
 (AMSآزمون مقیاس انگیزه تأیید )پرسشنامه 

در  1390سوال می باشد و زرگر شیرازی و همکاران در سال  72دارای  (AMSآزمون مقیاس انگیزه تأیید )پرسشنامه 

 پژوهش خود از ان استفاده کردند.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
شود که یکی از محدودیت  شاهده می  ست که با مروری بر مطالعات م صلی تحقیق در انگیزه تأیید، در انواع فنونی ا های ا

برای سننن ش ایا انگیزه اختصننار دارد. در االن ایا مطالعات، نمره های مقیاس اعتماع پ ننندی به انوان اندازه  های  

شد، مق صت و اوایل دهۀ هفتاد گزارش  ش ست. در پژوهش هایی که در طی دهۀ  شده ا یاس نیروی انگیزه تأیید پذیرفته 

( رشد یافته بود،به انوان مطمئا تریا ابزار مورد پذیرش قرارگرفت.یک 1960)2و مارلو 1اعتماع پ ندی که توسط کراون

) کالیگر 4( نیز تدویا شد.در سالهای اخیر هم چندیا مقیاس عدید گزارش شده است. 1964 3آزمون فرافکا ) سالمان

ندال 1967، 5و والش که 1974والش و دیگران،  – 1964و لونبرک،  7لونبرک – 1965و دیگران  6کر ( الی رام این

ست) ایواواکی -شواهدی دال بر وعود ق مت امده میان شده ا  -1964، 9و کوون  8فرهنگی در اعتماع پ ندی گزارش 

(، بدون شنننک ایا یک واقعیت اسنننت که اصنننولی از رفتار اعتماع 1963و والش،  11ادواردز -1964، 10کوون و فرانکل 

ست که مقیاس اعتماع  پ ندی شود بدیا ترتین بدیهی ا سیله هن ارهای فرهنگی عامعه تعییا می  تا حد زیادی به و

پ ندی که در خارج ساخت و استاندارد شده است، نمی تواند برای سن ش پدیدۀ اعتماع پ ندی در ایا نوع از شرایط 

 اعتماای که در کشور رایج است، کافی باشد.

ه نظر می رسد که بار دیگر بر تفاوت بیند و اصطالح اعتماع پ ندی و انگیزۀ تأیید،تأکید شود، هر از طرف دیگر، منطقی ب

چند که در ادبیات مربوط، قبالً آنها را بیشننتر قابل تبدیل به یکدیگر دان ننته اند. همکنانکه پیش از ایا هم گفته شنند 

سخ دهنده به عمل شان می مفهوم اعتماع پ ندی به مقدار تأثیر فرد یا پا شهایی  را ن شها یا گرای ه هائی که رفتارها، نگر

ضوی از  سخ دهنده ا ست که پا شها و آرزوهای آن طیف از اعتماع ا شود و معموالً مطابق با هن ارها، ارز دهد اطالق می 

صطالح  ست که بر یک پدیده داللت دارد. از طرفی دیگر،ا شمار می رود. بنابرایا اعتماع پ ندی مفهومی ا انگیزۀ »آن به 

( و همکنیا در مقاله کنونی به انوان یک سننازه تبیینی به کار برده شننده 1964حداقل توسننط کراون و مارلو )« تأیید 

اسننت. فرب برایا اسننت که فردی به الت گرایش انگیزشننی که به انوان انگیزه تأیید تعییا شننده اسننت، با عمله های 

د.پس م لم است که فرد با دارا بودن درعه باالی انگیزۀ تأیید،با تعداد اعتماع پ ند یا ناپ ند، موافقت یا مخالفت می کن

بیشننتر و مختلف عمله های اعتماع پ ننند موافقت خواهد کرد اما همکنیا م ننلم اسننت که انگیزه تأیید بر انواع دیگر 

ضیه ه شد، تأثیر می پذیرد.با چنیا فر ست گاهگاهی متفاوت از اعتماع پ ندی با ایی، از لحاظ روش رفتارها که ممکا ا
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شناسی ضروری است  تعدادی ابزار برای سن ش انگیزه تأیید در دور نمایی وسیع تر و، همکنیا به طور م تقیم تدویا 

 شود.

با سناخته شندن چنیا فرضنیه هایی با توعه به سنازه انگیزه تأیید، م نئله بعدی انتخاا یک ابزار مناسنن برای ارزیابی 

ساً دو روش را به کار گرفته اند که نیروی انگیزه تأیید بود. ی سا شان داد که محققیا ا ک مرور کلی بر پژوهش های قبلی ن

 ابارت است از فنون خود سن ی به شکل پرسش نامه و فنون فرافکا.

ای عدا  از تمایل ما در برابر اسنننتفاده از اندازه های فرافکا، دالیلی نیز در ایا زمینه وعود دارد که اسنننتفاده از اندازه ه

فرافکا رد شده است. اگر چه فنون فرافکا اندازه های ایر م تقیم و واقعی تری از م مواه نیروهای شخصیتی ارائه می 

سازد،  سخ و اوامل اعتماع پ ندی را مرتفع می  سخ، روش های پا دهد و تا حد زیادی امکان خطاهای مربوط به آمایۀ پا

ست که اینیت و شده ا شناخته  ست. االوه بر ایا،  اما حقیقتی کامالً  سؤال برانگیز ا واقعیت ه ته های فرافکا، االن 

شکار انگیزۀ تأیید، مطالن محرک و  TATبرخالف  برگه های  صورات ذهنی آ سخها یا ت ست آوردن پا شاخ، برای بد و رور

 کار کردی زیادی از آن منتج نشده است.بنابر ایا محقق تصمیم گرفت که از فا خود سن ی استفاده کند.

ایا تصمیم من ر به بررسی پرسش نامه های موعود شد و مشخص شد که تمام پرسش نامه های موعود یا تدویا شده 

در خارج برای افراد همان کشورها تنظیم شده است. نیازی به تأکید نی ت که محتوا  نیز مانند عنبه های زبان شناسی 

بنابرایا برای استفاده در فرهنگ های دیگر مناسن نی ت.  چنیا پرسش نامه هایی، از  عهت فرهنگی تعییا شده است و،

از طرف دیگر، در االن مطالعات، مقیاسهای عامعه پ ندی مورد استفاده قرارگرفته است. بنا به دالیلی که قبل از ایا در 

چاره ای عز  فرضیه ها توضیح داده شد، ترعمه و تطبیق  آنها به منظور تحقیق توصیه نمی شود. در نتی ه، نوی ندگان

ایا نداشتند که مقیاس عدیدی برای سن ش عنبه های گوناگون انگیزه تأیید، تدویا کنند. البته بعد از ایا گاهگاهی 

 نیز رعوع می شود. AMSبه

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 یاسآزمون مق پرسشنامۀسوال  72 کارکنان به سواالت ای است کهنمرهیید تأ یزهانگ یاسآزمون مقدر ایا پژوهش منظور 

 .دهند می ییدتأ یزهانگ

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-72 (AMS) ییدتأ یزهانگ یاسآزمون مق

 پاسخگوی گرامی

تحقيق ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است



و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 ر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نيازی به ذک

 اطالاات شما روی نتی ه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون عهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سا

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لی انس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن عن یت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 راهنما 

  است، در « صحیح»در ایا صفحات تعدادی عمله داده شده است. خانه طرف دست چپ نشان می دهدکه عمله

است. ایا عمله ها به افکار، رفتار و شخصیت مردم « نادرست»حالیکه خانه خانه سمت راست نشان دهنده عمله 

 ارتباط دارد. 

