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 چكيده
 ینفس مل پرسشنامه اعتمادبه یسنجروان یهایژگیو یپژوهش حاضر با هدف بررس

 انیدانش جو یآم ار یب ود  اامه ه ی  همبس ت  یفیحوص  قی انجام ش د  رو  حق 
مرب و   اتی متون و ادب یواحد شهرکرد بودند  براساس بررس یدانش اه آزاد اسالم

نف ر  10 اریم شد و سپس در اختیحنظ یاهیگو 110پرسشنامه  کی ینفس ملبه اعتمادبه
ق رار  یاس یو عل وم س تیریم د ،یشناساامهه ،یشناسروان یاز کارشناسان حوزه

 یرو یاهی گو 110شد  سپس پرسش نامه  دییآن حأ ییو مقتوا یصور ییگرفت و روا
شده بودن د، اا را صورت در دسترس انتخاب که به انیاز دانشجو ینفر 484 ینمونه

بودن د،  30/0از  حرنییکه پا ییهاهیکل، گو در نمره هیسهم هر گو نییهح یشد  با بررس
 ییای پا بینش ان داد ک ه ض ر جی  نت ادیرس  هی گو 98به  هاهیحذف شدند و حهداد گو

ک ردن  م هی(، رو  دون964/0نب ا   وکر یب ا رو  آفف ا ینفس ملپرسشنامه اعتمادبه
 یاس ت پرسش نامه در نمون ه ی( به دست آمد که ح اک956/0( و رو  گاحمن  956/0 

نفس پرسشنامه اعتمادبه ن،یبرخوردار است؛ بنابرا یخوب ییایپا بیاز ضرا ییدانشجو
 یب را ح وانیاس ت و از آن م  ینفس مل تمادب هس نجش اع یب را یاب اار مناس ب یمل
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 هقدمم
 هایهرا و ننهرهبخش تمرام برر انسان شخصیت بخش ترینعنوان بنیادیبه نفساعتمادبه
در دو سطح فردی و ملی تعریف  توان آن رامی دارد و نفوذ فردی و انتماعی او زندگی

توانمنردی و بره انطهراا انتررارار فررد از  رویش  نفساعتمادبرهکرد. در سطح فردی، 
تری را شرام  بسریار گسرترده یملی دایره نفسکه اعتمادبهدرحالی گردد؛بازمیانرایش 

بره تروان ملری بررای می نسرهتباور عمرو»توان آن را مربوط به می کهنحویبه شود؛می
 .(56: 1389)افتخاری، دانست « تعریف و تحصی  اهداف ملی

اکثر افراد از عهارر رسد. نرر نمینفس در نگاه اول چندان دشوار بهتعریف اعتمادبه
نفس باالی نفس پایین یا اعتمادبهمورد اعتمادبه در شتریبکنند و نفس استفاده میاعتمادبه

و  ، سرمینارهاهراکتابکننرد. بره دلیر  ایندره در انهروه می اظهارنرر ود و دیگران هم 
نفس و دیگرر اصرطالحار و مفراهیم قدر در مرورد اعتمادبرهی انگیزشی، آنهایسخنران

نفس برا ر اعتمادبرهتوان حتی تفاوی نمیسادگبه اآلنصحهت شده که  مرتهط و مترادف
آمدی،  وداتدایی ملی،  ودباوری وغیره را کار،  ودنفسعزردیگر اصطالحاتی چون 

پردیا نفس را در ویدیبهی اعتمادصفحهتوضیح داد. نالب اینجاست که حتی کسانی که 
اند و سراده نرسریده ظاهربرهبره در  درسرتی از ایرن مفهروم  اند، نهایتراًهم تنریم کرده
 اند.نفس اشتهاه گرفتهباعزرکمابیش آن را 

( 1997) بنردوراامروزه نیز در فضای دانشگاهی، اصطالح  ودکارآمدی کره توسرط 
شرود و منررور ایرن نیسرت کره نفس تررنیح داده می، برر اعتمادبرهاسرت شرده مطرح

تری دارد اما چون  ودکارآمدی تعریف شرفاف  ودکارآمدی است؛نفس همان اعتمادبه
و  در قابر ی ترسراده، بره شرد  اسرت شرده انجامز آن تری امناسب پردازیمفهومو 

 تحلی  است.
ای اسرت کره همره آن را در  مقولره نفساعتمادبرهرسرد نررر میهاساس، ببر این 

تر ند. لراا بررای تهیرین دقیرق و کامر اما در توضیح دادن آن  یلی موفق نیسرت ند؛کنمی
تمیرز برین ایرن مفراهیم برا مفراهیم نفس ملی و همچنین نفس و اعتمادبهمفهوم اعتمادبه

 صرورر مختصررنفس بهمرتهط، ابتدا اصطالحار و مفاهیم مرتهط و مترادف با اعتمادبره
 شوند.توضیح داده می

مطرررح شررد و برره کفایررت نفررس، ( 1997) مفهرروم  ودبرراوری کرره توسررط بنرردورا
ی انسرانی و ها صرلتاسرت، در شرمار  شرده ترنمره ودکارآمدی و  ودکفایتی نیز 

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-confidence
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-confidence
https://motamem.org/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%db%b4-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://motamem.org/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%db%b4-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://motamem.org/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%db%b4-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c/
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اساس،  ودبراوری بره یا مهم( است. بر این  سازسرنوشتصفار ) ی ا القیهالتیفض
هرا بررای انجرام معنی  ودآگاهی و شرنا ت توانرایی  رود و اعتمراد بره ایرن توانایی

 کارها و وظایف مهم است. زیآمتیموفق
ی در نامعره و سرنوشرت اثرگرااری بررای  ودباورمعتقد است که ( 1997بندورا )

ی است و بدون باور به ایجاد و تولید اثرار مطلروب شنا تروانسازوکار  نیترمهم ود 
و  ی کمی برای سازندگی کشور  ود دارنردنامطلوب، افراد انگیزه اثرارو نلوگیری از 

ی  راص از براور بره انجرام  ودبراورشود. ی  اص و عام تمایز قائ  می ودباوربین 
وظایف تخصصی حدایرت دارد و یرو وییگری وابسرته بره زمینره اسرت.  زیآمتیموفق

