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 چکیده
یه مذکور الگوی نظر در مورد افسردگی و رفتارهای منجر به خودکشی است. اینظریهنظریه جایگاه اجتماعی 

. بر این شودمیمنجر به افسردگی آنان  درنهایتاست؛ که  احساس شکست و احساس ناکامی در حیوانات

 .اندنمودهرا برای سنجش احساس شکست ابداع  ایپرسشنامه( 0991)اساس، گیلبرت و آلن 

هنجاریابی اکتشافی پرسشنامه احساس شکست و بررسی روایی و پایایی آن در بین  منظوربهپژوهش حاضر 

زن( از دانشجویان به  214مرد و  012) نفر 113مشتمل بر  اینمونه است. شدهانجامدانشجویان دانشگاه عالمه 

 منظورهبروش تصادفی انتخاب شدند. تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس بکار گرفته شد؛ همچنین 

شنامه اگرچه نسخه اصلی پرس ناامیدی و افسردگی بک استفاده شد. هایپرسشنامهمحاسبه روایی همگرا از 

 و "احساس بازندگی"، "احساس رکود" هاینامبدون خرده مقیاس است، پژوهش حاضر وجود سه عامل به 

از واریانس کل  %31این سه عامل قادر به تبیین حدود  درمجموع. دهدمیرا نشان  "احساس رضایتمندی"

 92/1و مردان  90/1، در جامعه زنان 90/1 هاآزمودنیهستند. ضریب پایایی روش آلفای کرونباخ برای کل 

س ناامیدی و افسردگی بک با پرسشنامه احسا هایپرسشنامههمچنین همبستگی باالیی بین آمد.  دست به

بر اساس نتایج پژوهش، مقیاس احساس شکست از روایی و  آمد. دست بهاس آن شکست و نیز سه خرده مقی

 پایایی مناسبی در میان دانشجویان ایرانی برخوردار است.

ی، نظریه جایگاه افسردگی، پایایی، روایی، ناامید شکست،احساس : واژگان کلیدی

 اجتماعی
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 مقدمه

که نیازمند ارضای احترام به خویشتن است به دنبال منزلت و جایگاه  جهتازآنانسان 

جایگاه اجتماعی در جوامع انسانی از اهمیت باالیی برخوردار است و یک اجتماعی است. 

با پایین آمدن و از دست  شدهدیده کند.فرد همواره تمام تالش خود را برای حفظ آن می

در انسان  تنهانهاین احساس  کند.فرد احساس شکست می تردادن جایگاه و تنزل به مقام پایین

هم وجود دارد. تحقیقات زیادی در دنیا نشان داده است که احساس  حیوانات دربلکه 

وارد مشکست منجر به تجربه کردن احساسات دیگری چون ناامیدی، افسردگی، خودکشی و 

 "0کستاحساس ش». لذا در این پژوهش بر آن شدیم که به هنجاریابی پرسشنامه شودمی دیگر

 در جامعه ایرانی بپردازیم.

 ها و دیگر اختالالت روانیدر بروز بیماری یکی از چهار عامل اصلی عنوانبهافسردگی 

-ردهک بینیپیشهمچنین دانشمندان بر اساس تحقیقات  .(2112 ،2نمروف) است. شدهشناخته

 اهدخودر جهان  ومیرمرگهای قلبی، افسردگی دومین علت بعد از بیماری 2121اند؛ تا سال 

 .(2112 ،1همکاران و موسوی) شد

 : احساسکندمیفردی که به لحاظ بالینی افسرده است مجموعه عالئمی را تجربه 

دادن انگیزه و احساس مثبت نسبت به خود، ناامیدی به آینده، وابستگی  دست از، ارزشیبی

 مایلت تفکرات منفی در مورد خود، جهان و آینده،داشتن و نیز عدم تمرکز در انجام کارها، 

 عالئمبعالوه،  .(2119 ،4آلفورد و بک) خودکشیبه عقب کشیدن از روابط اجتماعی، افکار 

، مشکالت گوارشی شامل درد سردرد، کاهش اشتها و وزن، درخواهدیگری نظیر اختالل 

 شودمی. همه این عوامل موجب (0،2114گاپر ون) خوردمیبه چشم  نیزمعده، تهوع و غیره 

 در محیط اطراف خود رفتار کند. نفساعتمادبهنتواند با  که فرد افسرده

                                                           
1. Defeat 

2. Nemeroff 

3. Moussavi 

4. Beck & Alford 

5. Van Praag 
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 و گیلبرتت. اس قرارگرفته موردبررسیافسردگی از دیدگاه نظریات گوناگونی  تاکنون

