرم 

)در صورتیکه شخصی در مورد من خطایی مرتکب شود، خطای او را  28دارد. سایر موارد در جدول مشاهده می شود. آخرین سوال این فرم سوال 

ابی شده یک بار دی ر تحلیل عاملی اجرا پس از انتخاب این داده ها دوباره سوالی هنجار ی 32جهت اطمینان از  نتایج فرم  تحمل می کنم( است.

 ی اجرا شد. نتایج به شرح زیر است:تحلیل عامل

 سوالی 32خالصه نتایج تحلیل عاملی برای فرم  (9جدول )

 میزان شاخص
KMO 856 /0 

 58/2072 آزمون کرویت بارتلت

 496 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری

 

 عاملی ( میزان تحلیل10بدست آمد که مقدار بسیار مناسبی است. در ادامه جدول ) 856/0مقدار   KMOشاخص ( برای 9ر اساس جدول )ب

 نفس را نشان می دهد. کرامت اکتشافی سیاهه

 سوالی کرامت نفس 32تحلیل عاملی اکتشافی سیاهه ی ( 10) جدول

 عامل
 شدهمجموع مجذورات استخراج  ارزش ویژه اولیه

 درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس کل

1 011/8 034/25 034/25 011/8 034/25 034/25 

2 963/1 135/6169/31

3 724/1 387/5556/36

4 368/1274/4830/40

5 278/1994/3824/44
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6 238/1869/3 693/48

7 154/1607/3 300/52

8 041/1254/3 554/55

( میزان بار 11همچنین جدول ) درصد از واریانس متغیر ها را تبیین می کند. 25مجموعا  ، مولفه  پرسشنامهنشان می دهد که یک  (10)جدول 

 سوالی را نشان می دهد که به شرح ذیل می باشد. 32عاملی فرم 

 سوالی 32سواالت و بار های عاملی فرم ( 11جدول )

 سوال و بار عاملی سوال و بار عاملی سوال و بار عاملی سوال و بار عاملی سوال و بار عاملی سوال و بار عاملی ل یا مولفهعام

 1عامل یا مولفه 

 
 

 

623/0s73 588/0s74 505/0s79 479/0s77 436/0 s25 388/0 s63 

608/0s80 543/0s13 503/0s78 475/0s53 434/0s48 365/0s46 

607/0s47 541/0 s51 497/0s32 474/0s36 416/0s31 363/0s23 

605/0s3 533/0 s67 494/0s69 465/0s2 415/0s6 359/0s57 

601/0s44 528/0s56 490/0s40 457/0s72   

592/0s60 517/0s38 485/0 s33 440/0s64     

مشاهده می شود . تمامی بارهای عاملی  (11)اب شده  یک عامل استخراج شد و نتایج در جدول سوال انتخ 32با اجرای مجدد تحلیل عاملی روی 

/ و بیشتر  4سوال دی ر دارای بار عاملی 28دارند و  /4بار عاملی کمتر از 57و  23و  46و  63بزرگتر است. از طرف دی ر فقط چهار سوال  /3از 

 بار عاملی هر سوالمورد تحلیل قرار گرفت تا به صورتی دقیق تر AMOS دی ر با نرم افزار سوال انتخاب شده یک بار  32 در ادامه  هستند.
 محاسبه و  نمایش داده شود. نتایج تحلیل مدل عاملی مرتبه اول کرامت نفس به شرح زیر است:

 
 سوالی 32مدل  عاملی مرتبه اول کرامت نفس  با استفاده از فرم  (1مدل )

و نتایج  رف ها از نظر آماری معنی دار استسوالی کرامت نفس مشاهده می شود. همه بارهای عاملی مع 32لی مربوط به ابزار بارهای عام ،در عاملی 
 کمتر نشده است. /3هستند. و هیچکدام از بارهای عاملی از  /5تا  /3قابل مشاهده است. همه بارهای عاملی بین  (12)در جدول 

 کرامت نفس (ن )معنی داری  معرف های متغیر پنها بارهای عاملی و سطوح (12)جدول 

 بارعاملی معرف متعیر پنهان یداریسطح معن بارعاملی معرف متعیر پنهان
سطح 

 یداریمعن

 /S51 53/ 000 کرامت نفس /S2 44/ 000 کرامت نفس

 /S53 45/ 000 کرامت نفس /S3 59/ 000 کرامت نفس
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 /S56 51/ 000 کرامت نفس /S6 38/ 000 کرامت نفس