کارهرا در  زیآمتیرموفقی، بره انجرام  ودباوراز  یمثابه بعد دیگری عام نیز به ودباور
ی  راص برره ی در یررو زمینره ودبراوری متفراور اشرراره دارد. ازآنجاکره هراتیموقع
ی عرام بر روردار اسرت. یگیواست، در سطح ملی هم از  میتعمقاب ی دیگر نیز هانهیزم

های زمینره درکره  کنردیمدست آورد، احساس وقتی یو ملت موفقیتی در یو زمینه به
پرور و قلی) یی که دارد به اهداف  ود برسردهاییتواناموفق شود و با  تواندیمدیگر نیز 

 رغمبرهی عمومی یا ملی نیز  ودباوری و  ودباوربنابراین، مفهوم  ؛(63: 1389عزر، پور
 چراکرهنفس ملری، برا آن متفراور هسرتند؛ نفس و اعتمادبرهنزدیدی با مفهوم اعتمادبره

ی  ود و  ویشتن در سطح فرردی و ملری اسرت و هاییتوانای باورداشتن به  ودباور
برر نفس ملی، عرالوهاعتمادبه کهیدرحالگیرد، بر میدری اعتقادی و ذهنی را بیشتر ننهه

، پوشرش ابردییم، آنچه به یو ملت در عمر  نیرز تسرری هاییناتواقهول و باور داشتن 
 .(27: 1389مهینی و چگینی، ) دهدیم

ی هاتیصرالحیی براوری اسرت کره در آن یرو فررد دارای اسرتعدادها و  وداتدا
برای موفقیت کاری را به معرر  نمرایش  ازیموردنرفتارهای  تواندیماست و  ازیموردن

و در بر رری از مقرراالر و کتررب مفهرروم  (2006 کررول کویررت و همدرراران،) بگرراارد
 کرهیدرحرالاسرت،  شده گرفتهیی ملی، به یو معنا  وداتدامفهوم  نفس ملی بااعتمادبه

یی اسرت  وداتدااز مفاهیمی نریر  رتریفراگو  ترنامعنفس ملی مفهومی مفهوم اعتمادبه
یی اقتصرادی و ا ودکفری رسریدن بره اسرتقالل و هراراهیی بیشتر بر ننهه و  وداتداو 
مهینری ) شودمی ی رشد و تولید اقتصادی را شام ی اتدا و اعتماد به  ود در زمینهنوعبه

 .(1389و چگینی، 
وییگری افرراد،  عنوانبهی، اعتماد انتماعی، شنا تنامعهاعتماد انتماعی، در ادبیار 
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بر تمرایالر و بر رفتار مهتنی دیتأکنرام انتماعی با  وییگی ارتهاطار انتماعی و وییگی
 عنوانبهی شده است. اعتماد انتماعی سازمفهومدر سطح فردی و انتماعی  هایریسوگ
، هاانسرانهمیراری و مشرارکت انتمراعی  سازنهیزمی روابط انتماعی و ننهه نیترمهم
نسهتظن افراد است و بیانگر حسن گرفته قراری انتماعی بستر کانونی سرمایه عنوانبه

به سایر افراد نامعه است که این امر مونب گسترش و تسهی  روابط انتماعی فررد برا 
 .(110: 1389نیازی، ) ستهاآن

شناسری بره ی علرم رواننفس، در حروزهملی: مفهوم عرزر نفسعزر و نفسعزر
المعرارف معرروف ۀ. دایرررودیمرکرار معنی ارزیابی کلی یو شخص از ارزش  ود به

: در سردینویمرنفس بیران تمرایز آن برا اعتمادبره و درنفس پدیا، در تعریف عزرویدی
به معنری ارزیرابی کلری یرو شرخص از ارزش  معموالًنفس، ی عزرشناسی، واژهروان

ی کلی داشرته و یرا بره یرو بعرد  راص ننهه تواندیم. این واژه رودیمکار  ودش به
 .(429: 1389امامی، ) شخصیت فرد مربوط شود

ی هاننهرهملی، به معنای عزر و کرامت در یو ملت است و بیشتر به  نفسعزرمفهوم 
نفس ملری بره بنابراین، عرزر تا امور مادی؛ گرددیبرمی یو ملت ی روحیهرمادیغمعنوی و 

شود که یو نامعه را از نوامع دیگر متمایز کرده و افرراد هایی گفته میمشخصار و وییگی
 سازد.نامعه را به نوعی  ودباوری و اتدای به نفس رهنمون می

از آن  ترگسرترده، فراگیرتر و نفسعزرداشتن اشتراکاتی با  رغمبهنفس ملی اعتمادبه
 چراکهیی است؛  وداتدااز مفاهیمی نریر  رتریفراگو  ترنامعاست و همچنین، مفهومی 

ی رسریدن بره اسرتقالل و هراراهو  ی اقتصراد ملری کشرورهایی بیشتر بر ننهره وداتدا
ی رشرد و تولیرد اقتصرادی نوعی اتدا و اعتماد به  ود درزمینهیی اقتصادی و به ودکفا

 دارد. دیتأک
 هرکردامبسیار زیراد  احتمالبه پرسیده شود، از افراد مختلف نفساعتمادبهاگر معنای 

 تواننردنمیاما دانند؛ میداشتن حس  وب  آن راتعریفی متفاور از آن دارند و بسیاری 
 چیست. واقعاًدقیق تعریف کنند که  صوررآن را به

ی نروعی انگراره کنردیمرنفس، آنچه به ذهرن  طرور ی اعتمادبهدر نگاه اولیه به واژه
 عنوانبرهفرردی و نمعری( ) درونی، استوار، هویت مسرتق  و شخصریت پایردار از  رود

کوشردی و آنرلرو، ) و ... اسرت ریتقردقاب ذاتی، برااراده،  مونودی دارای تشخص، ممیزه
آن را  هابعضریو  دانندمی هایشانتواناییاعتماد به  ود و  ،رانفس اعتمادبه ایعده. (1389
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و افرادی آن را میزان عالقره  کنندمیزندگی تصور  نامالیمارمحدم و قوی بودن در برابر 
 هرایکتاباگر به حتی نالب اینجاست که  .دانندمیبه  ود به  ود و حس  وب داشتن 