اند. بر طبق قرار داده موردمطالعه 2افسردگی را از منظر نظریه جایگاه اجتماعی (0991) 0آلن

که  ردیدارد. به این معنا، ف تریقوییارتباط  بروز افسردگی با جایگاه اجتماعی این نظریه

اه نظریه خاستگاما  ؛باالست مال بروز افسردگی در وید، احتدار تریپایینگاه اجتماعی جای

 جایگاه اجتماعی کجاست؟

 1یساپر هبنا به گفت است. آمدهدستبهجایگاه اجتماعی از مطالعه بر روی حیوانات  نظریه

که جایگاه اجتماعی باالتری دارد، پذیرش اجتماعی باالتری  در قلمرو حیوانی کسی (0922)

، حیوانات برای اینکه بخواهند به هدف دیگرعبارتبهنیز در بین گروه خود خواهد داشت. 

خود برسند، یا در گروه خود پذیرفته شوند باید بر رقیب خود پیروز شوند؛ لذا جایگاه 

 است. یکی از مواردی شدهشناختهآنان  نفساعتمادبهاجتماعی یکی از عوامل اثرگذار در 

وقتی  ات است.گیری در حیوانجفت قرارگرفتهکه در تحقیقات گوناگون مورد آزمایش 

کرده و  "احساس شکست"خورد، حیوانی در انتخاب جفت از رقیب خود شکست می

 (2113ب، 2110 الف، 2110 گیلبرت) شودافسردگی در وی مشاهده می هاینشانه

احساس شکست یکی از مفاهیمی است که از نظریه جایگاه  که گفته شد طورهمان

دانشمندان با استفاده از این نظریه . (0991 آلن، و گیلبرت) استاجتماعی بیرون آمده 

انجام داده و به نتایج ارزشمندی دست زندگی حیوانات  در موردتحقیقات بسیاری 

مسلما  ،گیردمیبین حیوانات صورت  وقتی جنگ و نزاعی . در قلمرو حیوانیاندپیداکرده

دو انتخاب  کندمییکی برنده و یکی بازنده باشد؛ حیوانی که احساس شکست  بایستمی

فاده کشته شود و دیگری است بیندراین: ادامه دادن که ممکن است گیردمیپیش رویش قرار 

ند شود که کمتر آسیب و صدمه ببیمیاز مکانیسمی که از شدت تنش کاسته و موجب این 

 ستوقتی بازنده احساس شکاز طریق این مکانیسم کند. میو از وی در مقابل رقیب محافظت 

شکست  که من در آستانه کندمیاین پیام را منتقل  هاییسیگنالاز طریق فرستادن  کندمی

                                                           
1. Gilbert & Allen 

2. Social rank theory 

3. Price 
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اینکه دیگر  برایو  و رقیب او نیز که در آستانه پیروزی است این پیام را دریافت کرده هستم

 .(2111همکاران، و 0اسلومن ؛0991آلن، و گیلبرت) کندمی نشینیعقبآسیبی به او نرساند 

نشان داد که تجربیات احساس  هاموشنتایج تحقیقات آزمایشگاهی بر روی همچنین 

پایین آمدن  گذارد.میها اثرات روانی و رفتاری بر روی آنان در موش 2شکست اجتماعی

 هایاسخپو افزایش  تالشگرانتکاپو و جنبش، از دست دادن انگیزه، پایین آمدن رفتارهای 

 0ریگوال ؛4،2113کینی ؛2112همکاران، و 1بکر) این اثرات است ازجملهدر بین آنان  تدافعی

عدم تحرک، تغییر در الگوی خواب، باال  علت بهبعالوه افزایش وزن  .(2110همکاران، و

 شدهیدهد هاآندر و کرختی، کاهش اشتها از دیگر عوارضی بود که  حسیبیرفتن احساس 

احساس شکست  تأثیر. مثال دیگر از (3،2112فالگ و فوچس ؛2112همکاران، و بکر)

 آمد. دست بهاجتماعی در بروز افسردگی از طریق مطالعه بر روی نوعی موش درختی 

 کنندیمهای ضعیف بیشتر احساس شکست را تجربه عنوان کردند که موش گونهاینققان مح

و  دو همین احساس در آنان باعث شد که دیگر تمایلی به فعالیت اجتماعی نداشته باشن

تحقیقی مشابه با . (0913 ،2هولست وان) رفتنداز بین  هاموشتعدادی از این نوع  درنهایت