 له در مورد شما کاربرد داردیا خیر. اگر در مورد لطفاً هرعمله را به دقت بخوانید،سپس فکرکنید که آیا ایا عم

شما کاربرد دارد دور خانه سمت چپ دایرهای بکشید که نشان دهنده ایا است که آن عمله خار درست 

است.اگر ایا عمله برای شما کاربرد ندارد دور خانه سمت راست را دایره بکشید که نشان دهنده عمله نادرست 

 است.

 ال داده شده است. دو عمله به انوان مث 

  :درست نادرست                                    عمله ها 

                  .وظیفۀ ما ایا است که به والدیا خویش احترام بگذارم        

 .ما واقعیت را درک می کنم، نه دیگران                        

  درمثالهای فوق، فردی اولیا عمله به نظر خودش درست آمده، بنابرایا دور مربع سمت چپ را دایره کشیده

 است. همکنیا دومیا عمله به نظر او نادرست آمده است، بنابرایا دور مربع سمت راست را دایره کشیده است. 

  ها مشکل است، فکر کنید آن عمله اگر به نظر می رسد که تصمیم گیری درمورد درست یا نادرست بودن عمله

 تقریباً نادرست است و مطابق با برداشت خود پاسخ دهید هر عمله باید عواا داده شود. 

 .در صورتیکه هر گونه تردیدی دارید، لطفاً همیا حاال بپرسید و به سرات پاسخ دهید 

                                                                                                    .حال کار خود را شروع کنید 
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 درست نادرست عمله ها

به هر شنننیوۀ  1 ند،  مت  ه نننت که در زح ماده ام مردمی را  یدی، آ نه ترد بدون هیکگو  ما 

 ممکا یاری کنم.

 درست نادرست

 درست نادرست ما صحنه های بوسیدن، شرمناک و... را در فیلم های ایر اخالقی نمی پ ندم.   2

 درست نادرست قبل از کمک کردن به هرک ی،شرایط او را برای آن کمک ارزیابی می کنم. 3

 درست نادرست بارها ل بازی کرده ام  تاهمه چیز مطابق میل ما ان ام شود. 4

 درست نادرست بارها بهانۀ بیماری می آوردم تا ازبعضی زحمتها معاف شوم.به یاد می آورم  5

 درست نادرست تحت هرشرایطی با افراد سالمند خانواده، به شیوه ای مناسن رفتار می کنم. 6

بارها پیش آمده که زمانی که به کاری اشتغال داشته ام، به تصور اینکه  توانایی الزم برای آن کار را  7

 ندارم، آن کار را رها سازم. 

 درست نادرست

 درست نادرست اگر ایا شانس  را داشته باشم که بدون پرداخت پولی، فیلم ببینم،ایا کار را می کنم. 8

 درست نادرست نقص نمی دانم. ما رفتارخود را کامل و بی 9

 درست نادرست ما شوخی و مزاح با افراد م ا را درست نمی دانم.  10

 درست نادرست اگردر شغلی موفق نباشم، ازدوستانم تقاضای کمک نخواهم کرد. 11

 درست نادرست  همیشه آماده خدمت به دیگران ه تم.  12

 درست نادرست ه تند، رفتار خوبی دارم.ما حتی ن بت به مردمی که ذاتاً شرور  13

 درست نادرست به اقیده ما الزم است در هرزمان در مورد روش زندگی، مکالمه و لباس پوشیدن، ب یار دقیق باش  14

 درست نادرست فکر می کنم بیان اقیده در مورد هر چیزی، به هر روشی که اح اس کنم، درست است. 15

 درست نادرست روش زندگی مختص هندیان را تصدیق نمی کنم.ما همه آداا و رسوم و  16

 درست نادرست مهم نی ت یک بحران چقدر بزرگ باشد، در هر حال ما هرگز ااتماد به نفس خویش را   از دست نمی دهم. 17

 درست نادرست گاهی اوقات به عای بخشیدن ودر گذشتا از تقصیرک ی، سعی می کنم از او انتقام بگیرم. 18



 درست نادرست برای ما سخت است که کار کنم، مگر اینکه ک ی مرا وادار کرده باشد. 19

 درست نادرست  ما هرگز نمی توانم با اقاید مردم با شخصیت مخالفت کنم. 20

 درست نادرست ما حتی به سخنان ک انی که دوستشان ندارم، گوش فرامی دهم. 21

 درست نادرست ه تند. ما فکر نمی کنم همۀ مردان فقیر،دزد 22

 درست نادرست تحت هر شرایطی، دوست دارم به انوان فردی ااقل، با هوش و  با شخصیت شناخته شوم. 23

 درست نادرست هرگز بدون در نظر گرفتا سالمتی خویش،برای یک م افرت طوالنی اقدام نمی کنم. 24

 درست نادرست را بشنویم،  ایر اخالقی نی ت.به نظر ما اگر گاهی اوقات به طور تصادفی اسرار دیگران  25

 درست نادرست ما خودم می توانم توانایی ها و ظرفیتهای خودم را ارزیابی کنم، نه دیگران. 26

 درست نادرست  در ب یاری اوقات، ما از دیگران استفاده می نمایم. 27

 درست نادرست  شرکت کنم.بارها در زندگی ما پیش آمده که خواسته ام در فعالیتهای منفی  28

 درست نادرست ما حتی تماشای رقصهای اامیانه و پ ت را یک سرگرمی خوا می دانم. 29

 درست نادرست  ما بارها در مورد دیگران شایعه ساخته و یا انتقاد کرده ام. 30

 درست نادرست به طور ایر معمول ن بت به خوشبختی دیگران اح اس ح ادت نمی کنم. 31

 درست نادرست  وقتی که چیزی را نمی دانم، همیشه عهالت خود را می پذیرم. 32

 درست نادرست فکر میکنم هر وقت که ک ی گرفتار مشکلی می شود، تقصیر از خودش بوده است. 33

 درست نادرست در همه موقعیتها سعی می کنم آداا و رسوم اعتماای را راایت کنم. 34

 درست نادرست هم رش نی ت، فکر می کنم بهتر است او را ترک کنداگر مردی مورداالقه  35

 درست نادرست هر گاه با ک ی مشغول گفتگو ه تم،بادقت به سخنان اوگوش می دهم. 36

 درست نادرست بارها در مورد طغیان در برابرمقامات فکرکرده ام. 37

 درست نادرست  هرگز آسین رساندن به ک ی را درست نمی دانم. 38

 درست نادرست هرگز فکر نمی کنم که دخالت در کار دیگران، درست باشد. 39



 درست نادرست ما نمی خواهم با خیلی ازمردم تا آن ا که ممکا است، روابط خوبی داشته باشم. 40

فکر می کنم برای بعضی افراد خوا است که به گونه ای متفاوت و آزادتر از مردم  معمولی راهنمایی  41

 شوند.

