
  

 

 

 مقدمه:

تصور از خود همان ادراک از خویشتن است. به عبارت دیگر تصور از خود یک نقطه نظر عینی 

توانایی هایی است که فرد از خود دارد. برای ارزیابی تصور از خود از مهارت ها ، خصوصیات و 

روش ها و پرسشنامه های مختلفی تهیه شده است. ویژگی شخصیتی که در این مقیاس ها مورد 

بررسی قرار می گیرد ، عبارت است از توانایی ارائه ی مفهومی از خود. یکی از روشهای رایج 

( است. این آزمون که در سال BSCTتصور از خود بک ) برای بررسی تصور از خود ، آزمون

ماده  25توسط بک و استیر و بر اساس نظریه شناختی بک تهیه گردیده است ، دارای  1978

،  6، هوش 5بذله گویی ،4حافظه، 3، آزمندی 2، معلومات 1ماده عبارتند از: قیافه 25است.این 

، خوش  12، وضع ظاهر 11، خودخواهی 10، تنبلی 9، شخصیت 8، جاذبه ی جنسی 7محبوبیت

،  19، حسادت 18، یادگیری 17، مهربانی 16، موفقیت 15، مرتب و پاکیزه بودن 14، استقالل 13خلقی

و   24، ورزشکاری 23، هشیاری از خود 22به اتمام رساندن کارها21، توانایی خواندن 20سختکوشی

 25بی رحمی.

 

                                                 
1Looks -  

2Knowledge -  
3Greed -  

4 Memoria 
5Telling Jokes -  

6Intelligence -  
7Popular -  

8Sex appeal -  
9Personality -  

10Lazy -  
11Selfish -  

12Appearance -  
13Good natured -  

14Independent -  
15Tidy -  

16Successful -  
17Kind -  

18Learning things -  
19Jealous -  

20Working hard -  
21Reading ability -  

22Finishing things -  
23Self conscious -  

24Athletic -  
25Cruel -  

پرسشنامه ی تصور از خود بک
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جنبه از ویژگی ها را مورد بررسی و  5( این مقیاس 1992بر اساس تحقیقات بک و همکاران )

، جذابیت  27، کارآمدی شغلی 26اندازه گیری قرار می دهد که عبارتند از : توانایی ذهنی

. به عقیده ی مؤلفان نحوه ی  30و عیب ها و حسن ها 29، مهارت های اجتماعی 28جسمانی

 توصیف افراد در زمینه های فوق با یکدیگر متفاوت است.

، امل سوال های مربوط به معلومات ، هوش، یادگیری چیزهابعد توانایی ذهنی ش -

 توانایی خواندن و حافظه.

ت بعدتوانایی شغلی شامل سوال های مربوط به، اتمام رساندن کارها، تالش و سخ -

 کوشی، موفقیت، تنبلی و هشیاری از خود می باشد.

ع ت ، وضبعد جذابیت جسمانی شامل سوال های مربوط به قیافه ، محبوبیت ، جذابی -

 ظاهر و مرتب بودن.

دت ، بعد مهارت های اجتماعی شامل سوال های مربوط به شوخ طبعی ، استقالل ، حسا -

 شخصیت و ورزشکاری.

بعد عیب ها و حسن ها شامل سوال های مربوط به حرص و طمع ، خودخواهی ، بی  -

 رحمی ، مهربانی و خلق و خو.

 

 

 

 

                                                 
26Intellectual ability -  

27Work efficacy -  
28Physical attractiveness -  

29Social skills -  
30Virtues/Vices -  
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 اعتبار و روایی:

آزمون  –را با استفاده از روش آزمون  65/0و  88/0یب اعتبار ( ضر1985بک و همکاران )

مجدد به ترتیب پس از یک هفته و سه ماه فاصله ی زمانی گزارش نمودند. همچنین ضریب 

گزارش شده است. روایی این پرسشنامه در مقایسه با  80/0همسانی درونی برای این مقیاس 

است. عالوه بر آن اعتبار این پرسشنامه گزارش شده  55/0پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ 

، مردان  76/0، زنان افسرده  80/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مردان افسرده 

 گزارش شده است. 78/0 78/0مضطرب 

( اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش دو نیمه کردن و آلفای 1372در ایران ، محمدی )

( آلفای 1383گزارش کرده است. همچنین دیباج نیا ) 68/0و  65/0کرونباخ به ترتیب 

 را برای پرسشنامه به دست آورده است. 79/0کرونباخ 
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 روش اجرا و نمره گذاری:

در این پرسشنامه چندین گروه سوال وجود دارد و هر سوال ، بیان کننده ی صفتی در فرد است 

اظهار نظر است که این اظهار نظر ها از  5اساس روش درجه بندی شامل  و هر یک از مواد بر

کامال مثبت تا کامال منفی درجه بندی شده اند و آزمودنی در هر ماده یکی از آن ها را انتخاب 

 می کند.

