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Introduction: for assessing metapersonal self-construal and studying the cognitive, 

Motivational, emotional, and behavioral correlates of it, we need a valid and reliable 

scale. The present study aimed to develop a Persian version of the metapersonal scale 

(MPS) and to examine its psychometric properties. 

 

Method: The English version of the Metapersonal scale was translated and back-

translated and then administered to 200 (200 females) students of Tehran and Shahid 

Beheshti universities. The validity of the Persian version of the Metapersonal self-

scale (MPS) was assessed via exploratory factor analysis, confirmatory factor 

analysis, concurrent validity, and divergent validity. Correlations between the 

metapersonal scale scores and Interpersonal Reactivity Index and DASS-21 scale 
were used to assess concurrent and divergent validity respectively. The reliability of 

the Persian version of the Metapersonal scale was assessed via Cronbach’s alphas 

and ordinal theta . 

 

Results: The results obtained from exploratory factor analysis using Principle Axis 

factoring identified one factor and Confirmatory factor analysis confirmed a 

unidimensional factor structure . 

 Concurrent and divergent validity coefficients of the scale with Interpersonal 

Reactivity Index and DASS-21 were significant and its validity was confirmed. The 

scale demonstrated adequate internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient: 

0/86 and ordinal theta coefficient: 0/84). 

 

 Discussion and Conclusion: In general, the results of this study indicated that the 

Persian version of metapersonal scale is unidimensional, which has appropriate 

reliability and validity for application in psychological studies conducted for Iranian 

samples. 
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  مقاله پژوهشی
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عی فراتر ی و اجتماصبرای پیدا کردن معنای زندگی و تعریف خود، از ابعاد شخ یبا خود فراشخص یافراد :مقدمه
روند، احساس هویت در این اشخاص فراتر از تمرکز بر خود بوده و شامل احساس ارتباط با تمام موجودات است. می

از روایی و اعتبار  هبرای بررسی اثرهای شناختی، انگیزشی، هیجانی و رفتاری این بعد ازتفسیرخود، وجود ابزاری ک
 است. هدف پژوهش حاضر رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودقابل قبولی برخوردار باشد، ضروری 

 فراشخصی است.
دانشگاه  931۱-9311نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  2۲۲نمونه پژوهش حاضر شامل ش: رو

 وددر دسترس انتخاب شدند. نسخه فارسی مقیاس خ یریگاده از روش نمونهتهران و شهید بهشتی بودند و با استف
ین فردی و پذیری بهای شاخص واکنشبازترجمه، تنظیم و همراه با پرسشنامه-فراشخصی پس از طی مراحل ترجمه

اجرا گردید. در این پژوهش جهت بررسی روایی مقیاس، از تحلیل عاملی  مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی
های ، همبستگی این مقیاس با زیرمقیاسهمگرا و واگرا استفاده شد. برای بررسی روایی همگراو روایی  یدییتأ

پذیری بین فردی و برای بررسی روایی واگرا پردازی، دیدگاه گیری و توجه همدالنه از مقیاس واکنشخیال
اده از روش اعتبار چنین اعتبار مقیاس با استفهمبستگی آن با مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی محاسبه گردید. هم

 .همسانی درونی آلفای کرونباخ و تتای ترتیبی مورد ارزیابی قرار گرفت

کویی برازش و داللت بر نیو  کندیم دییتأرا  ساختار تک عاملی در نمونه ایرانیی دییتحلیل عاملی تأنتایج   :نتایج
𝛘𝟐=7۲6/2دارد )تک عاملی مطلوب بودن مدل 

𝐝𝐟⁄ ،196/۲GFI=،۲171/۲RMSEA= ،۲553/۲=SRMR) .
ی، فردی و مقیاس افسردگپذیری بینشاخص واکنش یهااسیفراشخصی با مق معنادار بین مقیاس خود یهایهمبستگ

. اعتبار مقیاس (p<50/5) کنندیاضطراب و تنیدگی نیز روایی همگرا و واگرای مقیاس خود فراشخصی را تأیید م
 .به دست آمد ۱8/۲و تتای ترتیبی کل مقیاس برابر با  ۱7/۲محاسبه ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس با استفاده از 

گفت نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی ساختاری تک عاملی داشته  توانیم یطورکلبه  :یریگجهیبحث و نت
 .نی برخوردار استبا نمونه ایرا یشناختروان یهاو از روایی و اعتبار الزم برای کاربرد در پژوهش