 درست نادرست

 درست نادرست  ما مالقات با افراد عدید را دوست دارم. 42

 درست نادرست ما هرگز دان ته عمله ای بر زبان نمی آورم که بااث آزار دیگران شود. 43

 هر وقت که کاری به ما داده شود، دوست دارم فورا ً آن را شروع کرده و تا 44

 پایان آن را ادامه دهم. 

 درست نادرست

 درست نادرست دوست دارم در هر موقعیتی مورد تقدیر دیگران واقع شوم. 45

 درست نادرست  هیکگاه ازک ی بی اندازه متنفر نبوده ام. 46

 درست نادرست پیش از رأی دادن برای نمایندگان، به طور کامل قابلیتهای آنان را بررسی می کنم. 47

 درست نادرست اهداف دیگری نیز در زندگی وعود دارد.فکرمی کنم االوه بر کمک به دیگران،  48

گاهی اوقات اگر نیاز باشد ازکوچکترها و عوانترها و یا ک انی از طبقات پایینتر عامعه کمک  می  49

 گیرم.

 درست نادرست

گاهی اوقات هرچه مردم بگویند،به هیچ وعه اهمیت نمی دهم تا به هر وسیله به خواسته های خود  50

 برسم.

 درست نادرست

 درست نادرست  همیشه ازموفقیت و پیشرفت دیگران، شاد می شوم. 51

 درست نادرست گاهی مواقع درباره قابلیتهای خود برای موفقیت در زندگی دچار تردید می شوم. 52

 درست نادرست  همیشه درمورد ظاهر خود، دقیق ه تم. 53

 درست نادرست زمانی می خورم که با دوستان و خویشاوندان ه تم.ما اذای خود را در خانه به همان ترتین  54

 درست نادرست همیشه آماده ام که اشتباهات خود را بپذیرم. 55
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 نوشتن و انتخاب سؤالها

(مقیاس اعتماع پ ننندی اثر ادواردز 1960تعدادی از سننن شننها، از عمله، مقیاس اعتماع پ ننندی از مارلو و کراون )

شکار اثر تایلورز 1957) ضطراا آ سیله کرندال )1953)12(، مقیاس ا سشنامه اعتماع پ ندی کودکان به و (، 1965(، پر

(، مراکز کنترل  1968) 13گرایش به واب ننتگی اثر سننینامقیاس اعتماع پ ننندی برای کودکان از والش و دیگران، مقیاس 

ستریک لند14کودکان از ناویکی  شی اثر روکیچ1973. )15و ا (، مقیاس اف کالفرنیا از آدورنو 1956) 16(، مقیاس عزم اندی

 20و راو  19(، ابزار پیشننرفته روانشننناسننی در هند از پاریک1974) 18(، مقیاس افکار امومی اثر بایرن1950) 17و دیگران

( نیز مورد آزمایش قرار گرفتند. همکنیا سن شهای شخصیتی و انگیزشی مرور و به دقت بررسی شد. مرور دقیق 1974)

بر ادبیات انگیزه تأیید نشان داد که هفت حوزۀ آزمایشی وعود دارد که نشان دهنده رفتارهای انگیزه تأیید است.ایا هفت 

( واب ننتگی 5( حالت دفاای داشننتا )4( خود نمایی مثبت )3اعتماای ) (همرنگی2( رفتار هن اری )1حوزه ابارتند از: )

( تأیید اعتماای. اما از آن ا که همۀ آنها با بعضننی از عنبه های انگیزه تأیید ارتباط داشننتند، 7( پاسننخ دهی اعتماای)6)

شش هر یک ا ضوح پو شانند. به منظور و صاری نبودند و ممکا بود یکدیگر را بپو ، آن AMSز عنبه های پس متقابالً انح

 نیز آمده است، به شرح زیر توصیف می شود: 1طور که  در متا بیان شده،و در عدول شماره 

ایا عنبه از رفتار مربوط به آن گرایشننهای رفتاری اسننت که در حد وسننیعی با راایت هن ارهای   رفتار هنجاری:-1

ماای به شنننمار می رود. هرچند هن ارها بندرت در مشنننترک با گروه فرهنگی ارتباط دارد و عزه مهمی از تأیید اعت

شته ای از اامال  شوند و به انوان تکیه گاه هایی برای رفتار ها امل می کنند. ایا هن ارها ر موقعیتی عداگانه بیان می 

ست.در مطالعات تأیید اعتما شده متفاوت ا شده از رفتار تأیید ن سط مقرر را تعریف می کنند، بنابر ایا رفتار تأیید  ای تو

( چنیا گزارش شننده اسننت که خود نمایی ها قویاً به وسننیله هن ارهای اعتماای کنترل می شننود و 1971)21کافما

 هن ارها هم آنکه را که مردم می توانند ان ام دهند کنترل می کنند.

با آن ید  با پذیرند و ن مایی دیگر افراد را ب ید خودن با قا می کنند که مردم  که که دیگران می همکنیا هن ارها چنیا ال

گویند،بحث و عدل نمایند. هن ارهای تعامل اعتماای در هر روز پی آمدهای قوی به دنبال دارد و تضننمیا می کنند که 

مردم برای پذیرش خود نمایی خویش آمادگی دارند، مگر اینکه ایا خودنمایی ها به طور وسنننیعی خارج از خط باشننند. 

ان می کنند که چه چیزی هن ار و مناسن است. اکثر مردم نه تنها رفتار مؤدبانه را هن ارها بیشتر از معیارها ه تند و بی

ترعیح می دهند بلکه انتظار چنیا رفتاری را نیز دارند. رفتارهای هن ارهای در ک ن تأیید مفید ه تند و نظم در رفتار 

نگران باشند. هن ارها خدمات اعتماای  بشر را تضمیا می کنند به طوری که لزومی ندارد مردم درباره دامنه گ ترده آن
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و دیگران،  22مفید  ارائه می دهند و به انوان عایگزیا هایی برای تأثیرات ایر م ننتقیم اعتماای کار می کنند ) هورتون

 (23،1960عا کینز  -1963

، ولی اگر چه از دیدگاه سنننطحی، همرنگی  به انوان تشنننکیل دهنده هن ارها ظاهر می شنننود همرنگی اجتماعی: -2

حداقل در یک عنبه اسنناسننی با هن ارها متفاوت اسننت، یعنی به رفتارهای تقلیدی که ناشننی از نگرانی از تعلق به گروه 

شت و یا موافقت با برخی معیارهای اعتماای نی ت.یک  شود. همرنگی اعتماای برگ ست،مربوط می  اعتماای آن فرد ا

نمی نکند و به یک معنی ن بت به رفتار هن اری دارای ثبات کمتری رفتار تطبیقی ضرورتاً از هن ارهای اعتماای پیروی 

سازد  سته های دیگران متناسن  ست همرنگی اعتماای به تغییر فرد در رفتارش بر می گردد تا خود را با انتظارات و خوا ا

سازند  شخص می  شان را م سته ها شا و خوا که به طور معمول درحقیقت اکثر اوقات، گروه ها یا افراد ایا انتظارت را رو

، مارلوو کراون، 1952 – 24فرد همرنگی را به انوان ان ام بعضننی کارها که قبالً نمی خواسننته ان ام دهد، می پندارد.)اش