های ماده انجام شد. در این مطالعه، از طریق دستکاری، جایگاه این موضوع بر روی میمون

ای ههای زیردست و مسئول تغییر داده شد. همین امر موجب تغییر رفتار در میمونمیمون

اجتماعی و باال رفتن انگیزه شد؛ از سوی دیگر،  هایفعالیتزیردست مانند افزایش در 

در  ومیررگمباال رفتن  وهای محیطی، افسردگی مانند عدم پاسخگویی به محرکرفتارهایی 

 همکاران، و 1لییوش) بودند؛ دیده شد دادهازدستهایی که جایگاه اجتماعی خود را میمون

نیز در تحقیقی به مقایسه  (0999) همکارانو  01. هالر(9،0992آنتون و لبر شیولی، ؛2110

                                                           
1. Sloman 

2. Social defeat 

3. Becker 

4. Keeney 

5. Rygula 

6. Fuchs & Flügge 

7. Von Holst 

8. Shively 

9. Shively, Laber, Anton 

10. Haller 
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دند به این نتیجه رسی آنان در مطالعات خود نر و ماده پرداختند؛ هایموشاحساس شکست در 

منجر  ایمقایسهنر بیشتر از ماده است. نتایج این مطالعات  هایموشکه احساس شکست در 

کست، تجربه کردن احساس ش ویژهبهبه این احتمال شد که با پایین آمدن جایگاه اجتماعی و 

 افسردگی را در انسان توضیح داد. توانمی

مواجه  زیادی هایپیچیدگیبا  شودمیاحساس شکست وقتی در مورد انسان بکار برده 

در بیرون از فرد وجود دارد  عالوه بر جایگاه اجتماعی خارجی که، دیگرعبارتبه. شودمی

وان و مشترک بین انسان و حی که مقام خود را در اجتماع باال ببرد انگیزدبرمیو تالش او را 

هر انسانی جایگاه روانی درونی دارد که بر مبنای آن اهداف و آرزوهایی برای خود است؛ 

به دنبال  تنهانهاو  روازاین. (2110 ،0درو) کندمیحرکت  هاآنانتخاب کرده و به سمت 

 ؛، بلکه دوست دارد در تمایالت شخصی خود به مهارت برسدرودمیموقعیت اجتماعی باالتر 

هارت م موارد دیگرمانند افرادی که دوست دارند در نویسندگی، نقاشی، خلق آثار هنری و 

ه از دست دادن جایگاه اجتماعی، بلک تنهانهاحساس شکست در انسان  روازاینداشته باشند. 

 .(0991 ،2نسه) شودمینرسیدن به اهداف و تمایالت شخصی را نیز شامل 

امکان تجربه کردن احساس شکست سه حالت را تعریف کرد که در آن  (2111) گیلبرت

( 2 حمایتیشکست در رسیدن به هدف و یا از دست دادن منابع )0از سوی فرد بیشتر است: 

( عالوه بر اینکه 1قرار گیرد و کنار گذاشته شود و انتقاد فرد از سوی اجتماع مورد حمله 

ممکن است فرد از سوی اجتماع آماج حمالت قرار گیرد، این اتفاق ممکن است از سوی 

یسه ، مقاموردبی خود انتقادگری، دسترسغیرقابل هایطلبیجاهاهداف و خود فرد رخ دهد. 

 های مربوط به عوامل مخرب درونی هستند.از نمونهخود با دیگران 

که گفته شد مفهوم احساس شکست از نتایج تحقیقاتی که بر روی حیوانات  طورهمان

و مهم در  گسترده و وسیع در چهار اختالل روانی طوربهاست اما  آمدهدستبهانجام شد، 

، (2111 همکاران، و 1جانسون) خودکشی، (0991آلن، و گیلبرت)افسردگی  انسان:

                                                           
1. Rohde 

2. Nesse 

3. Johnson 
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انحه و اختالل استرس پس از س (2112 همکاران، و 0بریچوود)اختالالت اضطرابی 

(PTSD)(0992 ،2لرا و کالرک نمور،اد) 1ورتیل بنا به گفته .است قرارگرفته موردمطالعه 

احساس شکست همپوشی زیادی با ناامیدی دارد. وقتی فردی احساس شکست را  (2101)

 رصددد تواندمی: یا وی آیدمیدو وضعیت پیش  بعدازآن، شودمیتجربه کرد، ابتدا ناامید 

ین . محققان بر ارودمیو از نو شروع کند و یا اینکه به سمت افسردگی  برآمدهجبران آن 

. همچنین (2112 همکاران، و 4میستاکیدو) شودمیو سپس افسرده باورند که فرد ابتدا ناامید 