  هاکليدواژه
 .عاملی ساختار اعتبار، روایی، سنجی،روان هایویژگی فراشخصی، خود مقیاس 

نشانی پست الکترونيکی 
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 مقدمه 

ارتباط  یدر کنار وارس یروانشناس یراخ هایدهه در
 ینیو تب کشف درصدد مختلف، متغیرهای و هاسازه یممستق

 .است مزبور هایرابطهگر  یانجیم هایمکانیسم و فرایندها
است که به نظر  متغیرهایی از یکی 1«خود تفسیر»

 زشییانگ ی،شناخت یندهایفرهنگ و فرآ یانارتباط م رسدیم
 ریتفس و یفنحوه تعر بهو  کندمی یگریانجیم را یجانیو ه

سال  دربار  یننخست مفهوم این[. 1افراد از خود اشاره دارد ]
 تفاوت تبیین جهت[ 2] 3یتایاماو ک 2توسط مارکوس 1۹۹1

که از  تفسیری و تعریف در غرب و شرق افراد در فرهنگ
دو روانشناس  ینا یده. به عقشدکاربرده خوددارند، به

و  4خود مستقل تفسیر یدارا افراد در فرهنگ غرب یاجتماع
 .هستند 5خود وابسته تفسیر ق دارایدر فرهنگ شر

 شودمی تعریف اجتماعی بافت از تفسیر خود مستقل جدا
. است 8باثبات و 7منفرد)محصور(،  6محدود ساختار دارای و

همنحصرب درونی، هایتوانایی و افکار احساسات، بر افراد این
 ارتقای درونی، صفات ساختن محقق خود، ابراز ،۹بودن فرد

 ارتباطات در 10بودن رک و صریح و شخصی اهداف
 عیاجتما مقایسه بافت در تنها دیگران همچنین. یددارندتأک

نفس عزت اصلی هسته و گیرندمی قرار اهمیت وموردتوجه 
 به اعتباربخشی میزان و خود ابراز توانایی را گروه این

خود  تفسیر. در مقابل، کندمی تعیین شانیدرون هایتوانایی
 یو دارا شودیم یفتعر یدر ارتباط با بافت اجتماع وابسته

دارای تفسیر خود است. افراد  12یو منعطف 11یرساختار متغ
ی یرونو ب یاجتماع یهاها و ارتباطو نقش هایگاهوابسته بر جا

در  یگران،و سازگار بودن با د 13تعلق داشتندارند و  دیتأک
اهداف  یموقع، ارتقاجا و بهخودقرارگرفتن، اقدام به یجا
های آنان از ویژگی 14یخوانکار بودن و ذهنمحافظه یگران،د

 فسیرت مشخص، بافت یک در دیگران با ارتباط همچنین است؛
 این درنفس عزت اصلی هسته .هددمی شکلدر آنان  را خود

 [.1] است 15اجتماعی بافت با سازگاری و خود کنترل گروه،
[ مقوله 3] موریس و باکون ،16از سوی دیگر کراس 

 وابستگی و 17اجتماعی وابستگیمقوله  ریدو ز به را وابستگی
                                                           

1. Self- construal 

2. Markus 

3. Kitayama 

4. Independent 

5. Interdependent 

6. Bounded 

7. Unitary 

8. Stable 

9. Be unique 

10. Be direct 

11. Variable 

12. Flexible 

13. Belong 

 از بعدی شامل یارتباط ی. وابستگکردند تقسیم 18ارتباطی
 روابط و هانقش با ارتباط در فرد که است خود تفسیر

اما  ود؛شمی ی تعریفبستگدل بر مبتنی و نزدیک خانوادگی
در  یتخود بر اساس عضو ریتفس یاجتماع یدر وابستگ

مذهب( و  یاو  یتمل یت،بزرگ )نژاد، قوم یاجتماع یهاگروه
 یگرد یاها و کلوپ ،هاتر )گروهکوچک یاجتماع یهاگروه یا

 گیرد.یها( صورت مسازمان
به گسترده شدن  یارتباط یوابستگ بعدکه باوجود آن

نتوانست تمام  یزن بعد ینا شد،دامنه مفهوم خود منجر 
 یینانتزاع خود تب نهیرا درزم یو فرهنگ یفرد یهاتفاوت

و هم در سطح  یسطح فرد درهم  رسیدی. به نظر میدنما
 بودیسم، ودانت، ،سمیتائ مانند ییها)فرهنگ فرهنگی