 ( 1962،استریکلند کراون، 1961

خودنمایی در عهت مثبت به مفهوم خودافشننایی در برابر دیگرمردم اطالق می شننود، در حالیکه  خودنمایی مثبت: -3

و رفتارهای کالمی و ایرکالمی درباره فرد تبادل اطالاات می کنند، تمرکز بیشتر بر شکل کالمی آن است. از آن ا که هرد

ست.در فرآیند خودنمایی دو عنبه وعود  شتر ا شکل کالمی آن بی ست، تمرکز بر  سان تر ا اندازه گیری اطالاات کالمی آ

خصننوصننی بودن اطالاات. دلیلی که بر ایا باور وعود دارد ایا  دارد:مثبت یا منفی بودن خود افشننایی یک فرد، و سننطح

اسننت که ایا عنبه ها نقشننهای گوناگونی در رفتار خود نمایی دارند. خود افشننایی یا رفتار خصننوصننی معموالً به انوان 

و دیگر انواع مکانی ننم ای اد ااتماد کار می کند. از طرف دیگر مثبت بودن خود نمایی در ابتدا برای بدسننت آوردن تأیید 

شای اطالاات خصوصی در مورد یک فرد، دیگران را نیز به ایا کار تراین می کند و  ست. اف پاداش از عانن مردم مفید ا

احتماالً ااتماد بیا مردم را افزایش می دهد و حال آنکه گفتا چیزهای مثبت االن موعن به دست آوردن تأیید از عانن 

ضرورتی ندارد  شود.هیچ  صد ای اد دیگران می  صی زندگی خویش را می گوید ق صو شخصی عزئیات خ که بگوییم چون 

ااتماد دارد یا اینکه اگر شخصی از خود توصیفی مثبت ارائه می دهد سعی دارد تأیید اعتماای به دست آورد. با توعه به 

شاگری من ر به ااتماد و خود نمایی مثبت من ر به شود.همکنیا  انواع گ ترده پدیده ها، در حقیقت خود اف تأیید می 

ست که  شکار ا ست مردم برای به دست آوردن تأیید، حضور خود را مطابق با دیگر عنبه های خویش بروز دهند.آ ممکا ا

آن مقدار که خود را به طور مثبت توصننیف می کنند تحت تأثیر تمایل و توانایی آنها برای به دسننت آوردن تأیید اسننت 

د توصننیفی مثبت در رشنند ارتباطی مؤثر اسننت.اگر چه خودنمایی نه تنها به رشنند (. خو1975 26و تورکات 25)اشنننایدر

ارتباطی کمک می کند، بلکه می تواند در بهره برداری از روابط مورد اسنننتفاده قرار گیرد. خود نمایی مثبت به انوان یک 

شی اعتماع پ ندانه ر ست. مردمی که با رو شده ا صیف  صی تو شخ فتار می کنند و آنها که اامل مهم در ای اد ارتباط 

دارای ویژگی های مثبت ه تند،به طور نمونه بیشتر از دیگران که ایا گونه نی تند مردم آنها را  دوست دارند. اکثر مردم 

از ایا واقعیت به خوبی آگاهند که اشکال معینی از رفتار احتماالً بیش از دیگر رفتارها تأیید به دست می آورند.ایا مطلن 

به دست آوردن تأیید ابزار ب یار شناخته شده ای است می تواند به وسیله هر شخصی که استفاده از آنها را در  که راههای
                                                 

Horton-22  
Jenkins-23  
ASCH-24  
Schneider-25  
Turkat-26  



ست مردم تراین به تقلن  شرایط ممکا ا صولی انتخاا کند،مورد بهره برداری قرار گیرد. بنابر ایا تحت ایا  راهی ایر ا

شو سوق داده  سمت  شوند و به ایا  ست کردن در نظام هن اری  سوه خود نمایی تأیید به د ند که تالش نمایند از طریق 

 آورند.

شتن: -4 سبی  حالت دفاعی دا ست و تهدید برای ما حالت راحتی منا شر،ما او صیت ب شخ سازندۀ  صر  یکی از انا

نی ننت. در نتی ه فرد سننعی می کند در چنیا موقعیتی دفاع کند. راهبردهای متنوای برای خالر شنندن از تهدید ما 

سعی می اتخا شده بر رفتارهای کنونی تأثیرمی گذارند و مردم هم  شبینی  ذ کرده ایم. گاهی اوقات تهدید های از قبل پی

کنند موقعیتهای تهدید آمیز را با روش مؤثر کنترل نمایند. به انوان مثال آنها برای ایا منظور خویش به دنبال توعه و 

شی ه تند. ک ی که نیاز به تأیید دارد  سعی خود را می کند که دلیل ترا شد، و حداکثر  شیا با شه ن نمی خواهد که گو

، مربوط به ایا عنبه از  رفتار AMSتصننور خوبی از خود در چشننم دیگران ارائه دهد. ایا بخش حالت دفاای داشننتا از 

 (. 1964؛ مارلو و کراون، 1949، 28؛مک ژینیس1962و کراون،  27اعتماای است.) بارتل

ستگی: -5 سازد. در نتی ه برای کار ناتوان  واب ی ذاتی عهت کارکرد م تقل در هنگام تولد، ما را موعودی واب ته می 

سته هایی برآمدن، فرد باید به افراد گروه های اعتماای از  سته های محیطی و از اهده چنیا خوا کردن در چارچوا خوا

شود. می توان در مورد یادگیری واب تگی اعتماای گ شود و در انواع مختلف واب ته  سازی می  فت که خود منبع کامروا

نهایت فرد میل دارد به دیگران واب ته باشد، اگرچه تفاوتهای فردی زیادی در ایا گرایش به چشم می خورد. فرد با انگیزه 

 .(1969تأیید عویی ایا واقعیت را درک می کند و احتماالً میل به ارزیابی آن، در یک حالت روانی مثبت است) اشنایدر، 

سخ دهی اجتماعی: -6 ست. پژوهش   پا سخ دهی با دارا بودن بعد فیزیکی همراه با ابعاد اعتماای در افراد متفاوت ا پا

در کیفیت زمانی در واکنشهای ان ان ن بت به محرکها تاریخکه طوالنی دارد و واقعیتی محقق است. بر اکس پاسخ دهی 

ده گرفته شنننده اسنننت.دو مقولگی برونگراییردرونگرایی بر چنیا اعتماای در موقعیت خودش به انوان یک متغیر نادی

سخ دهی اعتماای به گرایش فرد برای  ضر، پا ضافی دیگر نیز به همراه دارد. در متا حا تفاوتی داللت می کند. اما معانی ا

هد واکنش داشته پاسخ دادن به محرکهای اعتماای در فراوانی و مقدار باال اطالق می شود.در شرایط اعتماای او می خوا

 ( 1962؛ مارلو،1961باشد و گاهی مواقع ن بت به محرکهای اعتماای بیش از حد واکنش دارد.) کراون و استریک لند، 

ایا نوع تأیید به دنبال ک ننن تأیید فعاالنه  از اوامل تقویت اعتماای اسننت. زیرا برای تأیید افراد   تأیید اجتماعی: -7

ست شده، مشوق مهمی ا ست انگیخته  شوند الزم ا شهای رفتاری که در ع ت وی تأیید فعاالنه به کار گرفته می  .در گرای

شدن در چنیا فعالیتها یا تعامل اعتماای که من ر به ک ن تأیید از افراد، گروه ها یا  سیدن یا داخل  فرد در همراهی،ر

سازمان اعتماای که به طور م تقیم یا ایر م تقیم از طرف فرد از نظر اعتم شرکت هر  سد، اای مطلوا به نظر می ر

 داشته باشد. 