رو  واهید شرد هبا تعاریف مختلفی روبکنید، در مورد این موضوع هم مرانعه  شدهنوشته
به یدی دو موضروع اساسری اشراره دارنرد کره پایره و اسراس  تقریهاًمفهوم  ازنررکه الهته 
را نسرت نفساعتمادبرهمعنرای اگر در اینترنت  درنهایت .دهدمیرا تشدی   نفساعتمادبه

بره تعریرف آن  هراآنکره در  شرویدمیرو هبسریار زیرادی روبر هایسرایتنو کنید، با و
 .دارد هاانسانو این موضوع نشان از اهمیت بسیار زیاد این وییگی در زندگی  اندپردا ته

 ندمطمرئن باشرافراد به لحاظ ذهنی  کهاین است  برنفس مهتنیاعتمادبه تعریف لغوی
براور کرافی و یا داشتن مهارر کافی ند؛ مطلوبی انجام ده تیفیباک را کاری ندتوانکه می

 :دباید دو وییگری داشرته باشر، فرد در این صورر .داشتن در مورد توانایی انجام کاری
و هرا مهارراز دیرد و برداشرت  روب و مثهرت  -2 ،مهرارر کرافی در کرارداشتن -1

 .هاتوانمندی
معنای توانایی در انجام کاری  اص، همیشه موفق برودن، شدسرت  نفس بهاعتمادبه

 واستن و  نخوردن، نترسیدن و زمین نخوردن نیست. بلده به تعهیری همان اص  نیروی
: 1389کوشردی و آنرلرو، )  استن، به  ود متدی بودن و به  ود احترام نهرادن اسرتبر
های پیرامرون شرد  ی انتزاعی است که براساس ادرا  فرد از  ود و پدیردهامقوله. (35
برر  مرثثرعوامر   نیتررمهمبراین، چگونگی ادرا  فرد از واقعیرت یدری از ؛ بناردیگیم

تصورار و ادراکار فررد  ریتأثاحساسی است که تحت نفساعتمادبهاست.  نفساعتمادبه
و تجربیرار موفرق  ویشراوندان،  هرایتوانمندو تجربیار موفق  ود و  هایتوانمنداز 
 نیتأمیا سایر کسانی که به دلیلی به وی شهاهت دارند یا با او وابستگی دارند،  وطنانهم
بره  رود یرا براور و احساس اطمینران نسرهت ؛(519: 1389پور، )پورعزر و قلی دشویم

، به نفساعتمادبهی شنا تروانبه  ود دارد. مفهوم انتماعی اعتقادی است که فرد نسهت
مجیردی، ) ی قردرر، توانرایی و داوری مررتهط اسرتدربرارهبه  ود اطمینان فرد نسهت

و  هراتیقابلی بهینه از نیرویی است که شخص را در استفاده نفساعتمادبه .(557 :1389
 ناویردی،) کنردیمی  ویش نهت رسیدن به اهدافی که در نرر دارد یاری هایتوانمند
و به میزان عالقه، اطمینان و غروری که افراد به  ود دارنرد و یرا افتخرار و  (721: 1389

 .(1373گرد، بیابان) گویندمینفس احساس  وب از  ود را اعتمادبه
 رود و ارزیرابی  یهراییتوانرااعتقاد بدون قید و شرط فرد به  و باور نفس،اعتمادبه
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ه و کنرار آمردن برا هرضعف و قور  ویش بررای موان نقاطصحیح و دقیق و پایرش 
میرزان اعتمراد  ،نفس. اعتمادبه(1395)اسماعیلی و طالهی،  استاساسی زندگی  یهاچالش
همرین عوامر  در ارتهراط برا  بررنیز تدیه و  هایشوییگیو  هاظرفیت ها،تواناییفرد به 

 بره نفس یعنری ایمراناعتمادبرهاساس، بر این  است. زندگی هایچالش ود، دیگران و 

داشرتن احسراس یرا  هاآن از یریگبهره و  ویش فطری استعدادهای و ذاتی یهاییتوانا
 و هاییتوانا از که افراد شنا تی و احساس یا و های  ودارزشمندی به  ود و توانمندی

 .نددار  ود بیرونی و درونی یهاتیمحدود
المللری مورداسرتفاده قررار گرفتره و نفس ملی کمتر در تحقیقرار بینمفهوم اعتمادبه

اش اطالعار زیادی در مورد سطوح و روندهای اعتماد در کشورهای مختلرف و رابطره
. ایرن (205: 1389)اشررافی، با متغیرهای انتماعی سیاسی و اقتصادی در دسرت نیسرت 

شناسی باشرد و آن را ی و روانشناسنامعهی وزهدو ح میمفاهترکیهی از  تواندیممفهوم 
یعنی احسراس  نفساعتمادبهونو کرد. شناسی انتماعی هم نستی روانباید در حوزه

نفس و اعتمادبه میدار  ودی بیرونی و درونی هاتیمحدودو  هاییتواناو شنا تی که از 
نفس ملی، تعهیرر نروینی از مفهوم اعتمادبه .استملی شدلی از این پدیده در سطح کالن 

 ی یو احساس درونی و باور و اعتقاد فردی است که فرردمنزلهبه نفس است واعتمادبه
، مصرداا نفساعتمادبرهبنابراین، صفت ملری  ؛کندیم ود را در سطح یو ملت معرفی 

یوند مفهروم سره . از پدهدیمرا از فرد به یو انتماع بزرگ انسانی تعمیم  نفساعتمادبه
کره  افرتی دسرتبره ایرن تعریرف  تروانیمرنفس یری و اعتمادبرهگرایملی ملت، واژه

توانرایی و  اتدا برهی و  ودباوراحساس اطمینان و » از: عهارر استنفس ملی اعتمادبه
نفس ملری . اعتمادبره«بره  رودی یرو ملرت نسرهتدهنده یتشدقدرر و داوری افراد 
، ارزش، منزلت و اعتهرار  رویش در مقابلره برا یستگیشا، ییتواناشنا ت یو ملت از 

نفس مثر  اعتمادبره تواندیمی  اص است و ی اساسی یو ملت در یو دورههاچالش
ی هاعرصرهزمان دچار افزایش یا کراهش شرود و یرا در  درگارفردی، نسهی یا سیال و 