 داپی و خود تفسیر برای که هستند افرادی...( و هندوئیسم
 عیاجتما و فردی ابعاد از فراتر افقی شان،یزندگ معنای کردن

 ارتباط احساس جهان موجودات تمام با و گیرندمی نظر در را
ود خ تفسیراز  یبعد سوم بنابراین؛ نمایندمی یکپارچگی و

[ 4] 21یکوو دس 20یکتوسط استرون 1۹یفراشخص خود بانام
 .است شدهارائه

 که است خود از دیدگاهی شامل یفراشخصخود  مفهوم
 این در بنابراین؛ دارد ارتباط و پیوستگی زندگی تمام بااساساً 

 طرواب از فراتر خود از بیرون با فرد رابطه خود، ریاز تفس نوع
 طبیعت و بشریت تمام با فرد و است اجتماعی و خانوادگی
 [.4] کندمی یکپارچگی و پیوستگی احساس

 روانشناسی مطالعات در یفراشخصوجود خود از  یشواهد
 مذاهب کندیم یان[ ب5] 22یدمونتپا خورد.می چشم به

 یهاتفاوت مناسک، و آداب لحاظ به کهاینباوجود  مختلف
توافق  موضوع ینبر سر ا یهمگ یباًتقر ،دارند یکدیگربا  یادیز

با  هاانسان خودموجودات جهان ازجمله  یدارند که تمام
را  24تعالی خود نیز[ 6] 23ینجرکلون .دارند اتحاد یکدیگر

 سازمان. کندمی معرفی شخصیتاز ابعاد  یکیعنوان به
 انسان، وجودی ابعاد درباره خود تعریف در یبهداشت جهان

 اجتماعی و روانی زیستی، ابعاد کنار در نیز را 25معنویت بعد

14. “Read other's mind" 

15. Maintain harmony with social context 
16. Cross 

17. Social interdependent 

18. Relational interdependent 

19. Metapersonal 

20. Stronik 

21. DeCicco 
22. Piedmont 

23. Cloninger 

24. Self- transcendence 

25. Spirituality 
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 و همکارانآسیه  اردانی                                       (MPS) فراشخصی خود مقیاس فارسی نسخه اعتباریابی و رواسازی

 در نیز فالسفه و شناسانانسان [.7کند ]می مطرح انسان
 مذاهب و هافرهنگ میان در دهندمی نشان خود مطالعات

 را خود افراد آن در که دارد وجود بینیجهان مختلف نوعی از
 8دانند ]می موجودات و جهان تمام با ارتباط و یکپارچگی در
یک بعد اساسی تجربه بشری  عنوانبهدرواقع معنویت  [؛۹و 

ترین مباحث ی یکی از محوریسوبهدر سراسر جهان 
رسد مفهوم یبه نظر م پس .[10کند ]شناسی حرکت میروان

مختلف  یهادر رشته یاز پشتوانه قو خود فراشخصی
 برخوردار است.

ها از ارزش یفردمنحصربه گروه با یفراشخص خود
 4شوارتز نظریه( در 3یو خود راهبر 2یتمعنو ،1-ییگرا)جهان
 با افرادی دهدمی نشان همگامی ین. ادارد معناداریارتباط 

 طبیعت و هاانسان تمام به نسبت یفراشخص مفهوم خود
 و معنا جستجوی در و کنندمی حمایت و قدردانی احساس

 افراد ینا رسدی[. به نظر م11] هستند درونی هماهنگی
و  6مانند حرمت 5متعالی مثبت هایهیجان تجربهواسطه به
 ،[12] کنندیرا تجربه م یشتریب یتاحساس رضا 7یبته

رش نگ یا،با دن یکپارچگیاحساس وحدت و  یلبه دل ینهمچن
از  لیدل ینبه هم شاید و خوددارند به نسبت نیز ایمشفقانه

 [.11] برخوردارند نیز ریباالت یستیبهز
 یکه دارا ییهارهنگدر ف یشترب یفراشخص خود مفهوم

. دشویم یدهد یسمهستند مانند فرهنگ بود یمذهب یباورها
 رابطه خود مفهوم از نوع این که دهندمی نشان هاپژوهش

 [.11] کندمی گریمیانجی را روانی سالمت و معنویت میان
 سازه این رسدمیبه نظر  شدهیانب مطالب به توجه به

 یهازمینه و بوده وابسته و مستقل خود تفسیر از مستقل
د خو ریتفس آن نسبت به دو سازه پیامدهای و گیریشکل