 نشان داده شده است. 1حوزه های خار توزیع سؤالها مربوط به انگیزه تأیید در عدول شماره 
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 ساخت سؤال

رفتارهای خار مربوط به ایا حوزه ها از انواع منابع از عمله ادبیاتی که ایا حوزه ها از آن گلکیا شننده بود،عمع آوری 

حوزه ها همکنیا با همکارانی در بخش به بحث گذاشننته شنند و مثالهای رفتاری نیز از هر حوزه عمع آوری  گردید. ایا

عمله به  50عمله، به 100عمله به صورت اول شخص مفرد نوشته شد از ایا  100گردید. بر اساس ایا توصیف رفتارها 

سؤال دو پا شاره شد در مقابل هر  سخ گزینه ای درست و نادرست نوشته شده که صورت مثبت و بقیه به صورت منفی ا

 الزم است هر پاسخ دهنده با توعه به کاربرد پذیری آن عمله در مورد خویش، یکی ازگزینه ها را انتخاا کند. 

در ایا مورد که چه تعداد از ایا سنؤالها و یا کدام یک در اولیا پیش نویس باشند،به طور ت ربی تصنمیم گیری شند. در 

یس مقیاس، برای اینکه هر سننؤال در هر نتی ه گیری قابل قبول باشنند،دو مالک در آن راایت شنند، به ایا اولیا پیش نو

ترتین که موافقت یا ادم موافقت با عمله داللت بر وعود یا ادم انگیزه تأیید بود و هر سنننؤال کمتریا مفهوم آسنننین 

صمیم گیری ت ربی در ایا شت. به منظور ت سؤالها مالک ها را راایت  شناختی یا ناهن اری را دا مورد که تا چه حد ایا 

 نموده اند، کل فهرست عمله ها با دستورالعمل آن به تعدادی داور واگذار شد. 

ستادان  شکده ها بودند. تعدادی از ایا داوران که ا شاال در دان شگاه  ستادان دان افرادی که به انوان داور کار می کردند، ا

 90سؤالهایی که -انش کارشناسی آنها ن بت به موضوع، از دانشگاه های دیگر انتخاا شدندروان شناسی بودند به دلیل د

شی  شد تا در فرم آزمای سؤالها پذیرفته  شده بود، باتوعه به مفهوم تأیید  شتر با آن موافقت  صد یا بی گن انده  AMSدر

سؤال به اتفاق آرا موافقت  40د. در مورد درصد با آن موافقت شده بود، کنار گذاشته ش 90شود، و سؤالهایی که کمتر از 

 AMS ،77درصد موافق داشت. بنابرایا در شکل آزمایشی  100درصد یا بیشتر، اما کمتر از  90سؤال هم 37شده بود و 

 سؤال مالک را راایت کرده بودند، پس در فرم آزمایشی آن گن انده شدند. 

 AMSاجرای اولین پیش نویس 

شماره به طور منفی اشاره شده بود، در یک  38شماره از آن به طورمثبت و  39سؤال که  77ترعمه چاپ شده  –نمونه 

نمونه بزرگ اعرا شنند. به منظور تحلیل سننؤالها، در نمونه ای از دانشننکده های هنر، الوم، بازرگانی و حقوق از دانشننگاه 

نفر دانش ویان زیر لی انس و لی انس از دختر و پ ر دارای  500از گوراخپور اطالاات عمع آوری شد. نمونه ای متشکل 

 نشان داده شده است. 2سال بود. چگونگی توزیع ایا نمونه در عدول شماره  22تا  17سنیا بیا 

 

 

 



 

 چگونگی توزیع نمونه در اعرای اولیا پیش بینی -2عدول شماره 

 عمع حقوق بازرگانی الوم هنر گروهها 

 350 50 50 100 150 پ ران

 150 - - 50 100 دختران

 500 50 50 150 250 عمع

 

دانش آموز  30تا  20در گروههای کوچک در کالسننهای درسننی برگزار شنند.در یک نوبت،  AMS-AMSشننیوۀ اعرای 

آزمون دادند. دستورالعمل چاپ شده در فرم مقیاس برای دانش آموزان با صدای بلند خوانده شد و اشکاالت برطرف شد. 

 یقه به طول ان امید.دق 40-45اگر چه هیچ محدودیت زمانی وعود نداشت، اما تکمیل هر پرسش نامه، تقریباً 

 

 :مولفه های پرسشنامه 

 در حوزه های انگیزه تأثیر AMSتوزیع پرسش های – 1عدول شماره 

 شمارۀ پرسشها حوزه های انگیزه تأیید
تعداد 

 پرسشها

 9 6،10،25،28،34،35،38،39،62 رفتار هن اری -1

همرنگی  -2

 اعتماای
2،8،14،16،20،29،41،50،54،64 10 

خودنمایی  -3

 مثبت
15،44،45،46،47،53،55،57،69 9 

حالت دفاای  -4

 داشتا
5،7،17،24،31،32،52،58،70،71 10 

 8 9،11،19،33،48،49،65،66 واب تگی -5

پاسخ دهی  -6

 اعتماای
4،18،27،37،37،42،60 7 



 تأیید اعتماای -7
1،3،12،13،21،22،23،26،30 

40،43،51،56،59،61،63،67،68،72 
19 

 

 

 :نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه 

 :  AMSنمره گذاری 

سخ ها با مداد در خانه ها االمت  شد. پا ستفاده  شده به انوان کلید نمره گذاری ا سوراخ  سخنامه  برای ایا منظور از پا

گذاری می شوند. با تطبیق دادن کلید بر روی پاسخنامه می توان االمت های قابل مشاهده از سوراخ را بر شمرد. م موع 

شان می دهد. نمره ها بیا ایا نمرات،نمرۀ کل فرد ر شان  77تا 0ا ن سی تم نمره گذاری، نمرۀ باالتر ن ه تند که در ایا 

 دهنده نیروی بیشتر انگیزه تأیید است.

شناختی  –توزیع نمره ها در اولیا پیش نویس  بر خالف اندازه گیری مشخصه ای فیزیکی، اندازه گیری پدیده های روان 

ساً اولیا مرحله در رشد هر نوع سن ش دارای محدودیتهای ذاتی خار متعل سا ق به ایرفیزیکی بودن آنهاست. بنابرایا ا

روانشناختی ایا است که معیا کنیم آیا سن ش مورد نظر مطابق با توزیع مفروب در نظریه ه ت ؛ پس قبل از استفاده 

های  ها، توزیع نمره  یل سنننؤال به منظور تحل اات  به AMSاز اطال مال توزیع  مایش قرار  در برابر احت هن ار مورد آز

(. 1968، 29گرفت.نیازی به تأکید نی ت که ویژگی های رفتارهای ان انی در عامعه تابع توزیع به هن ار است. ) آناستازی

آمده  3( به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده در عدول شماره 1959، 30به ایا منظور، آزمون میزان انطباق ) فرگوسا

 است.