 /S57 32/ 000 کرامت نفس /S13 53/ 000 کرامت نفس

 /S60 58/ 000 کرامت نفس /S23 32/ 000 کرامت نفس

 /S63 36/ 000 کرامت نفس /S25 40/ 000 کرامت نفس

 /S64 40/ 000 کرامت نفس /S31 39/ 000 کرامت نفس

 /S67 52/ 000 کرامت نفس /S32 48/ 000 کرامت نفس

 /S69 46/ 000 کرامت نفس /S33 46/ 000 کرامت نفس

 /S72 42/ 000 کرامت نفس /S36 45/ 000 کرامت نفس

 /S73 57/ 000 کرامت نفس /S38 50/ 000 کرامت نفس

 /S74 53/ 000 کرامت نفس /S40 46/ 000 کرامت نفس

 /S77 43/ 000 کرامت نفس /S44 59/ 000 کرامت نفس

 /S78 47/ 000 کرامت نفس /S46 34/ 000 کرامت نفس

 /S79 49/ 000 کرامت نفس /S47 60/ 000 کرامت نفس

 /S80 59/ 000 کرامت نفس /S48 41/ 000 کرامت نفس

در ادامه  هستند. 05/0و سطح معنی داری کمتر از  3/0سوال مربوط به کرامت نفس  دارای بارهای  عاملی بیشتر از  32هر ( 12با توجه به جدول )

 برازش را نشان می دهد. های کلی خص( میزان شا13جدول )

 عاملی تبیین کرامت نفس برازش مدل  کلی  هایشاخص (13) جدول

 میزان مناسب میزان در مدل تحقیق معادل فارسی شاخص

Cmin/df بسیار خوب است 3الی 2مناسب است و بین  5 82/1 کای اسکوار نسبی 

CFI 9میزان مطلوب  /78 شاخص براز تطبیقی/ 

PCFI است /5مقدار مطلوب  /72 خص برازش تطبیقی مقتصدشا 

RMSE و کمتر /08 /06 ی دوم مربعات  خطای بر آوردریشه 

HOELTER شاخص هلتر 
برای  137و  /05برای سطح  131

 /01سطح 

قبول را بااه عنااوان حااداقل قاباال 200مقاادار 

نشااانه باارازش  75انااد. کمتاار از پیشاانهاد کرده

 ضعی  مدل است.

شده است. همچنین  2/0شاخص های برازش مدل نشان می دهد کای اسکوار نسبی بسیار مناسب است . این مقدار کمتر از  (13) اساس جدول

RMSE  شده  131درصد  95شود. شاخص هلتر نیز برای سطح اطمینان  میکوچکتر است و مقدار مناسبی برای یک مدل عاملی محسوب  08/0از

نیز فاصله کمی با مقدار مطلوب دارد. در مجموع می توان مدل  PCFIو   CFIاست و مطلوب است. شاخص های بیشتر شده  75است که از مقدار 

 عاملی تبیین کرامت نفس را پذیرفت .به عبارت دی ر سیاهه ی کرامت نفس دارای روایی سازه است. 

 

 ت؟سوال چهارم تحقیق: پایائی سیاهه کرامت نفس به شیوه ی آلفای کرانباخ چگونه اس
نفاری انتخااب شاد و آزماون آلفاای  40نمونه ابتدا به صورتی که  .برای محاسبه پایایی سیاهه کرامت نفس از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید

حجام ، 0 /9کرانباخ جهت تعیین پایایی اجرا شد. نتیجه این آزمون نشان داد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است )ضاریب آلفاا ی کرانبااخ 

 آورده شده است. 14جدول نتایج آلفای کرونباخ در  نفر(.40نمونه 

 ایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش( پ14) جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سواالت سیاهه

 /893 80 کرامت نفس  کل

 /56 17 شناختی

 /47 13 عاطفی

14 
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 /87 50 رفتاری

 /894 32 کرامت نفس

 /90 40 هوش اخالقی

 

ه است پایائی کلی قابل قبول سوال بود 80محاسبه ضریب آلفای کرانباخ نشان می دهد در فرم بلند کرامت نفس که دارای ( 14توجه به جدول ) با

است پایایی  32اما مولفه های شناختی و عاطفی پایایی کمی دارند. فرم کوتاه شده کرامت نفس که دارای  بوده است 893/0میزان آن برابر واست 

 است. 894/0ابل قبولی دارد. این میزان برابر ق

 سوال پنجم تحقیق : پایائی سیاهه کرامت نفس به شیوه ی باز آزمائی چگونه است؟

 ( آورده شده است.15وش همبست ی پیرسون استفاده گردیده شد که نتایج آن در جدول )برای پاسخ به سوال پنج پژوهش از ر
 رحله اول و مرحله بازآزماییهمبست ی کرامت نفس در م (15جدول )

 کرامت نفس باز آزمایی متغیر

 /744 کرامت نفس

 /000 سطح معنی داری

است که  /744همبست ی پیرسون بین دو متغیر کرامت نفس در مرحله اول و مرحله بازآزمایی نشان می دهد شدت رابطه  (15با توجه به جدول )

درصد می توان گفت بین  95معنی داربوده است و با اطمینان  /000این میزان همبست ی در سطح  همبست ی زیاد بین دو متغیر را نشان می دهد.

 دو متغیر همبست ی وجود دارد.همچنین می توان گفت پایایی سیاهه ی کرامت نفس در سطح قابل قبولی است.