 در مقیاس خود فراشخصی .است متفاوتمستقل و وابسته 
 یدارا و شدهیمعرف استرونیک و دسیکو توسط 2007 سال
اصالً » از ایدرجه 7 لیکرتی طیف یبر رو که گویه است 11
 صدق من مورد درکامالً «  تا« کندنمی صدق من مورد در
 .شودمی داده پاسخ« کندمی

 یهایژگیو[ به بررسی 4] کیاستروندسیکو و  
ی نظری خود فراشخصی پرداختند. در هاهیپای و سنجروان

این پژوهش نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد خود 
فراشخصی یک بعد مجزا از ابعاد خود مستقل و وابسته است 
و مطلوبیت اجتماعی پایینی نیز برای آن گزارش شد. در 
بخش سوم و چهارم این مطالعه نیز روایی همگرا و واگرای 

شد. این بعد از انتزاع خود با  دییتأمقیاس خود فراشخصی 
عدم تحمل ابهام، نژادپرستی و اضطراب همبستگی منفی و 

                                                           
1. Universalism 

2 . Spirituality 

3. Self-direction 

4. Schwartz 

معنادار و با متغیر بخشش )فارغ از باورها و اعمال مذهبی( و 
همبستگی مثبت و معناداری نشان داد. جهت  هیجان نشاط

سنجش هماهنگی درونی این پرسشنامه ضریب آلفا کرونباخ 
ی مختلفی بررسی شده است، میزان هاپژوهشاین مقیاس در 

 83/0، 75/0، 7۹/0به ترتیب  هاپژوهشآلفا کرونباخ در این 
 است )آرکنوی، استرونیک و دسیکو شدهگزارش 81/0و 
؛ مارا، دسیکو و استرونیک [4]؛ دسیکو و استرونیک [13]
ارتباط  هاپژوهش؛ همچنین در تعدادی از [15پاسمور ]؛ [14]

رسی ی دیگر برشناختروانی با متغیرهای این متغیر شخصیت
[ همبستگی معناداری 16شده است. هانلی، بیکر و گارلند ]

 -فردی نیخودبی و انتزاع آگاهذهنرا میان این مقیاس و 
معنادار بود. از میان  001/0اجتماعی یافتند که در سطح 

 این بعد از انتزاع کندیمیی که نظریه شوارتز بیان ها-ارزش
ی و سنت ارتباط نگر یجهانی معنویت، هارزشبااخود 

[. در پژوهشی دیگر نیز آرکنوی، 11معناداری دارد ]
[ نشان دادند که از میان سه نوع 13] کویدساسترونیک و 

انتزاع خود، )مستقل، وابسته و فراشخصی( تنها خود 
و  یطیمحستیزی، همکاری طیمحستیزفراشخصی، نگرانی 

یرا . زکندیمی نیبشیپرا  ستیزطیمحرفتارهای حفاظت از 
زنده احساس  موجودات گریدافراد زمانی که با جهان و 

و  حفاظت کرده ستیزطیمحبیشتر از  کنندیمیکپارچگی 
 .زنندیمآسیب کمتری به آن 

 و مذهبی مفاهیم ازمتأثر  بسیار که نیز یرانفرهنگ ا در
 مفهومی هستی، جهان با یکپارچگی و وحدت است، عرفانی

دو نوع خود  یموالنا انسان دارا یشهاند در کامالً آشنا است.
با خدا دارد و اساساً  یقیکه ارتباط عم یلاست؛ خود اص

 طورکه شخص به یبه اوست و خود یوستگیدر پ اشیشهر
 یاتکه تمام محتو ی. فردآوردیبه وجود م یشخو یکاذب برا

 محض یطرد کرده باشد به وحدت یاو  یلذهن را تعط یتجرب
ف . عاریابدیاست، دست م یطناب که همان نفس بس یو آگاه

 گانهی نامتناهی، کلی نفس یک با را خود بارهیکمرحله  یندر ا
 ریزدیاش فرومجدا مانده و جزئی نفس هایدیواره و یابدمی

 بیکران آگاهی درو غرق  خویش حدومرز از فراتر راو خود 
 [.17] بیندمی جهان

ی هاچهارچوبکه با توجه به  رسدیمبه نظر  درمجموع
 در خود مفهوم از بعد اینعرفانی و آیینی در فرهنگ ایران، 

 ستهواب یا و اجتماعی وابسته ابعاد مستقل، بر عالوه ما فرهنگ
بدیهی است که برای وارسی این باشد.  داشته وجود ارتباطی

 بعد، وجود یک مقیاس کارآمد و متناسب با فرهنگ ضروری
 است، حاضر پژوهش موضوع که یفراشخص خود مقیاساست. 