از  %1/20انجام دادند که  اسکیزوفرنیبیمار  21بر روی  ایمطالعه (2101)تیلور و همکاران 

آنان افکار مربوط به خودکشی داشتند. آنان  %01اقدام به خودکشی و  باریکبیماران سابقه 

 اقدام بهاصلی در افکار و  عوامل عنوانبهرا  0ناکامیاحساس احساس شکست و  هایعامل

امی احساس شکست و احساس ناک گزارش کردند. اسکیزوفرنی مبتالبهخودکشی بیماران 

به  . احساس ناکامیاست کردههر دو از مفاهیمی هستند که نظریه جایگاه اجتماعی معرفی 

تدا که فرد در اب صورتبدین آید.می وجود بهناممکن  فراردنبال وضعیتی تحت عنوان 

ساس و به دنبال آن احتواند احساس شکست کرده و در پی این است که فرار کند ولی نمی

. در حقیقت مرز باریکی بین احساس شکست (0991گیلبرت و آلن،) کندناکامی را تجربه می

ند؛ ی هستو ناکامی وجود دارد و دانشمندان در خصوص اینکه آیا این دو مفهوم جدا و یا یک

بر این امر توافق دارند که  هاآن. ولی همه (2119تیلور و همکاران،) دارند نظراختالف

اینکه در ) گیرداحساس شکست در ابتدا و بر اساس ارزیابی فرد از شرایط خودش شکل می

 درنهایتآستانه شکست است و امکان از دست دادن جایگاه اجتماعی در وی وجود دارد(؛ 

( حل 0آید؛ بر اساس نظر شخص نسبت به توانایی خود در آن احساس ناکامی میو به دنبال 

: تاس چیزیکاینکه هسته مرکزی هر دو  درنهایتو  ( فرار از موقعیت2و یا  آمدهپیشمسئله 

جانسون و ) آمدهپیشتغییر شرایط و حل مسائل  منظوربهناتوان پنداشتن خود 

                                                           
1. Birchwood 

2. Dunmore, Clark & Ehlers 

3. Taylor 

4. Mystakidou 

5. Entrapment 
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به  ایمطالعهدر  (2102)و همکاران  0وتیپاناگ. (2119؛ تیلور و همکاران،2111همکاران،

حه پرداختند. اناختالل استرس پس از س مبتالبهان شناسایی عوامل منجر به خودکشی در بیمار

لی در عوامل اص عنوانبهنتایج تحقیقات آنان ناامیدی، احساس شکست و احساس ناکامی را 

( نشان PTSD) سانحهدر بیماران اختالل استرس پس از  بروز رفتارهای منجر به خودکشی

 داد.

گیلبرت و آلن با توجه به نظریه جایگاه اجتماعی مفهوم احساس شکست را معرفی کرده 

 0991سؤالی را ساختند و از سال  03 ایپرسشنامهسنجش این احساس در انسان  منظوربهو 

به  تواندیم مثالعنوانبه. به است شدهمانجابا استفاده از آن  ایگستردهتحقیقات  تاکنون

، ماریا (2119) همکارانو  4، وات(2110) 1گرا، سلتن و کنتر(2110) 2یستتحقیقات بورکو

. بعالوه روانشناسان به نقش اشاره کرد (2101) 3و راواجا کیویکانکاس ،(2102) 0و همکاران

افسردگی، خودکشی،  ازجملهکه احساس شکست روی اختالالت مهمی  ایاساسیمهم و 

، تفکرات (2100 همکاران، و تیلور) سانحهت اضطرابی، اختالل استرس پس از اختالال

دارد، پی  (2101 ،2پیتر)، اقدام به خودکشی (2101 همکاران، و تیلور)مربوط به خودکشی 

( پرسشنامه احساس شکست را در کشور ترکیه 2101) همکارانو  1آکین بعالوه .اندبرده

ولی تاکنون تحقیقی که به هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست در  اند.هنجاریابی کرده

بط ها و نیز عوامل مرتلذا، بررسی مؤلفه. یافت نشدباشد، امعه و فرهنگ ایرانی پرداخته ج

تواند ب هاییمؤلفهشناخت چنین  بساچهبرخوردارند؛  ایویژهشکست از اهمیت  بااحساس

 و اختالالت در انسان مؤثر باشد. هابیماریراهکاری برای پیشگیری از بروز  عنوانبه

  