 

 تحلیل سؤالها

شد  شده بود AMSمرحله بعدی در زمینه ر شخص ن سؤالها بود. کار از ایا عهت الزم بود که م ، مربوط به تعییا ااتبار 

سؤالها  شناختی، ااتبار  سن ش روان  شد در  شخیص ه تند یاخیر، همکنیا ثابت  ستی قادر به ت شها به در س که آیا پر

( برای ایا هدف همب ننتگی های کل سننؤالها به دسننت آمد، زیرا 1962، 31نقش مهمی در اینیت آزمون دارد ) فریما

بود. ایا کار یک مزیت دیگر داشت چون نیاز به استفاده از همۀ اطالاات  1یا  0مقیاس دو مقوله ای بود و نمره هر سؤال 

                                                 
Anastasi-29  

Ferguson-30  

Freeman-31  



ه همب نننتگی عمع آوری شنننده بود، در حالیکه راهبرد نهایی گروه، گروه متوسنننط را در نظر نمی گیرد. در محاسنننب

ارزشهای همب تگی کل سؤال  4(. عدول شماره1959ها،همب تگی های دو رشته ای نقطه ای به دست آمد ) فرگوسا، 

 0ر5در سطح  0ر09و ارزش  0ر12معناداری برابر با  0ر01را نشان می دهد.ارزش همب تگی مورد نیاز در سطح اطمینان 

 (.1979، 32معنادار است ) گارت

 

 AMS(: نتایج آزمون میزان انطباق مورد استفاده در توزیع نمره هادر پیشنویس اول 3عدول شماره)
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= 1ر6995؛ P>0ر05 2X 8ر09؛  =SD500؛ = 48ر46؛=N)تعداد کل ( 

سطح  شماره معنادار نبوده، از  0ر05سؤالی که حتی در  ست. از عدول  شده ا صرف نظر  چنیا بر می آید که ثابت  4آن 

سؤال باقیمانده نتوان ته اند به سطح معناداری  5یا بهتر دارای تشخیص بوده اند و  0ر05پرسش در سطح  22شده فقط 

 برسند. 0ر05

                                                 
Garrett-32  

X



 فرم نهایی

شکل از  AMSفرم نهایی  شد. ایا 72مت سن بودند، آماده  سش متنا سش که در فرآیند تحلیل پر سش، دارای  72پر پر

 پرسش با پاسخ نادرست، نشان دهنده گرایش تأیید بود.  35پرسش با پاسخ درست و  37

 

 

 دانش و 500پرسش بر اساس نمره های  77نمایش  ارزشهای تشخیصی  -4عدول شماره 

شماره 

 سؤال

 یصیارزشهای تشخ

)همب تگی های دو  رشته 

 ای نقطه ای(

شماره 

 سؤال

 ارزشهای تشخیصی

)همب تگی های دو  

 رشته ای نقطه ای(

شماره 

 سؤال

 ارزشهای تشخیصی

)همب تگی های دو  رشته 

 ای نقطه ای(

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

14 

15 

16 
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 0ر10

 0ر25

 0ر22

 0ر29

 0ر21

 0ر18

 0ر26

 0ر32

 0ر13
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 0ر27
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 0ر11

 0ر14

 0ر18

 0ر17

 0ر28

 0ر30

 0ر22

 0ر20
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 0ر10

 0ر22

 0ر38

 0ر32
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62 
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64 

65 

66 

67 

68 

 0ر33

 0ر20

 0ر16

 0ر24

 0ر31

 0ر15

 0ر25

 0ر24

 0ر08*

 0ر10

 0ر16

 0ر14

 0ر18
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19 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

 0ر20

 0ر21

 0ر19

 0ر34

 0ر40

 0ر25

 0ر24

 0ر15

 0ر18

 0ر15

 0ر15

 0ر18

 0ر16

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 0ر20

 0ر10

 0ر05*

 0ر32

 0ر19

 0ر27

 0ر30

 0ر36

 0ر36

 0ر13

 0ر11

 0ر34

 0ر07*

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

 

 0ر06*

 0ر29

 0ر27

 0ر08*

 0ر10

 0ر29

 0ر26

 0ر25

 0ر35

 0ر33

 0ر12

 0ر18

 P*>0ر05پرسشهای حذف شده، سطح 

 

نمایش دهنده نتایج ایا آزمون  5با توعه به آزمون میزان انطباق بود. عدول شننماره   AMSتوزیع نمره ها در فرم نهایی 

شده و فراوانی های مورد انتظار، با توعه به  شاهده  ست و تفاوت بیا فراوانی های م ست که توزیع بهن ار ا شا ا ست. رو ا

 ر احتماالً معنادار نی ت.بهن ا

 

 

 

 

 AMSنتایج آزمون میزان انطباق مورد استفاده در فرم نهائی  – 5عدول شماره 
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 M=  2050=N 48 رSD  45=7ر2X 11=  2ر729

شود که بدون توعه به 1نمرۀ  سخی داده می  شد. بنابرایا نمره ها  به پا شان دهنده تأیید با ست بودن آن ن ست یا نادر در

 در نوسان باشد، نمره های بیشتر نشان دهنده انگیزه تأیید قوی تر است. 72تا  0می تواند بیا 

 پاسخ های نشان دهنده فعال سازی انگیزۀتأیید-6عدول شماره 

پاسخ های  پرسش ها پاسخ های تأییدی پرسش ها

 تأییدی

پاسخ های  سش هاپر

 تأییدی

 نادرست  49 نادرست 25 درست 1

 نادرست 50 نادرست   26 نادرست 2

 درست  51 نادرست 27 درست  3



 نادرست   52 نادرست   28 نادرست 4

 نادرست 53 نادرست 29 نادرست  5

 نادرست   54 نادرست   30 درست   6

 نادرست 55 درست 31 درست 7

 نادرست  56 نادرست 32 نادرست 8

 درست  57 نادرست  33 درست   9

 نادرست  58 درست  34 درست 10

 درست 59 نادرست 35 نادرست  11

 درست  60 درست  36 درست  12

 درست   61 نادرست 37 درست 13

 درست 62 درست  38 درست  14

 نادرست   63 درست  39 نادرست   15

 درست 64 نادرست   40 نادرست 16

 درست  65 نادرست 41 درست  17

 درست  66 درست  42 نادرست   18

 درست  67 درست  43 نادرست  19

 درست  68 درست  44 درست 20

 نادرست   69 درست  45 نادرست  21

 نادرست 70 درست   46 درست  22

 درست  71 درست 47 درست  23

 نادرست  72 نادرست  48 درست  24

 



 

 نمره گذاری

 گذاری به وسیله کلید نمره گذاری ان ام می شود. پاسخ هایی که دور آنها دایره کشیده شدهنمره 

از طریق سوراخ کلید دیده شود.با تطبیق دادن کلید بر روی پاسخها، امکان شمردن نمره ها و کل نمره هر فرد فراهم می 

 تف یر کرد. 7شود. نمره ها را می توان به شکل هن ارهای داده شده در عدول شماره 

 

 (AMSهن ارهای درصدی برای مقیاس انگیزه تأیید ) -7عدول شماره

 