5. Transcendent emotions 

6. Reverence 

7. Awe 
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 در را خود فراشخصی مفهوم که است یخود گزارش ابزار یک
 هک است هویت ابعاد از بعدی یفراشخص خود. سنجدمی افراد
 میزان نیست؛ بلکه شخصی و فردی مرزهای به محدود تنها

 تیهس جهان و زندگی بشریت، کل با فرد یکپارچگی احساس
 .کندمی ارزیابی را

 پژوهش سؤال

ی مطلوب هایژگیوآیا مقیاس خود فراشخصی دارای 
 ی برای کاربرد در جمعیت ایرانی است؟سنجروان

 روش

 پژوهش نوع
 از آن در و بوده پیمایشی طرح یک پژوهش این
 برآورد برای روایی اعتبار، ضرایب توصیفی هایشاخص
 هشداستفاده یفراشخص خود مقیاس سنجیروان هایویژگی

 .است

 آزمودنی

 آماریجامعه الف( 

کلیه دانشجویان  شامل حاضر پژوهش آماریجامعه 
 دانشگاه 13۹۹-13۹8مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 

 .بودند بهشتی شهید و تهران

 پژوهشنمونه ب( 

 انتخاب دسترس در یوهیش به حاضر پژوهش ینمونه
 یعامل لیتحل یحاضر بررس پژوهشهدف  کهازآنجایی. شد

. شد مشخص موردنیازبود، حجم نمونه  MPS اسیمق تأییدی
 کنندمی انی[ ب18و همکاران ] 1ریه یعامل لیتحل انجام یبرا

 زین 2نینفر باشد و کال 100از  شتریب دیکه حجم نمونه با
[. 1۹نفر باشد ] 100کمتر از  دیمعتقد است که حجم نمونه نبا

 رهایمتغ به نمونه افراد نسبت به منابع ریدر سا نیعالوه بر ا
 5 به 1 از نسبت کمتر آن زانیم دینبا که است شدهاشاره
 10به  1به نسبت  هاپژوهشدر برخی از  .[21و  20] باشد
که باید تحلیل عامل [. با توجه به این22است ] شدهاشارهنیز 

انجام گیرد نسبت  موردنظری بر روی نمونه دییتأ
در را  آزمودنی( 20)به ازای هرسوال  20به  1کارانه محافظه

نمونه  حجم مجموع حداقل ،اساسبراینایم. گرفته نظر
 است شدهگرفته نظر در نفر 200 پژوهش نیا یبرا موردنیاز

ها که در هر پژوهش دچار به درصدی از پرسشنامه با توجه و
 که شد آوریجمع سشنامه،پر 215 درنهایت شوندریزش می

                                                           
1. Hair 

2. Kline 

3. Interpersonal reactivity index 
4. Davis 

5. Fantasy 

 .بودند لیتحل به ورود طیشرا یدارا پرسشنامه 200

 پژوهش ابزارهای

 این در اطالعات آوریجمع در شده کاربردهبه هایمقیاس
 ،(MPS) یخود فراشخص یهایگو 11 مقیاس پژوهش،
 افسردگی، مقیاس و (IRI) 3یفرد ینب پذیریواکنش شاخص
 .بودند (DASS-21تنیدگی ) و اضطراب

 (MPS) یفراشخص خود قیاس

 که است گویه 11 بر مشتمل یفراشخص خود مقیاس
 بر و گردید تدوین 2007 سال در استرونیک و دسیکو توسط

 صدق من مورد در اصالً» از ایدرجه 7 لیکرتی طیف روی
 داده پاسخ« است صادق من مورد در کامالً» تا« کندنمی
 مفهوم برای کرونباخ آلفای درونی همسانی ضریب. شودمی

 سنجش جهت[. 4] است شدهگزارش/. 8 یفراشخص خود
 خود مفهوم که شد داده نشان نیز واگرا و روایی همگرا

-32/0) نژادپرستی ،(r=-26/0) ابهام تحمل عدم با یفراشخص
=r )اضطراب و (26/0-=r )با و معنادار منفی همبستگی 

 معنادار مثبت همبستگی( r=27/0) خیرخواهی و بخشش
 [.4] است داشته

 (IRI) فردی بین پذیریواکنش شاخص

 سنجش منظوربه[ 23] 4دیویس توسط مقیاس این
 مؤلفه چهار شامل و است شدهتدوین فردی بین رفتارهای