 .(559 :1389، مجیدی) مختلف نمود و بروز متفاوتی داشته باشد

ی اهرداف نفس، روشری کره همرهگیری اعتمادبرههرای انردازهی روشدر میان همه
ی گیری کره همرهو هر روش اندازه نفس را نشان دهد، ونود نداردگیری اعتمادبهاندازه
دهد، معموالً از ارزش توصیفی و تهیینی پرایینی قرار  های یو سازه را مورد پوششننهه

های  اص عملدررد نفس، بایستی با حوزههای اعتمادبهبنابراین مقیاس بر وردار است؛
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صرورر به ی مروردنرر مرا رانفس بایرد سرازههای سنجش اعتمادبهمتناسب باشند. آیتم
هرا بایرد در نفس با توانایی تصورشرده ارتهراط دارد. آیتمصحیح انعداس دهند. اعتمادبه

. توانستن، «انجام  واهد گرفت»بیان شوند نه در قالب  «توان انجام دادمی» قالب واژگان
ی اهداف فرد اسرت. در هنگرام کنندههای  ود است و  واستن، بیانقضاوتی از توانایی

حرال بینی کنرد؛ بااینشود تا عملدرد را پیشنفس از فرد  واسته میگیری اعتمادبهاندازه
اسرت. برر ایرن نفس بایستی با آن رابطه داشته باشد، باز هم عملدرد معیاری که اعتمادبه
آن اعتهرار  نفس ازنرر مفهومی، مشابه روشی است که دربینی اعتمادبهاساس، اعتهار پیش

گیری . در روش مرسروم انرردازه(1992گیسررت و همدراران، ) شرودگیری میسرازه انردازه
ی بره ایندره آیرا توانرایی انجرام یرو وظیفره« بلی،  یرر»صورر نفس، افراد بهاعتمادبه

پاسرخ مثهرت،  دهند. سرسس بررای هررح  اص را دارند، پاسخ میمشخص در یو سط
)کرامالً مطمرئن( در  100)کامالً نرامطمئن( ترا  10یا  1میزان اطمینان در یو مقیاسی از 

ی میرزان دهندهشرود؛ مجمروع مقرادیر اطمینران، نشرانتایی محاسرهه می 10های فاصله
 .(1992گیست، ) نفس استاعتمادبه

نفس یرو گرروه ونرود دارد. در گیری میزان اعتمادبهسه رویدرد اصلی برای اندازه
ای که شان، برای انجام کارکرد وییهروش اول، میزان ارزیابی اعضا را از توانایی شخصی

کنیم. در روش دوم، میزان ارزیابی افراد، از توانرایی در گروه دارند، با همدیگر نمع می
. در روش سروم، (2000)بندورا، شود عنوان یو ک  نمع زده میگروهشان برای عم  به

نفس نمعی را از طریق رساندن اعضای گروه به یو قضاور مشرتر  توان اعتمادبهمی
 .(1987)گیست، محاسهه کرد 

نفس نمعی، وزن نسهی که به عوام  فرردی گیری اعتمادبهدر این سه شا ص اندازه
ها کمترر از با همدیگر تفاور دارند، اما میزان تمایز آنشود و فاکتورهای تعاملی داده می

نفس، نردای از نرر بیاید؛ زیرا قضاور افراد از اعتمادبرهمیزانی است که ممدن است به
. (157: 1389امیرری و  واسرتار، ) های توانمندساز یا بازدارنده سایر افرراد نیسرتفعالیت

عنوان یدی از عناصر هرویتی کره در بهنفس ملی همچنین، باید تونه داشت که اعتمادبه
ترو اعضرای شردن در توکند، نیازمند یو میرانجی بررای درونریسطح کالن عم  می

نامعه است؛ چراکه هرکدام از افراد باید بتوانند بر مهنای شررایط انضرمامی و انتمراعی 
ملرت  ر ود در  و تعریفی از تعلق داشتن به یو نرام فرهنگی که در سرطح دولرت 

 .(1378گیدنز، ) ی شده است، داشته باشندمتجل
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نفس ملری برا آن موانره ی اعتمادبرهی دیگری که محققان در هنگرام مطالعرهمسئله
نفس ملی است. همانند چالشی که محققان گیری میزان اعتمادبههای اندازههستند، روش

ها پدیردهتوان ایرن های نمعی با آن موانه هستند که چگونه میدر هنگام بررسی سازه
های کمّی نمایش داد. سثالی که همیشه بررای ایرن صورر دادهگیری کرده و بهرا اندازه

ماننرد یرو تروان بههای نمعی را میدسته از محققان مطرح بوده، این است که آیا سازه
ترو افرراد  رود مونود زنده و یو ک  درنرر گرفت یا اینده حاص  نمع نهرری تو

 .(1389ر، امیری و  واستا) هستند
ای در ایرن راسرتا ی تحقیق و پیوهش، تاکنون هیچ مطالعرهبا بررسی و مرور پیشینه

نفس ی اعتمادبرهکارگیری شده، صرفاً در حروزههای بهیافت نشده و تحقیقار و آزمون
نفس ملی، نقرش اساسری و مرثثر برر شخصریت و فردی بوده است و ازآنجاکه اعتمادبه

گیری افراد و نامعه دارد و امروزه یو ابزار سرنجش و انردازهزندگی فردی و انتماعی 
سرنجی هرای روانمناسب برای آن ونود ندارد، این مطالعره سرعی کررده اسرت وییگی

نفس ملی بر دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد را مرورد پرسشنامه اعتمادبه
پاسخ دادن به این سثال اسرت کره دنهال  دیگر، این مطالعه بهعهارربررسی قرار دهد. به

سنجی وانرد ها، ابعاد و ابزار مناسب سنجش آن کدام است و این ابزار ازنرر روانمثلفه
 ؟هایی استچه وییگی

 
 روش پژوهش

و  یها از نوع کمّداده یآورو ازنرر روش نمع یپیوهش ازنرر هدف، کاربرد نیا
 یهاو روش یعوام  اکتشاف  یاز نوع تحل یر همهستگ یفیازلحاظ روش از نوع توص