 سوال ششم تحقیق : پایائی سیاهه کرامت نفس به شیوه دو نیمه سازی چگونه است؟

 ( آورده شده است.16پاسخ به سوال ششم پژوهش از روش دو نیمه سازی استفاده شده که نتایج آن در جدول )برای 

 ی کرامت نفس به روش دو نمیه سازیپایایی سیاهه (16جدول )

 قسمت اول

 40الی  1 سواالت

 قسمت دوم

 همبست ی دو نیمه 80الی  41 سواالت

 75/156 میان ین 56/155 میان ین

 12/13 انحراف معیار 04/12 انحراف معیار /712

 16/172 واریانس 02/145 واریانس

ی در ساطح محاسبه پایایی با روش دو نیمه سازی نشان می دهد بین دو قسمت سیاهه ی کرامت نفس همبست ی شادید( 16با توجه به جدول )

 .کرامت نفس با روش دو نیمه سازی مورد تایید است وجود دارد. بنابراین می توان با اطمینان گفت پایایی سیاهه ی 7/0

 سیاهه کرامت نفس چه هستند؟  Tسوال هفتم تحقیق : نمرات استاندارد 

 ( آورده شده است.17استاندارد انجام شده که نتایج آن در جدول ) Tبرای پاسخ به سوال هفتم پژوهش آزمون 

 ختلف کرامت نفسمیانگین و انحراف معیار و هنجار و سطوح م (17جدول )

 استاندارد  Tنمرات  

 کرامت نفس بسیار پایین کرامت  نفس پایین طبیعی کرامت نفس شاخص های توصیفی 

 انحراف معیار میان ین مولفه
 و کمتر 98 99-110 111 -160

 12/ 6 124/ 3 کرامت نفس عمومی

هرسطح تعیین و نمرات خام معادل   tلی گزارش شده است. همچنین نمراتسوا 32ی کرامت نفس در فرمانحراف سیاهه ومیان ین  (17)در جدول 

شود و همان ونه که مشاهده می دهدو باالتر حالت طبیعی را نشان می 40نمرات  10و انحراف معیار 50با میان ین  tشده است. در یک توزیع 
کسب کند در مقایسه با توزیع  110الی  99ی کرامت نفس نمرات است. در سیاهه 160الی  111نمرات کرامت نفس که معادل این قسمت باشد از 

t کسب کند کرامت نفس بسیار  98ای کمتر از سوالی کرامت نفس نمره 32ی سیاههدر ن چه کسی و چنار سطح کرامت نفس پایین قرار دارد د

 پایین دارد.

 و نتیجه گیری: بحث
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اعتمااد باه نفاس  هاا،اماهنعیت را نشان می دهد که این پرسشهای عزت نفس، این واقنامهسشتر به پرن اهی عمیقبا توجه به نتایج بدست آمده  

شاود، تاوجهی باه صافات انساانی این پرسشنامه ها که به نام عزت نفس استفاده می دره عزت نفس و ارزش واقعی انسان را. سنجند نانسان را می

آن چه کاه »(،اشاره کرده است: 1391ترجمه داورپناه،  1995است . همانطور که سلی من )انسان که ارزش و عزت انسان را نشان می دهند، نشده 

دربارة ریشه های عزت نفس گفته و به قواعد تربیتی بازمی گردد خیلی زود به فراموشی سپرده شده اماا ایان ایاده کاه  1967کوپراسمیت درسال 

ماورد قباول قرارگرفات. و درجامعار آمریکاا باه جاای ایان کاه موفقیات، هادف  عزت نفس باید هدف فرزند پروری قرارگیرد به صورتی گساترده

 قرارگیرد،داشتن احساس خوبی هدف قرارگرفت و این هدف در قالب دو روند، یکی رضایت فردی بیشتر و آزادی افزون تر و دی ری به صورت فاصله

آن چه که در این پژوهش روشان شاد ایان اسات کاه «. صورت گرفته استگرفتن از اهدافی فراتر از خویشتن مانند خدا، کشور، خانواده و وظیفه، 

بدست اماده  صفاتبا توجه به نتایج گویه ها، صفاتی که مبین کرامت نفس هستند از لحاظ آماری هم دارای همبست ی معنادار و باالیی می باشند. 

ان با خدا که شامل صفات تقوی، اعتقاد به معاد، شکرگذاری مای باشاد. ارتباط انس -1در چند محور اصلی قرار می گیرد که عبارتند از : از گویه ها

ن، ارتباط انسان با دی ران که شامل، نیکی به دی ران، سپاس زاری از دی ران، بخشش به دی ران، کمک به دی اران، ایباار، مهرباانی باا زیردساتا-2

امل راست ویی، انجام وظای  به صورت شایسته، کنترل خشام و شاجاعت ارتباط انسان با خود که ش-3. خیرخواهی، گذشت، وفای به عهد می باشد

رامت نفس یعنی بزرگواری و عزت نفس و انسانیت بزرگ، یعنی انسان در ک.   مفهومی کرامت نفس نهفته استمی باشد. این صفات هم ی در تعری

جب آن، از دنائت ها از تمام صفات رذیله و پست احتراز داشته کند که به موند و یک شرافتی را در خود درک میکمی روح خود، احساس بزرگواری

 (.1372ی به دی ران است)جوادی آملی،ی کرامت، افاضه( و عالوه برآن نیل به کمال ماورای طبیعت هم داشته باشد. الزمه1373)مطهری، باشد
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