                                                           
1. Panagioti 

2. Björkqvist 

3. Selten & Cantor-Graae 

4. Watt 

5. Maria 

6. Kivikangas & Ravaja 

7. Peter 

8. Akın 
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 پژوهشروش 

دانشجوی مرد و زن کارشناسی و کارشناسی ارشد  101پرسشنامه احساس شکست در بین 

توزیع گردید که این دانشجویان متعلق به به روش تصادفی دانشگاه عالمه طباطبائی 

: روانشناسی، حقوق، ادبیات، مدیریت، اقتصاد و حسابداری ازجملهمختلفی  هایدانشکده

 صورتبه کنندگانشرکتپرسشنامه برگردانده شد. تمامی  113از بین این تعداد  و باشندمی

 داوطلبانه و بدون ذکر نام اقدام به تکمیل پرسشنامه کردند.

 (0991) نآلپرسشنامه احساس شکست توسط گیلبرت و  پرسشنامه احساس شکست:

احساس  معنای بهآیتم احساس شکست را با یک نمره که  03ساخته شد. این پرسشنامه با 

 کنندهرکتش. افراد کندمی گیریاندازهشکست در مبارزه و از دست رفتن جایگاه فرد است، 

 از هرکدام بهداوطلبانه و بدون ذکر نام شرکت کردند؛  صورتبهدر این پژوهش که 

 شدهطراحی "تقریبا همیشه"تا  "هرگز"از  لیکرت ایدرجه 0 مقیاس که بر اساس سؤاالت

گذشته به چه میزان احساس  روز 2دادند. از آنان خواسته شد پاسخ دهند در  بود؛ پاسخ

لفا در هر آ ضرایب با بسیار باال همسانی درونی دارایاین مقیاس . اندکردهشکست را تجربه 

برای دانش آموزان  94/1 اطمینان بعالوه با، مردان( برای 91/1برای زنان و  94/1) گروهدو 

. در این پژوهش، پرسشنامه احساس (0991 آلن، و گیلبرت) هست افسرده در گروه 91/1 و

جداگانه از انگلیسی به فارسی برگردانده شد. سپس  صورتبهشکست توسط دو مترجم 

روانشناسی  ز اساتید مشاوره ونفر ا 3بررسی وضعیت ترجمه در اختیار  منظوربهپرسشنامه 

قرار داده شد. ارزیابی حاصل شامل برخی پیشنهادهای اصالحی بود  طباطبائی دانشگاه عالمه

که پس از انجام اصالحات دوباره به انگلیسی برگردانده شد. بررسی این برگردان برخی عدم 

را نشان داد. در ادامه پرسشنامه مذکور به سازنده ارسال و نظر ایشان را هم در مورد  هاتوافق

 و اصالحی پیشنهادهای دقیق، بررسی با آزمون سازندجویا شدیم.  شدهانجامنحوه ترجمه 

 کرد. اعالم مجری به الکترونیکی نام طی را مجدد برگردان نسخه برجسته و قوت نکات

 اعمال شد. فارسی برگردان و مجدد برگردان برگة در بررسی پیشنهادها این کلیه

و  شوندمی گذارینمرهمعکوس  صورتبه 2،4،3،9الزم به توضیح است که سواالت 

 .هستنسخه اصلی آن بدون خرده مقیاس 
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(: این پرسشنامه شکل بازنگری شده BDI-II) دومپرسشنامه افسردگی بک ویرایش 