د تر و پسر  انیپیوهش شام  دانشجو نیا یآمار یاست. نامعه یسازمتعارف آزمون
 یارشد و دکتر یکارشناس ،یکارشناس عواحد شهرکرد در مقاط یدانشگاه آزاد اسالم

آموزش  یبودند که براساس آمار اداره 1398ر1399 یلیدر سال تحص  یشاغ  به تحص
دانشجو بوده که با  484تعداد  ق،یتحق یآمار ینفر بودند. نامعه 6000بر لغ دانشگاه با

 در دسترس انتخاب شدند. یریگاستفاده از روش نمونه
 

 ابزار
نفس اعتمادبره یمونود درباره ینهیشیو متون و پ هادگاهید یآورو نمع یاکتابخانه یبا مطالعه

 فیربرا ط یاهیگو 110پرسشنامه  ویشد سسس در قالب  هیته هیاول یپرسشنامه یهاهیگو ،یمل
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 دیتنفرر از اسرا 10 اریربعد، پرسشنامه در ا ت یشد. در مرحله میو تنر هیته یادرنهپنج درریل
گااشرته شرد و از  یاسیو علوم س تیریمد ،یشناسنامعه ،یشناسروان ینرر در حوزهصاحب

که باالتر  ییهاهیرا مشخص کنند. گو هاهینامناسب بودن گو ایبودن  ها  واسته شد که مناسبآن
حاف نشد. در گرام  یاهیگو چیمرحله ه نیبودند، حفظ شدند؛ که در ا دییدرصد مورد تأ 67از 
 ینییپرا یکه همهستگ ییهاهیانرا شد و سسس گو انیدانشجو یرو یاهیگو 110پرسشنامه  ومد

 حاف شدند. هیگو 12مرحله  نیاف شدند که در ا( با نمره ک  داشتند، ح300/0)کمتر از 
 

 اجراروش 
 نیرصرورر آنالنامناسب، پرسشنامه به یهاهیو حاف گو هاهیمناسب بودن گو یپس از بررس
آپ واترس قیاز طر انیدانشجو یپرسشنامه برا افیدیورد و پ  یشد  که فا نیانرا شد. به ا

ها، پرسشرنامه یآورشرد. پرس از نمرع افتیآپ درواتس قیاز طر  یشد و پس از تدمارسال 
 .قرار گرفتند  یوتحلهیبدون نقص، مورد تجز یهااز پرسشنامه شدهیرآونمع یهاداده
 

 هاداده ليوتحلهیروش تجز
و نهرت تفسریر و  شدهیهای گردآورداده یپیوهش، نخست نهت در  ساده نیدر ا

و وابسررته، بررا اسررتفاده از  یشررنا تتیهررای نمعسررازی متغیرگیری، برره  الصهنتیجرره
هرای الزم نهرت اسرتفاده از فر های آمار توصریفی پردا تره شرد. سرسس پیشروش
از  ،یسرنجمراحر  روان مرامیشرد. در پایران ت یبررسر یسنجمناسب روان یهاآزمون
 رسرون،یپ یهمهسرتگ بیهرای آمراری مناسرب )ضررهای آمار استنهاطی و آزمونروش
کردن، روش گاتمن، رتهره  مهی، روش دوننهاخوکر یآلفا بیضر ،یافعوام  اکتش  یتحل

 شد.( استفاده Tو  Zنمرار استاندارد  ،یدرصد
 
 هاافتهی

 تیبرحسب جنس هايآزمودن يفراوان عی: توز1 یشماره جدول
 درصد فراوانی جنسيت

 5/58 283 دختر

 3/39 190 پسر

 2/2 11 بدون پاسخ

 100 484 کل
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 انیدرصرد( از گرروه نمونره دانشرجو 5/58نفرر ) 283 دهدینشان م 1 یندول شماره
 پسر بودند. یدرصد( دانشجو 3/39نفر ) 190د تر و 

 
 ها برحسب محل سکونت: توزیع فراواني آزمودني2 یشمارهجدول 

 درصد تراكمی درصد فراوانی سكونت

 9/77 9/77 377 شهر

 3/85 4/7 36 روستا

 100 7/14 71 بدون پاسخ

  100 484 کل
 

درصد( از گروه نمونه  9/77) نفر 377دهد مح  سدونت نشان می 2 یندول شماره
 اند.روستا بوده درصد( 4/7) نفر 36شهر و مح  سدونت 

 
 ها برحسب تأهل: توزیع فراواني آزمودني3 یشماره جدول

 درصد تراكمی درصد فراوانی تأهل

 2/57 2/57 277 مجرد

 2/87 30 145 متأهل

 100 8/12 62 بدون پاسخ

  100 1200 کل
 

 30) نفرر 145درصد( از گروه نمونه دانشجوی مجررد،  2/57) نفر 277دهد نشان می 3 یندول شماره
 اند.درصد( وضعیت تأه   ود را مشخص ندرده 8/12) نفر 62و  هستند درصد( دانشجوی متأه 

 
 گروه تحصیليها برحسب : توزیع فراواني آزمودني4 یشماره جدول

 درصد تراكمی درصد فراوانی گروه تحصيلی

 8/56 8/56 275 علوم انساني

 4/63 6/6 32 علوم پایه

 4/74 11 53 علوم فني و مهندسي

 3/77 9/2 14 علوم پزشکي

 100 7/22 110 بدون پاسخ

  100 484 کل
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دانشرجوی درصرد( از گرروه نمونره  8/56) نفرر 275دهرد نشان می 4 یندول شماره
 نفرر 53های علروم پایره، درصد( دانشجوی رشرته 6/6نفر ) 32 های علوم انسانی،رشته

درصرد( دانشرجوی  9/2) نفرر 14های فنری و مهندسری، درصد( دانشجوی رشرته 11)
تحصریلی  رود را مشرخص  یدرصد( رشرته 7/22) نفر 110های علوم پزشدی و رشته

 ندرده بودند.
 