 درصدها

 AMSنمره ها در  

 تف یر م موع دختران پ ران

99 

95 

90 

 65ر58

 60ر55

 57ر57

 65ر57

 60ر79

 57ر92

 66ر23

 60ر65

 57ر75

 

 ب یار باال

80 

3Q75 

 54ر76

 52ر84

 55ر18

 53ر81

 54ر65

 53ر25

 باال

70 

60 

MD50 

40 

30 

 51ر87

 49ر92

 48ر01

 46ر18

 44ر35

 52ر76

 50ر85

 48ر93

 46ر97

 44ر98

 52ر25

 50ر35

 48ر40

 46ر50

 44ر60

 

 

 متوسط

 

1Q25 

20 

 43ر40

 41ر87

 43ر99

 42ر75

 43ر65

 42ر25

 پاییا



10 

1 

 38ر80

 31ر28

 39ر79

 32ر08

 39ر25

 31ر60

 ب یار پاییا

  م موع دختران پ ران 

 1090=N 

 M=48ر064

 =7SDر15

960=N 

 M=48ر972

 =6SDر54

2050=N 

 M=48ر45

 =7SDر11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (AMSکلید نمره گذاری )

 غ 55 غ 37 غ 19 ر 1

 غ 56 ر 38 ر 20 غ 2

 ر 57 ر  39 غ 21 ر 3

 غ  58 غ 40 ر  22 غ 4



 ر  59 غ  41 ر 23 غ 5

 ر 60 ر 42 ر  24 ر 6

 ر  61 ر 43 غ  25 ر 7

 ر  62 ر  44 غ 26 غ 8

 غ  63 ر  45 غ 27 ر 9

 ر  64 ر 46 غ 28 ر 10

 ر 65 ر  47 غ 29 غ 11

 ر  66 غ  48 غ 30 ر 12

 ر  67 غ 49 ر  31 ر 13

 ر  68 غ 50 غ  32 ر 14

 غ  69 ر   51 غ 33 غ 15

 غ  70 غ 52 ر 34 غ 16

 ر  71 غ 53 غ 35 ر 17

 غ 72 غ 54 ر 36 غ 18

 

 ر= درست.      غ = نادرست

 

 

 

 :روایی و پایایی 

 تعیین پایایی



دو ویژگی اساسی یک آزمون سالم پایایی و ااتبار آن است. پایایی به ایا معنی است که آزمون نمره هایی قابل اطمینان 

ست که مقدار  شود.آزمون با پایایی باال، آزمونی ا سن ش مربوط می  و ثابت به ما دهد. ایا امر به هم انی املکرد مورد 

 ها برای گروهی از افراد تحت شرایط یا موقعیتهای مشابه، اما عداگانه ب یار یک ان به دست آید.ن بی نمره 

 

 

 AMSپایایی آزمون مجدد ثبات زمانی نمره ها در 

ماه تعریف می 3تا  2پایایی آزمون م دد، همب تگی بیا نمره های به دست آمده به وسیله یک فرد در دو زمان با فاصله 

به دست  89% با شاخص پایایی 180تا بازآزمایی  شدند.ضرین همب تگی بیا دو سری نمره ها 120، شود.در کارفعلی

 آمد.

 AMSهمسانی درونی  –پایایی از طریق دونیمه کردن 

به دو بخش فرد و زوج تق یم می  AMSاز ایا طریق می توان هم انی درونی سن ش را به دست آورد.پرسشها در کل 

نفر برگزار شد که همب تگی به دست آمده  500برای گروه بزرگی متشکل از AMSایی دو نیمه ای،شوند. برای تعییا پای

سپیرما 82بیا نمره های پرسشهای فرد و زوج  شگویی ا شاخص پایایی –% بود. به دنبال آن از فرمول پی % به 93براون، 

 دست آمد.

 تعیین اعتبار

ه از آن مفهوم می شنننود ارتباط دارد. ااتبار مهمتریا ویژگی انحصننناری ایا امر به توانایی آزمون بر اندازه گیری آنکه ک

اسننت. مطالعه ااتبار آزمون ممکا اسننت در ابتدای منطقی ) در ظاهر یا محتوا ( و یا ت ربی ر آماری )مربوط به مالک یا 

 ضایت بخشی است.، دارای ااتبار محتوا،ااتبارسازه،ااتبار درونی و ااتبار پیش بیا رAMSسازه ( باشد. مقیاس 

شها  به  AMSااتبارمحتوای    اعتبار محتوا: س سی در محتوای پر شنا شها و توافق و نظریات کار س از طریق انتخاا پر

صی ب یار باال، متقاباًل  شخی شهای ت شها با ارز س شود. به االوه انتخاا پر ست انگیزه تأیید ثابت می  سن ش در انوان 

اتبار محتوا که دارای نظام مندی و تکامل بیشنننتری اسنننت با انوان های ااتباری انتخاا بهتر محتواها را در پی دارد.ا

 منننننننننطننننقننننی،ااننننتننننبننننار رشننننننتننننه ای، یننننا ااننننتننننبننننار دوره ای نننننامننننیننننده 

ها مهم اسننننت، ولی  فت آزمون ظه ای در پیشنننر بل مالح قا به طور  ماری اسننننت و  بار محتوا ایرآ  می شنننود. اات

تضنمیا می کند که محتوای آن یک گروه نماینده  AMSتبار محتوای می تواند در آزمون انگیزه تأیید نیز مهم باشند، اا

تقریباً با همه و هر حوزه مهم رفتار  AMSاز محدودۀ پدیده های تحت بررسننی را پوشننش می دهد. پوشننش سننؤالهای 

در رابطه با رفتار منظم، حالت دفاای داشنننتا،پاسنننخ دهی اعتماای،  AMSانگیزشنننی تأیید ارتباط دارد. حوزه های 

تأیید اعتماای در رفتارهای ممنوع از لحاظ و اب نننتگی، ازت نفس، کشنننش اعتماای، خود نمایی مثبت و همکنیا 



 فنننننننننرهنننننننننننننننننننگنننننننننی، در اینننننننننا منننننننننقنننننننننیننننننننناس 

سؤالهایی که موعن افزایش ااتبار محتوا ه تند، مورد توعه قرار  سان در پذیرش  گن انده شده اند. در ضما نظرکارشنا

 گرفت.