 و بک) است شدهتدوینپرسشنامه افسردگی بک است که جهت سنجش شدت افسردگی 

همخوان است  0IV-DSM . این ویرایش در مقایسه با ویرایش اول بیشتر با(0993 همکاران،

ی تسؤالی است و تمام عناصر افسردگی بر اساس نظریه شناخ 20 نیز 2BDI، II-BDIو همانند

 .دهدمیرا پوشش 

است. ضریب  آمدهدستبه 91/1تا  21/1از  ایدامنهدر  آزمایی بازپایایی آزمون به روش 

 و بک) است آمدهدستبه 3/1همبستگی بین این پرسشنامه و آزمون افسردگی همیلتون،

و ضرایب  90/1. همچنین در مطالعات داخل نیز ضریب اعتبار کل برابر (0993 همکاران،

این  آزمایی بازاست. همچنین ضریب  آمدهدستبه 31/1همبستگی هر آیتم با کل پرسشنامه 

 آمدهدستبه. آلفای (0113 محمدخانی، و دابسون) است شدهمحاسبه 94/1پرسشنامه برابر 

 .هست 12/1در این تحقیق نیز 

میزان  گیریاندازهجهت بررسی و  (0924) بکپرسشنامه ناامیدی بک: مقیاس ناامیدی 

است. از این مقیاس برای سنجش میزان  شدهساختهانتظارات منفی فرد درباره حوادث آینده 

جمله است که طرز فکر و  21. این آزمون دارای شودمیاستفاده  هاآزمودنییأس و ناامیدی 

 . دامنهشوندمیصحیح یا غلط جواب داده  صورتبه. جمالت کندمیروحیه فرد را بیان 

روی دانشجویان دانشگاه  (0111) دژکام. آزمون ناامیدی از سوی هست 21تا  1نمرات میان 

آزاد اسالمی واحد تهران هنجاریابی شده است. بررسی مقیاس فوق با استفاده از همبستگی 

مقیاس ناامیدی بک یک سازه واحدی را نمرات هر پرسش با نمره کل نشان داد که 

رونباخ( آلفای ک) درونی. پایایی مقیاس با استفاده از ضریب همسانی کندمی گیریاندازه

 اصلی پنج هایمؤلفهاست. جهت بررسی روایی آزمون با انجام تحلیل  آمدهدستبه 29%

نگرش نسبت به آینده  -1ناامیدی در مورد آینده  -2 هاخواستهیأس در دستیابی به  -0 عامل

 9/41 همرویاعتماد نفس به آینده، استخراج شد که این پنج عامل  -0دورنمای زندگی  -4

                                                           
1. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

2. Beck Depression Inventory (BDI) 
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 13/1در این تحقیق  آمدهدستبه. آلفای (0111 ،دژکام) کندمیدرصد واریانس کل را تبیین 

 .هست

 اخکرونبی حاصل از پرسشنامه با استفاده از آلفای هاداده :هاداده وتحلیلتجزیهروش 

 اصلی و چرخش از نوع واریماکس( هایمؤلفه)املی برای بررسی پایایی آزمون(، تحلیل ع)

حساس پرسشنامه ا همگرابررسی روایی  منظوربه. همچنین قرار گرفت وتحلیلتجزیهمورد 

ای ناامیدی و هبا پرسشنامه ایشهمقیاسهمراه با خرده  شکست، همبستگی بین این پرسشنامه

 افسردگی بک انجام شد.

 ها پژوهشیافته

، همچنین اطالعات مربوط به هاآزمودنی کلبهاطالعات توصیفی مربوط  0در جدول شماره 

 است. شدهدادهدو جنس نشان 

 هاتوصیفی آزمودنی اطالعات .1جدول 

  زن مرد کل

 تعداد 214 012 113

11/11  11/12  11/14  میانه 

411/41  101/14  390/14  میانگین 

999/9  221/01  314/9  انحراف معیار 

11/03  11/02  11/03  بیشترین 

11/20  11/02  11/32  کمترین 

سنجش همسانی درونی پرسشنامه احساس شکست، از ضریب آلفای کرونباخ  منظوربه

و مردان  90/1و همچنین ضریب آلفای زنان  90/1 آزموناستفاده شد. آلفای کرونباخ کل 

 آمد. به دست 92/1

یل زیربنای مواد پرسشنامه را تشک احتمالکه  هاییعاملبرای تعیین و تشخیص عامل یا 

ست. ا شدهاستفادهآن، از چرخش واریماکس  یسادهو همچنین برای تعیین ساختار  دهدمی
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 KMOعالوه بر آنکه مقدار دترمینال همبستگی صفر نیست، مقدار  دهدمینشان  هاداده

 111/1و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر  921/1( برابر بردارینمونه)کفایت 

تگی و معناداری آزمون بارتلت، ماتریس همبس بردارینمونهبنابراین، با توجه به کفایت ؛ است

برای تحلیل عامل مناسب است. پس اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی  هاداده

 قابل توجیه خواهد بود. موردمطالعه

 که تمامی مقادیر مرتبط با همبستگی سؤاالت با کل آزمون دهدمینتایج نشان  طورکلیبه

تگی باالی بین قرار دارند که نشان از همبس 4/1اصلی باالتر از  هایمؤلفهدر راستای تحلیل 