 ها برحسب مقطع تحصیليفراواني آزمودني: توزیع 5 یشماره جدول

 درصد تراكمی درصد فراوانی مقطع تحصيلی

 8/56 8/56 275 کارشناسي

 2/81 4/24 118 کارشناسي ارشد

 8/87 6/6 32 دکتری

 100 2/12 59 بدون پاسخ

  100 484 کل
 

مقطرع درصد( از گروه نمونه دانشجوی  8/56) نفر 275 دهدنشان می 5 یندول شماره
 6/6) نفرر 32درصد( دانشجوی مقطرع کارشناسری ارشرد و  4/24) نفر 118 کارشناسی،

درصد( مقطع تحصریلی  رود را  2/12) نفر 59درصد( دانشجوی مقطع دکتری بودند و 
 مشخص ندرده بودند.

 
 ها برحسب گروه سني: توزیع فراواني آزمودني6 یشماره جدول
 درصد تراكمی درصد فراوانی گروه سنی

25-19 243 2/50 2/50 

30-26 72 9/14 1/65 

35-31 30 2/6 3/71 

40-36 28 8/5 1/77 

45-41 11 3/2 4/79 

 8/80 4/1 7 به باال 46

 100 2/19 93 بدون پاسخ

  100 484 کل
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درصد( از گروه نمونه دانشجویان بین  2/50) نفر 243دهد نشان می 6 یشماره ندول
 31درصد( بین  2/6) نفر 30سال،  30تا  26درصد( بین  9/14) نفر 72سال،  25تا  19
 45تا  41بین ( درصد 3/2) نفر 11سال،  40تا  36درصد( بین  8/5) نفر 28سال،  35تا 

درصد( سن  ود را  2/19) نفر 93اند و سال به باال داشته 46درصد(  4/1) نفر 7سال، 
 اند.گزارش ندرده

 
 ها برحسب گروه شغلي: توزیع فراواني آزمودني7 یشماره جدول

 درصد تراكمی درصد فراوانی گروه شغلی

 37/70 7/70 342 صرفاً دانشجو

 8/78 1/8 39 مشاغل آموزشي

 9/87 1/9 44 مشاغل کارمندی

 1/93 2/5 25 مشاغل آزاد

 5/94 4/1 7 مشاغل درماني

 7/95 2/1 6 مشاغل فني

 6/98 9/2 14 مشاغل خدماتي

 100 4/1 7 بدون پاسخ

  100 484 کل
 

 درصد( از گروه نمونه صررفاً دانشرجو، 7/70) نفر 342 دهدنشان می 7 یندول شماره
درصررد( دارای مشرراغ   1/9) نفررر 44درصررد( دارای مشرراغ  آموزشرری،  1/8) نفررر 39

مشراغ  درصرد( دارای  4/1) نفرر 7درصد( دارای مشاغ  آزاد،  2/5) نفر 25کارمندی، 
درصرد( دارای مشراغ   2/9) نفرر 14درصد( دارای مشاغ  فنری و  2/1) نفر 6 درمانی،

 اند.درصد( شغ   ود را مشخص ندرده 4/1) نفر 7 دماتی بودند و 
 

 نفس مليضریب پایایي پرسشنامه اعتمادبه 8ی جدول شماره
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 956/0 956/0 956/0 915/0 964/0 98 484 نفس ملیاعتمادبه
 954/0 955/0 955/0 913/0 947/0 36 484 مدیریت ملی
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 897/0 899/0 899/0 817/0 940/0 20 484 عرا ملی
 860/0 883/0 879/0 784/0 878/0 5 484 رضایت ملی
 902/0 903/0 903/0 823/0 896/0 4 484 دفاع ملی
 847/0 847/0 847/0 735/0 809/0 4 484 استقالل ملی
 682/0 685/0 685/0 521/0 704/0 4 484 تالش ملی
 585/0 720/0 701/0 540/0 698/0 3 484 پیشرفت ملی
 671/0 759/0 742/0 589/0 771/0 3 484 انسجام ملی
 622/0 717/0 698/0 536/0 705/0 3 484 دستاورد ملی
 560/0 643/0 623/0 452/0 628/0 3 484 انگیزه ملی
 557/0 609/0 589/0 417/0 600/0 3 484 مشارکت ملی
 652/0 654/0 654/0 486/0 681/0 4 484 استعداد ملی
 511/0 639/0 619/0 448/0 630/0 3 484 عالقه ملی
 478/0 480/0 480/0 316/0 478/0 2 484 ملیسازگاری 

 
کرردن را  مرهیبا روش دون ینفس ملپرسشنامه اعتمادبه ییایپا بیضر 8 یشماره ندول
در نمونره  ی روب ییایرپا بیکه پرسشنامه از ضررا دهندینشان م بی. ضرادهدینشان م
 بر وردار است. ییدانشجو

 
 هاتک سؤالبا تک نفس مليپرسشنامه اعتمادبه: ضریب همبستگي نمره کل 9ی جدول شماره

 نمره كل هاسؤال نمره كل هاسؤال نمره كل هاسؤال نمره كل هاسؤال نمره كل هاسؤال

1 547/0 24 701/0 46 495/0 68 695/0 89 448/0 
2 655/0 26 418/0 47 632/0 70 518/0 91 428/0 
3 528/0 27 650/0 49 737/0 71 570/0 92 704/0 
4 573/0 28 659/0 50 627/0 72 760/0 93 795/0 
5 536/0 29 458/0 51 694/0 73 562/0 94 528/0 
6 535/0 30 679/0 52 748/0 74 513/0 95 455/0 
7 523/0 31 756/0 53 647/0 75 728/0 96 673/0 
8 751/0 32 408/0 54 525/0 76 619/0 97 687/0 
9 562/0 33 406/0 55 396/0 77 422/0 98 594/0 
10 486/0 34 624/0 57 643/0 78 604/0 99 588/0 
11 525/0 35 587/0 58 632/0 79 571/0 100 535/0 
12 655/0 37 660/0 59 596/0 80 677/0 102 502/0 
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14 597/0 38 587/0 60 510/0 81 716/0 103 597/0 
15 698/0 39 397/0 61 641/0 82 710/0 106 657/0 
16 552/0 40 648/0 62 656/0 83 613/0 107 596/0 
18 542/0 41 611/0 63 599/0 84 739/0 108 581/0 
19 659/0 42 625/0 64 574/0 85 759/0 109 455/0 
20 440/0 43 624/0 65 612/0 86 611/0 110 717/0 
21 613/0 44 568/0 66 490/0 87 450/0   
22 695/0 45 616/0 67 744/0 88 712/0   