سوال های آزمون بر اساس ارتباط آنها با تصور خود از یک تا پنج نمره گذاری می شود. بدین 

 125و حداکثر آن  25مره ای که آزمودنی در این مقیاس بدست می آورد ترتیب حداقل ن

خواهد بود. آزمودنی باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخواند و در هر یک از 

صفات و خصوصیات ، خود را با دیگران مقایسه کرده ، سپس مناسب ترین و دقیق ترین 

 ی مقابل آن عبارت ، یک دایره بکشد.عبارت را انتخاب نموده و دور گزینه 

 تفسیر نمرات:

( ، میانگین و انحراف معیار این آزمون را برای گروه های مختلف به 1990بک و همکاران )

 شرح زیر گزارش کرده اند.

 میانگین و انحراف معیار پرسشنامه ی تصور از خود بک در گروه های مختلف

 رانحراف معیا میانگین تعداد گروه نمونه

 62/9 35/76 57 اختالل اضطراب

 42/9 76 71 اختالل پانیک

 71/9 77/74 52 افسردگی اساسی

 74/10 57/71 130 اختالل دو قطبی
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( 1372در مطالعه ای که در مورد نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی در ایران ) محمدی ، 

و  70/85پسران به ترتیب برابر با انجام شده است میانگین و انحراف معیار این پرسشنامه در 

گزارش شده است. عالوه بر  71/11و  40/80و در کل  34/12و  10/75و در دختران  12/8

( میانگین و انحراف معیار این پرسشنامه را در کل نمونه 1374آن در تحقیق فتحی آشتیانی )

تصور از خود  ، گزارش شده است. بر این اساس می توان میزان 99/9و  35/86به ترتیب 

 افراد را به شرح زیر توصیف کرد.

 میزان تصور از خود در دانش آموزان دبیرستانی

 نمرات تصور از خود

 و کمتر 71 بسیار ضعیف

 72 – 81 ضعیف

 82 – 91 متوسط

 92 – 101 قوی

 و بیشتر 102 بسیار قوی
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 :BSCTآزمون

یک از صفات و خصوصیاتی که در زیر ارائه  سوال است. لطفا در هر 25این پرسشنامه دارای

شده است خود را با دیگران مقایسه کرده ، سپس دور مناسب ترین و دقیق ترین عبارت را 

 دایره بکشید.

 قیافه ام .... -1

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 می شناسم.ج( مثل بیشتر کسانی است که 

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 هوش من .... -5

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 ر است.د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدت

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 معلوماتم .... -2

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 است.هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر 

 محبوبیت من .... -6

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 حرص و طمع من ... -3

 کسانی که می شناسم بهتر است.الف( از همه ی 

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 حافظه ام ... -7

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 از کسانی که میشناسم بهتر است.ب( از بیشتر 

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 شوخ طبعی من .... -4

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 بیشتر کسانی است که می شناسم.ج( مثل 

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 جذابیت من... -8

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 کسانی که میشناسم بدتر است.د( از بیشتر 

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.
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 شخصیت من .... -9

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 ی کسانی که میشناسم بدتر است.هـ( از همه 

 استقالل من .... -14

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 تنبلی ام .... -10

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 مرتب بودن و پاکیزگی من ... -15

 ی کسانی که می شناسم بهتر است.الف( از همه 

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 خودخواهی من ... -11

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.ب( از 

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 موفقیتم .... -16

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ثل بیشتر کسانی است که می شناسم.ج( م

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 وضع ظاهری من.... -12

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.د( 

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 مهربانی من .... -17

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 ـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.ه

 خلق و خوی من .... -13

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 است.هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر 

 یادگیری من .... -18

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.
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 حسادتم.... -19

 کسانی که می شناسم بهتر است.الف( از همه ی 

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 هوشیاری من .... -23

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.ب( از 

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 تالش و سخت کوشی من .... -20

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 بهتر است.ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم 

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 ورزشکاری و نیروی عضالنی من .... -24

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ر کسانی است که می شناسم.ج( مثل بیشت

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 توانایی خواندن و بیان من .... -21

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 شناسم.ج( مثل بیشتر کسانی است که می 

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 بی رحمی و شقاوت من .... -25

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 یشناسم بدتر است.د( از بیشتر کسانی که م

 هـ( از همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.

 اتمام رساندن کارهای من .... -22

 الف( از همه ی کسانی که می شناسم بهتر است.

 ب( از بیشتر از کسانی که میشناسم بهتر است.

 ج( مثل بیشتر کسانی است که می شناسم.

 د( از بیشتر کسانی که میشناسم بدتر است.

 همه ی کسانی که میشناسم بدتر است.هـ( از 
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