 عاملی است. سؤاالت با کل آزمون و مناسب بودن آن جهت تحلیل تکتک

 اصلی هایمؤلفهآماری اولیه با استفاده از روش تحلیل  ایشاخصه .2جدول 

 مقدار ارزش ویژه مؤلفه

 تجمعی% واریانس% مجموع

0 411/2  402/43  402/43  

2 000/0  440/9  191/00  

1 030/0  229/2  022/31  

عوامل  عنوانبهبر پایه مالک کیسر، عواملی که دارای ارزش ویژه باالتر از یک هستند 

عامل دارای  1است،  شدهدادهنشان  2که در جدول  طورهمان. شوندمیقابل استخراج تعیین 

درصد واریانس کل را تبیین  022/31 طورکلیبهعامل  1ارزش بیشتر از یک هستند و این 

درصد واریانس  402/43شد  گذارینام «اول که خرده مقیاس احساس رکودعامل . کنندمی

احساس "درصد و عامل سوم با عنوان  440/9احساس بازندگی  بانامکل، عامل دوم 

ی . الزم به ذکر است که فرم انگلیسکندمیدرصد واریانس کل را تبیین  229/2 "رضایتمندی

 .هستپرسشنامه احساس شکست بدون خرده مقیاس 

عالوه بر روش کیسر، برای استخراج تعداد عوامل باید به مقدار واریانس تبیین شده توسط 

 دهشترسیمهر عامل و بخصوص نمودار اسکری توجه کرد. به همین جهت نمودار اسکری 

 .گرددمیاست که در ذیل مشاهده 
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 . نموداراسکری جهت تعیین تعداد عوامل1نمودار 

عامل از مجموعه عوامل  1توان مشاهده کرد که تنها می 0 شماره با دقت در نمودار

حدوده و یبا در یک مپرسشنامه باالتر از شیب خط هستند و بقیه عوامل تقر دهندهتشکیل

رفت که تعداد نتیجه گ توانمیبنابراین با توجه به نمودار اسکری نیز ؛ باشندمی به همنزدیک 

 ید دارند.عامل سازنده در ابزار پژوهش حاضر تأک 1

با عامل دوم  سؤال 0با عامل اول؛ تعداد  سؤال 2دهد که نشان می 1بعالوه جدول شماره 

دارد. همچنین ضریب آلفای  4/1سؤال با عامل سوم دارای همبستگی باالتر از  4 درنهایتو 

به  22/1و ضریب آلفای احساس رضایتمندی  12/1، احساس بازندگی 91/1احساس رکود 

 آمد. دست
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 واریماکس چرخش از بعد عاملی هایشاخص ماتریس. 3جدول 

 سؤاالت هاعامل

 03 -04 -01 -00 -01 -1 -2 احساس رکود -0

 00 -02 -0 -1 -0 احساس بازندگی -2

 9 -3 -4 -2 احساس رضایتمندی -1

شنامه از پرس بررسی روایی همگرا پرسشنامه احساس شکست منظوربهدر ادامه پژوهش، 

 ناامیدی بک استفاده شد. افسردگی و

 هایاسمقیشکست و خرده  بااحساسجدول زیر همبستگی افسردگی و ناامیدی بک را 

 .دهدمیآن نشان 
 یرهای پژوهشغمربوط به آزمون ضریب همبستگی بین مت هاییافته .4جدول 

 رتأثیضریب  سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر متغیر همگرا

 افسردگی

 14/1 10/1 222/1* احساس شکست

 11/1 10/1 391/1* خرده مقیاس احساس رکود

10/1 304/1* خرده مقیاس احساس بازندگی  21/1 

10/1 -190/1* خرده مقیاس رضایتمندی  32/1 

 ناامیدی

10/1 093/1* احساس شکست  23/1 

10/1 302/1* خرده مقیاس احساس بازندگی  21/1 

10/1 422/1* خرده مقیاس رضایتمندی  34/1 

10/1 -101/1* خرده مقیاس احساس رکود  09/1 

*P<0.01 

نتایج همبستگی پیرسون بین نمرات افسردگی و نمرات احساس شکست و خرده 

در بین دانشجویان نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نمرات افسردگی  هایشمقیاس

وجود دارد وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و  هایشمقیاسبک و احساس شکست و خرده 

وجود دارد که  هایشمقیاسمعناداری بین نمرات ناامیدی بک و احساس شکست و خرده 

که اشاره شد؛ در  طورهماننشان از روایی باالی پرسشنامه احساس شکست است. البته 

 یامیدو نا است که بین احساس شکست و افسردگی شدهدادهتحقیقات زیادی نشان 



 49ی بالینی شماره نوزدهم، سال پنجم، تابستان شناسروانفصلنامه مطالعات                                             08

(؛ نتایج تحقیق 2100؛ تیلور و همکاران،0991گیلبرت و آلن،) داردهمبستگی باالیی وجود 

 حاضر نیز گویای تأیید همین مطلب است.