 
ترو نفس ملی را با توضریب همهستگی نمره ک  پرسشنامه اعتمادبه 9 یشماره ندول
نفس ملی برا دهد که نمره ک  پرسشنامه اعتمادبهدهد. ضرایب نشان میها نشان میسثال
 تو سثاالر همهستگی باالیی دارند.تو

 
 هاافتهی یبحث درباره

نفس ملی به روش همسانی درونی نشان داد که نمره کر  اعتمادبهبررسی پایایی مقیاس 
بنرابراین،  ها همهسرتگی براالیی دارنرد؛ترو گویرهنفس ملری برا توپرسشنامه اعتمادبه
نفس ملی از همسانی درونی مطلوبی بر وردار است. نتایج نشران داد پرسشنامه اعتمادبه

برا  (،964/0) نهراخوکرش آلفرای نفس ملری برا روکه ضریب پایایی پرسشنامه اعتمادبره
( از ضررایب پایرایی  روبی در 956/0) ( و با روش گراتمن956/0) روش دونیمه کردن

ی سرا ت کره هریچ پیوهشری در زمینرهازآنجایی ی دانشجویی بر وردار هستند.نمونه
های پریوهش حاضرر برا نشده است، همسویی یافترهنفس ملی انجام پرسشنامه اعتمادبه

 ارند مورد بررسی قرار گرفته است.که غیرمستقیم ارتهاط دهایی پیوهش
( همسرویی 1393ی فارسی و همدرارانش )های پیوهش حاضر با نتایج مطالعهیافته
 در ورزشری نفساعتمادبره منرابع پرسشرنامه عراملی سرا تار هرا بره بررسریدارد. آن

اند و به این نتیجره پردا تهانفرادی  و گروهی هایرشته دانشگاهی مرد و ورزشداران زن
، مدل پرسشنامه منرابع رواینپارامترهای تحلی  عاملی تأییدی نشان دادند؛ از رسیدند که
ایرن، برهای مناسب برازش تأیید شد و عالوهعام  و شا ص 9نفس ورزشی با اعتمادبه

 و هولققابر  ورزشری از سرا تار عراملی نفساعتمادبره نشان دادند که پرسشنامه منرابع
 با مطابق عام  نه هر کهطوریبه است؛ بر وردار دانشگاهی در میان ورزشداران مناسهی

 .بود اصلی پرسشنامه در مونود عوام 
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( همسویی دارد 2012) باقرپور و همداران یهمچنین پیوهش حاضر با نتایج مطالعه
در میران نفس ورزشری سنجی مقیاس پرسشنامه اعتمادبهکه به بررسی  صوصیار روان

و بررای  91/0هرا است. ضریب آلفا برای مالزیایی ورزشداران مالزیایی و ایرانی پردا ته
بود و روایی کارآمدتری میان بازیدنران تدوانردو مرالزی و ایرران دارد و  94/0ها ایرانی
 نفس ورزشی مورداستفاده قرار گیرد.عنوان مقیاس اعتمادبهتواند بهمی

( 2018) یانر  و همدررارانش ی سررینتررایج مطالعره همچنرین، پریوهش حاضررر برا
نفس در ورزش در میران همسویی دارد که بره بررسری اعتهاریرابی پرسشرنامه اعتمادبره

شرده توسرط گیریها نشان داد که عوامر  انردازهای پردا ته و نتایج آنورزشداران کره
ق است. سثاالر نفس در ورزشداران ورزش رزمی نسهتاً دقیسثاالر پرسشنامه اعتمادبه

طور توانرد بررای ورزشرداران مررد و زن نیرز برهنفس در ورزش میمربوط به اعتمادبره
ی رزمی، آرامرش و یدسان اعمال شود. نمرار ورزشداران مرد در عواملی مانند روحیه

فشار بیشتر از ورزشداران زن بود. نمرار ورزشداران ملری برا تونره بره عملدرد تحت
 تر از نمرار ورزشداران غیر ملی بود.ضریب آمادگی بدن بیش

( همسویی دارد 2017) ی هورن و همدارانهمچنین، پیوهش حاضر با نتایج مطالعه
 ی مغرزینفس بعد از سدتهکه به طراحی، سا ت و ارزیابی پرسشنامه سنجش اعتمادبه

پایایی ( α=94/0) اند. ضریب آلفای کرونهاخ، همسانی درونی  وبی را نشان دادپردا ته
 ماده، پایداری زمانی  وب را نشان داد. 27بازآزمایی روی  به روش

سرویی دارد کره ( هم2017) ی سراندرز و سراندرزهمچنین، پیوهش حاضر با نتایج مطالعه
اند که برای بررسی اعتماد تحصیلی دانشجویان گیری اعتماد تحصیلی سا تهمقیاسی برای اندازه

تواند عملدررد تحصریلی دانشرجویانی کره نشان داد که این مقیاس میها رود. نتایج آنکار میبه
 اعتماد تحصیلی باالیی دارند را از دانشجویانی که عملدرد تحصیلی پایینی دارند، متمایز کند.

( همسویی دارد کره بره 2017) ی اونور و همدارانشپیوهش حاضر با نتایج مطالعه
نفس در مقیراس یرادگیری و و اعتمادبرهبررسی پایایی و روایی سه پرسشرنامه رضرایت 

انرد. مقرادیر آلفرای هرای آموزشری پردا تهسازی و پرسشرنامه تمرینمقیاس طرح شهیه
 85/0ترا  77/0بین  نفس در مقیاس یادگیریکرونهاخ برای پرسشنامه رضایت و اعتمادبه

زشری هرای آموو برای پرسشنامه تمرین 86/0تا  73/0سازی بین برای مقیاس طرح شهیه
های ترکی کلیره دهد که نسخهدست آمد. نتایج این مطالعه نشان میبه 86/0تا  61/0بین 

 .گیری معتهری هستندها ابزارهای اندازهمقیاس
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سرویی دارد ( هم2011) ی دورنا و سرین همچنین، پیوهش حاضر با نتایج مطالعه
بردنی و تربیتشناسری نفس دانشرجویان روانکه در تحقیق  رود بره بررسری اعتمادبره

ی دانشرجویی هنرد از روایری و پایرایی  روبی اند و نشان دادند کره در نامعرهپردا ته
 بر وردار است.