نشان می دهد که نمره های بدست آمده تا چه حد، اعزاه واقعی آزمون را اندازه گیری می  ایا نوع ااتبار  اعتبار درونی:

ضرین پایایی دو نیمه  شود ارزش باالی بازآزمایی و همکنیا  شان داده می  شاخص پایایی ن صطالح  کنند. ایا م ئله با ا

 دارای ااتبار درونی قابل مالحظه ای است. AMSای 

شان می شاهد ب   اعتبار پیش بین: ر ایا ااتبار از پژوهشهای چندیا نوی نده به دست  می آید. نتایج به دست آمده ن

(. به االوه به ایا نتی ه  1980، 33دهد که بیا پیکیدگی شنننناختی و انگیزه تأیید رابطه منفی وعود دارد ) تری پاتی 

طی سازی کالمی تحت شرایط تقویتی مثبت و رسیده اندکه افرادی که دارای درعه باالیی از انگیزۀ تأیید ه تند برای شر

(. در ادراک اعتماای 1980همکنیا منفی، با نشانه های کالمی و اطواری آمادگی بیشتری دارند) تری پاتی و تری پاتی 

( همکنیا مشخص شد افرادی که 1978به تشخیص نیز به انوان املکردی از انگیزه تأیید توعه شده است )تری پاتی، 

ه تأیید باال بودند درمقای نننه با افرادی که انگیزۀ تأیید آنها پاییا بود، دارای درعه باالیی از دینداری بودند ) دارای انگیز

ستوا  سری و ا ، آزمودنیها،ویژگیهائی چون: ما برتر، نیروی فراما، HAGکاتل  PFآزمون  16( در 1980، 34تری پاتی و 

ویژگیهایی از قبیل  LAGسننی نشننان دادند. براکس، آزمودنی های محبت،تهور، نرم خویی و نیروی برتری از خود اح ننا

(. در مقیاس اضطراا 1980هن ار پذیری، زیرکی، افراط گرایی،خود ب ندگی و تنش پویشی باالیی بروز دادند) تری پاتی

ضطراا و آزمودنی های  HAGسینا  شان دادند) تری پاتی، LAGسطح پائینی از ا ضطراا ن (. 1980درعه باالیی از ا

های  که آزمودنی مد  به دسنننت آ های HAGهمکنیا ایا نتی ه  قای نننه آزمودنی ند) تری  LAG، در م گاتر بود سننناز

به ن بت بیشتری دارای کنترل  LAGدارای کنترل ظاهری بودند درحالیکه آزمودنیهای  HAG(.آزمودنیهای 1980پاتی،

گزارش دادند که آزمودنیهای با موقعیت پائیا  1980در سنننال  35(. تری پاتی و تی واری1980تری پاتی،درونی بودند) 

شتری ه تند. به  شده تر ه تند در حالی که آزمودنیهای با موقعیت باال دارای کنترل ظاهری بی ازلحاظ درونی کنترل 

 HAGی کنترل درونی بیشنننتر و آزمودنیهای دارا LAG( پی بردند که آزمودنیهای 1980) 36االوه تری پاتی و می نننرا

دارای کنترل ظاهری کمتری ه ننتند.در مورد واب ننتگی ادراکی و اعتماای نیز خاطر نشننان شننده اسننت که آزمودنیهای 

HAG  در مقای ه با آزمودنیهایLAG   ،(.در مقیاس محرومیت دائمی، 1980دارای واب تگی بیشتری بودند ) تری پاتی

دارای محرومیت بیشننتری بودند ) تری    LAGرومیت کمتری داشننتند. درحالیکه آزمودنیهای مح HAGآزمودنی های 

(.همیا طور گروهی که دارای تأیید باالتری بودند رفتار سنننازگارانه تری ن نننبت به گروه دارای تأیید کمتر 1980پاتی، 

شان دادند. االوه برایا گزارش داده اند که گروه دارای تأیید باال در مقاب ل گروه دارای تأیید پاییا، دفاع ادراکی بیشتری ن

( همکنیا افراد دارای تأیید باال نیز در مقای ه با آنان که دارای تأیید پاییا تری 1979از خود بروز داده اند ) تری پاتی، 

 (.1980بودند، آمادگی واب تگی بیشتری داشتند. ) تری پاتی، 
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سازه: ن حدی دارد که ایا مقیاس، سننازه روان شننناختی را آن گونه که در طرح اشنناره به آ AMSااتبارسننازه   اعتبار 

سازه انگیزه تأیید بر  شود اندازه گیری می کند.  سازی می  شناختی مربوط به آن مفهوم  سازه های روان  نظری مفاهیم و 

باال در  ، وری 37ندر سنننن ش خصنننومت پاییا خواهند بود. هتر ینگتو AMSایا مطلن داللت دارد که آزمودنیهای 
، اامل بازدارنده ای در ابراز پرخاشگری باشند. الوی HAG( چنیا پیشنهاد کردند که ممکا است آزمودنیهای 1964)38
شود.)1975و کرندال ) 39 صومت دیده می  (. همکنیا  r=0ر76( می گفتند همب تگی منفی ب یارباالیی بیا تأیید و خ

 =0رN ،361=250، 40منفی گزارش شده است.) تری پاتی و ساک نا در شرایط عامعه هند رابطه انگیزه تأیید و خصومت

rمعنادار است. 0ر01( ایا همب تگی در سطح 

 هنجارها

از آن ا که نمره های آزمودنی روانی مطلق نی ننتند،معنی آنها تا حد زیادی تحت تأثیر تف ننیرهای گروه مرعع اسننت. در 

با انتخاا اتفاقی )  AMSای تعییا هن ارها، هن ارهای درصدی آزمون سازی روانی روشهای متفاوتی دنبال می شود. بر

دانش وی دانشگاه و کالج متعلق به رشته های هنر،بازرگانی، حقوق و  2050دختر ( نمونه ای شامل  960پ ر و  1090

شدند. هن ارهای  شماره  AMSالوم در کالسهای لی انس و پس از لی انس آماده  ست.همکنیا 7درعدول   نیز آمده ا

ست بنابرایا می توان  شابه ا ست. الگوی نمره ها کامالً م هن ارهای ویژه نیز برای پ ران و دختران به طورعداگانه آمده ا

 هن ارها را برای یک گروه اام مذکر و یا مؤنث مورد استفاده قرار داد.

 

 کاربرد

لحاظ می تواند در به دست آوردن ارزش اهداف مقیاس حاضر در ارائه نیروی انگیزه فردی،ک ن انگیزه تأیید است. بدیا 

کمی گرایش شنننخصنننیتی و انگیزه تأیید اسنننتفاده شنننود و ابزار تحقیقی مفیدی ای ادکند. ایا مقیاس هم به صنننورت 

خودآزمایی و هم ایر خود آزمایی برگزار می شننود و نیاز چندانی به آزمون گیرنده تعلیم دیده ای ندارد. دسننتورالعملها به 

شنی در اولیا ستفاده قرارداد. برخی از عنبه  رو شخص می توان مورد ا شده اند  و به راحتی در گروه های م صفحه چاپ 

 های مهم در ارتباط با برگزاری ایا مقیاس به ایا شرح است:

 دقیقه آن را  به اتمام می رسانند. 40آزمون محدودیت زمان ندارد، هر چند االن گروهها در  -1

س -2 سریع بدهند و رک مقدم بر اعرای مقیاس، خوا ا سخ ها را تا حد امکان  شود که پا ت در زمان آزمون تأکید 

 گویی و مشارکت نیز الزمۀ آن است.

همکنیا الزم به تأکید است که پاسخ درست یا نادرستی برای سؤالها نی ت و همۀ پرسشها نیز باید پاسخ داده  -3

 شوند.
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 پاسخ داده شوند وعمله ای بدون عواا نماند.باید روشا شود که سؤالها باید به شکل درست یا نادرست  -4

شود و از  -5 صدای بلند خوانده  ستورالعمل با  ست د شود، خوا ا صورت خود آزمایی برگزار می  اگر چه آزمون به 

 پاسخ دهندگان خواسته شود آنها را به آه تگی بخوانند.

6- AMS .را می توان به صورت آزمون فردی یا شرایط آزمون گروهی برگزار کرد 
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