 گیرینتیجهبحث و 

هدف این پژوهش هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست در جامعه و فرهنگ ایرانی بود. 

مفهوم احساس شکست برخاسته از نظریه جایگاه اجتماعی است. دانشمدان علل و عوامل 

اخیر که به  هاینظریهمختلفی بررسی کردند. یکی از  هایدیدگاهاثرگذار بر افسردگی را از 

ت. بر اس "جایگاه اجتماعی"نظریه  پردازد،میالالت روانی بررسی افسردگی و دیگر اخت

 زمانی که، هآمددستبهاساس این نظریه که بیشتر نتایج اولیه آن از مطالعه بر روی حیوانات 

ه تجرب "احساس شکست"؛ احساسی را با عنوان دهندمیحیوانات جایگاه خود را از دست 

در  انسان دانشمندان متوجه شدند که این احساس و تحقیقات بیشتر بر روی بامطالعه. کنندمی

زیاد و احساساتی چون ناامیدی، افسردگی و  هایآسیبانسان هم وجود دارد که منجر به 

غیره خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به پیچیدگی و تکامل انسان نسبت به حیوان دانشمندان 

با از دست دادن جایگاه  طفقنهبه این موضوع پی بردند که انسان احساس شکست را 

 .  کندمی، بلکه با نرسیدن به اهداف و آرزوهایش نیز تجربه اشاجتماعی

دانشجوی کارشناسی و کارشناسی  101هنجاریابی، پرسشنامه مزبور در اختیار  منظوربه

شد. آلفای کرونباخ  آوریجمعپرسشنامه  113قرار گرفت که طباطبائی ارشد دانشگاه عالمه 

ی نشان از پایای آمدهدستبهن و آلفای هر دو جنس محاسبه شد. باال بودن آلفای کل آزمو

 KMOمقدار  است. بعالوه 4/1باالتر از  هاپرسش. بار عاملی همه هستباالی پرسشنامه 

بود  111/1و سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر  921/1( برابر بردارینمونه)کفایت 

هت جکه این امکان فراهم شد که برای تعیین روایی از روش تحلیل عاملی استفاده کنیم. 

پرسشنامه احساس شکست سه عامل استخراج عاملی بررسی روایی آزمون با انجام تحلیل 

اس احس ": اولین عامل هستاقد خرده مقیاس نسخه اصلی این پرسشنامه ف کهدرحالیشد؛ 

که به سنجش توانایی و عدم توانایی فرد در اقدام به شروع  جهتازآننام گرفت؛  "رکود

 به بررسی احساس "احساس بازندگی". عامل دوم با عنوان پردازدمیدوباره پس از شکت 

از  "رضایتمندی احساس"عامل سوم  درنهایتو  پردازدمیفرد در نبردهای حساس زندگی 
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درصد واریانس کل را تبیین  022/31 همرویفائق شدن بر مشکالت است. این سه عامل 

در  .هست قبولقابلهم در سطح  هامقیاسهمچنین ضریب آلفای هر یک از خرده  .کندمی

ردگی و افس هایپرسشنامهبررسی روایی همگرا پرسشنامه احساس شکست از  منظوربه ادامه

ده نشان این است که پرسشنامه هنجار ش هاهمبستگیمعنادار بودن  ناامیدی بک استفاده شد.

 از روایی همگرایی مناسبی برخوردار است.

ا توجه به و باالیی در جامعه ایرانی هنجار شد با توجه به اینکه این پرسشنامه با روایی ب

و اختالالت روانی دارد و در سطح  هااریبیمنگرش جدیدی که نظریه جایگاه اجتماعی به 

از این  ودشمی؛ پیشنهاد قرارگرفته مورداستفادهگسترده از سوی محققان دیگر کشورها 

ختالل ا پرسشنامه در پیشگیری و بررسی اختالالتی چون: افسردگی، خودکشی، اضطراب،

 انحه و غیره در نمونه و فرهنگ ایرانی استفاده شود.سترس پس از سا

 بعمنا

 2-بک افسردگی پرسشنامه روانسنجی مختصات(. 0113. )پ ،محمدخانی .ا. ک ،دابسون

(, 29)1 ،بخشیتوان مجله. اساسی افسردگی اختالل به مبتالیان بزرگ نمونه یک در

13-11. 

 هدانشگا دانشجویان مورد در بک ناامیدی مقیاس هنجاریابی و انطباق(. 0111. )ن ،دژکام

 .099 -011(, 0 و 2)1 ،شناختیروان هایپژوهش فصلنامه. تهران اسالمی آزاد
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