( همسویی دارد که به 2005) ی آسانو میهوهمچنین، پیوهش حاضر با نتایج مطالعه
نفس پردا ته است. نتایج نشان داد که سا ت پرسشنامه  ودگزارشی اعتمادبه

مسانی درونی عالی و پایایی به روش بازآزمایی بر وردار است و روایی پرسشنامه از ه
 ی آن مورد تأیید قرار گرفت.سازه

ی نرری و مفهومی نفس ملی از پشتوانهتوان گفت که اعتمادبهدر تهیین نتایج می
نفس ملی از اسالمی بر وردار است و پرسشنامه اعتمادبهرباالیی در فرهن  ایرانی

توان برای مقاصد پیوهشی و قابلیت اطمینان باالیی بر وردار است و از آن میپایایی و 
ریزی وییه برای برنامههای کاربردی و عملی در سطح کالن کشور بهآموزشی در حوزه

دار نفس ملی را  دشههایی که اعتمادبهنفس ملی و کاهش آسیببرای تقویت اعتمادبه
ر محدود به دانشجویان بوده و تعمیم آن به سازد، استفاده نمود. تحقیق حاضمی

غیردانشجویان بااحتیاط صورر گیرد. همچنین، نمونه محدود به دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شهرکرد بوده و در تعمیم به سایر دانشجویان باید احتیاط نمود و 

و از تعمیم آن  نفس ملی بودهشده براساس رویدرد فردی به اعتمادبهآوریهای نمعداده
شود های تحقیق، پیشنهاد میبه رویدرد گروهی باید احتیاط نمود. براساس محدودیت

های دهندگان غیردانشجو و روی سایر دانشجویان دانشگاهتحقیق حاضر روی پاسخ
های مختلف توان برای سنجش ننههنفس ملی میکشور انرا شود. از پرسشنامه اعتمادبه

ریزی برای ی ایرانی و برنامهبرای سنجش نقاط قور و ضعف نامعهنفس ملی، اعتمادبه
های مدیریتی، دفاعی، های مربوط به آن ازنمله در حوزهتقویت آن و کاهش آسیب

 امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور استفاده کرد.
  



    ینفس ملپرسشنامه اعتمادبه یسنجروان یهایژگیو یساخت و بررس

 19 

 منابع
 و نرریرار مربروط بره آننفرس برهمرروری برر موضروع اعتمراد» (؛1395) طالهی، احسان ؛اسماعیلی، مهناز»، 

 .تهران .1395 .شناسي و علوم اجتماعيالمللي روانمجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس بین
 مجموعهه . «نفس ملی، راهی برای توسعه فرهنگی، انتمراعی و اقتصرادیاعتمادبه» ؛(1389) اشرافی، مرتضی

 یارشرتهانیم قراریمرکز تحق :تهران .نفس ملي و انقالب اسالميمقاالت همایش فرهنگ عمومي، اعتمادبه
 .دانشگاه امام صادا )ع( یو اسالم یعلوم انسان

 ،مجموعهه مقهاالت  «.اسرالمی رویدردی ملی؛ نفساعتمادبه و شدهانتماعی امنیت» ؛(1389) اصغر افتخاری
علروم  یارشرتهانیم قراریمرکز تحق :تهران .يو انقالب اسالم ياعتماد به نفس مل ،يفرهنگ عموم شیهما
 .اول چاپ. دانشگاه امام صادا )ع( یو اسالم یانسان

 شناسری اساس الگوی نامعهملی بر نفسپیوند مفهومی هویت و اعتمادبه یمطالعه» ؛(1389) امامی، سید مجید
نفس ملهي و انقهالب مجموعه مقاالت همایش فرهنگ عمومي، اعتمادبهه. «تاریخی بحران در ایران معاصر

 .دانشگاه امام صادا )ع( یو اسالم یعلوم انسان یارشتهانیم قاریمرکز تحق :تهران .اسالمي
 مجموعهه . «نفس ملریشناسی و نرری مطالعه اعتمادبرهمهانی روش» ؛(1389) حمزه  واستار، ؛امیری، مجتهی

 یارشرتهانیم قراریمرکز تحق: تهران .نفس ملي و انقالب اسالميمقاالت همایش فرهنگ عمومي، اعتمادبه
 .دانشگاه امام صادا )ع( یو اسالم یعلوم انسان

 انتشارار انجمن تهران .نفس در کودکان و نوجوانانهای افزایش عزتروش ؛(1373اسماعی  ) گرد،بیابان :
 اولیا و مربیان.

 نفس ملریهای مرثثر برر اعتمادبرهترأملی برر مردیریت مثلفره» ؛(1389) پور، آرینقلی ؛اصغرپورعزر، علی» .
 قراریمرکرز تحق :تهرران .نفس ملي و انقهالب اسهالميمقاالت همایش فرهنگ عمومي، اعتمادبه مجموعه

 .دانشگاه امام صادا )ع( یو اسالم یعلوم انسان یارشتهانیم
 نفس ملی و آثار آن در کشور از دیدگاه رههر انقرالبراهدارهای تحقق اعتمادبه» ؛(1389) ناویدی، مجتهی» .

 قراریمرکرز تحق :تهرران .نفس ملي و انقهالب اسهالميفرهنگ عمومي، اعتمادبهمجموعه مقاالت همایش 
 .دانشگاه امام صادا )ع( یو اسالم یعلوم انسان یارشتهانیم
 منرابع پرسشرنامه عراملی سرا تار بررسی» ؛(1393) فارسی، علیرضا؛ عهدلی، بهروز؛ زمانی ثانی، سید حجت 

مجلهه مطالعهات . «انفررادی و گروهری هایرشرته دانشگاهی مرد و ورزشداران زن در ورزشی نفساعتمادبه
 .1-18صص  ،، تابستان8ش  .شناسي ورزشيروان

 مجموعهه مقهاالت . «راهدارهای ارتقا و تعمیق  ودباوری ملی» ؛(1389) اصغرپور، آرین؛ پورعزر، علیقلی
علروم  یارشرتهانیم قراریمرکرز تحق :تهرران .نفس ملي و انقالب اسالميهمایش فرهنگ عمومي، اعتمادبه
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