
 

 

 روزنبرگ نفس عزت پرسشنامه
 

گوید: ویلیام جیمز در این باره می .عزت نفس مفهومی است که از همان ابتدا نظر روانشناسان را به خود جلب کرد

ها نشان بینیم. پژوهشکارهایمان را چگونه میاحساسات ما در این دنیا بستگی به این دارد که ما خودمان و 

اند که عزت نفس با سالمت روان بهتر، پیشرفت تحصیلی، رضایت از زندگی، شادکامی و سایر متغیرهای مثبت داده

 روانشناختی رابطه دارد.

ت. با بینی کننده بسیاری از اختالالت روانشناختی از جمله افسردگی اساز سوی دیگر عزت نفس پایین پیش 

 های متخصصان سالمت روان است. توجه به این دالیل سنجش عزت نفس جزو اولویت

توسط روزنبرگ ساخته شد. این پرسشنامه متشکل از  1965در سال  (RSES) پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

 .سنجدده ماده است که احساسات مثبت و منفی فرد درباره خودش را می

های مختلف بسیار مناسب گزارش شده است، روانسنجی این پرسشنامه در پژوهش هایبا توجه به اینکه ویژگی 

 این پرسشنامه محبوبیت زیادی به خصوص در میان پژوهشگران دارد. 

های گذشته بر دو عامل مثبت بر اساس اظهارات سازنده آن، این ابزار یک مقیاس تک عاملی است هر چند در سال

  (.2011)هویزین و همکاران،  کنندو منفی در آن تأکید می

کند پاسخ موافق و به هر های زیر را با دقت بخوانید. به هر عبارتی که در مورد شما صدق میهر یک از عبارت

 کند  پاسخ مخالف بدهید.عبارتی که در مورد شما صدق نمی

 شماره عبارت موافق مخالف

 1 دیگران.کنم انسان با ارزشی هستم. حداقل مساوی با احساس می  

 2 کنم چند ویژگی خوب دارم.احساس می  

 3 توانم به اندازه دیگران کارها را خوب انجام دهم.می  

 4 نسبت به خود نگرش مثبت دارم.  

 5 به طور کلی از خودم راضی هستم.  

 6 ها افتخار کنم.کنم چیزهای زیادی ندارم که به آناحساس می  

 7 کنم شکست خوردم.همه چیز، معمواًل احساس میبا در نظر گرفتن   

 8 توانستم احترام بیشتری به خودم قائل شوم.ای کاش می  

 9 کنم بی فایده هستم.گاهی احساس می  

 10 توانم کاری انجام دهم.کنم اصالً نمیگاهی احساس می  



 

 

ها به صورت طیف که در برخی از آنگذاری این پرسشنامه چندین روش مختلف پیشنهاد شده است برای نمره

ای )موافقم و مخالفم( و در برخی دیگر به صورت دو گزینهکامالً موافقم تا کامالً مخالفم( ای)لیکرت چهار گزینه

 .شودبه صورت موافقم و مخالفم نمره گذاری میشود. در ایران فرم دوم این پرسشنامه آماده شده  و گذاری مینمره

 

 :پرسشنامهنمره گذاری 

به این صورت است که ابتدا باید به ترتیب زیر به هر سوال  (RSES) نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ

 .امتیاز دهید

  5تا  1به هر پاسخ موافق در سواالت  +1نمره 

  5تا  1به هر پاسخ مخالف در سواالت   -1نمره 

  10تا  6به هر پاسخ موافق در سواالت  -1نمره 

  10تا  6به هر پاسخ مخالف در سواالت  +1نمره  

تقسیم خواهیم کرد. نمره به دست  10ها را با هم جمع کرده و به پس از به دست آوردن نمرات هر ماده حاصل آن

 :شودآمده به ترتیب زیر تفسیر می

 در پرسشنامه 10نمره  :عزت نفس خیلی باال 

 در پرسشنامه -10نمره  :عزت نفس خیلی پایین 

  در پرسشنامه 0نمره باالتر از  :باالعزت نفس 

 در پرسشنامه 0تر از نمره پایین :عزت نفس پایین 

 

 :پرسشنامه روایی و پایایی

و در یک نمونه از دانشجویان  43/0همبستگی مقیاس روزنبرگ با آزمون رضایت از زندگی در یک گروه از نوجوانان 

( پایایی این مقیاس بر 1384(. در پژوهشی محمدی )2003گزارش شده است )گرین برگر و همکاران،  54/0

گزارش  68/0و با استفاده از تنصیف  69/0باخ روی یک نمونه از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از آلفای کرون

 78/0و سه هفته برابر  73/0، دو هفته 77/0شد. همچنین ضرایب بازآزمایی این مقیاس به فاصله یک هفته 



 

 

آموزان شهر نفر از دانش 120( بر روی 1388گزارش شد. در پژوهش دیگری نیز که توسط برخوری و همکاران )

 گزارش شد. 71/0ای کرونباخ برای این پرسشنامه جیرفت انجام گرفت ضریب آلف
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