 پریشانی و 7اندازچشم داشتن ،6توجه همدالنه ،5پردازیخیال
 ایدرجه 5 لیکرت طیف یک در که است گویه 28 و 8شخصی

 من مورد در اصالً=1 تا کندمی صدق من مورد در کامالً=5)
 ضریب پردازد؛می پاسخگویان نظر ارزیابی به( کندنمی صدق
 آمدهدستبه 82/0 تا 75/0 از ایدامنه در شاخص این آلفای
[ 24] همکاران و آبادیفیض فارسی نسخه در[. 23] است

 آن روایی و 7/0 تا 57/0 از را هامقیاس خرده پایایی ضریب
 .اندکرده گزارش مناسب را

 (DASS-21) تنیدگی و اضطراب مقیاس افسردگی،

 واییر بررسی برای تنیدگی و اضطراب افسردگی، مقیاس
. شد گرفته نظر در خود فراشخصی مفهوم مقیاس واگرای

 این. کردند معرفی را مقیاس این[ 25] 10باندلوی و ۹باندلوی
 21 کوتاهنسخه  های وگوی 42 بلندنسخه  دو دارای مقیاس

 سنجی خود زیرمقیاس سه از ایمجموعه و است هایگوی
 ی،افسردگ منفی هیجانی هایحالت گیریاندازه برای که است

6. Empathic concern 

7. Perspective taking 

8. Personal distresss 

9. Lovibond 

10. Lovibond 



 

983 

 و همکارانآسیه  اردانی                                       (MPS) فراشخصی خود مقیاس فارسی نسخه اعتباریابی و رواسازی

 زیرمقیاس سه از هریک. است شدهطراحی تنیدگی و اضطراب
 از ایدرجه 4 لیکرتی طیف روی بر که است ماده 7 شامل

 من مورد در کامالً» تا« کندنمی صدق من مورد در اصالً»
 از هرکدام نهایی نمره و شودمی داده پاسخ« است صادق
. آیدمی دست به آن به مربوط مواد نمرات مجموع طریق

 این سنجی،روان هایویژگی ارزیابی برای باندلوی و باندلوی
 کردند اجرا نفری 2۹14 بالینی غیرنمونه  یک روی را آزمون

 کرونباخ آلفای از استفاده باکه آن اعتبار که دادند نشان و
 ،۹1/0 افسردگی زیرمقیاس سه هر برای شد، محاسبه
[. 25] است قبولقابل و ۹0/0 تنیدگی و 84/0 اضطراب
 بلند فرم اعتبار و روایی بررسی به همکاران و مقدم اصغری

 اعتبار و روایی بررسی به[ 27] همکاران و صاحبی و[ 26]
 همسانی. پرداختند ایرانینمونه  در DASS مقیاس کوتاه فرم

 تیبتر به کرونباخ آلفای از استفاده با هایگوی 21 فرم درونی
 روایی همچنین. آمد دست به را 78/0 و 7۹/0 ،77/0 نتایج

 راواگ همگرا و روایی و مالک روایی عاملی، تحلیل صورتبه آن
 بسیار آمدهدستبه ضرایب و گرفت قرار موردبررسی

 .بود معنادار >P 0001/0 سطح در و بخشرضایت

 پژوهش انجام وهیش

 شامل ایچندمرحله فرایند معموالً برای روایی محتوایی،
 مفهومی ارزیهم از یابی اطمینان و ترجمه باز ترجمه،
نسخه  سازیآماده از پس[. 28] کنندمی پیشنهاد را هامقیاس
 اطالعات هایپرسشنامه همراه به مقیاس این ،MPS فارسی

 دانشجویان بین در IRI و DASS-21 شناختی، جمعیت
و حذف اثر ترتیب،  اجرا شد بهشتی شهید و تهران دانشگاه

ی الگو بر اساسها و ترتیب قرار گرفتن پرسشنامه نشیچ
 پژوهشی، اخالق موازین به توجه با چنینهم تصادفی بود.

 ودب داوطلبانه دانشجویان تمامی برای پژوهش این در شرکت
 انجام باید که فعالیتی و پژوهش نوع مورد در آنان به و

 عالوه. شد اخذ آنانآگاهانه  رضایت و داده توضیح دادند،می
 اتاطالع سایر و تکمیل نامبی صورتبه هاپرسشنامه این بر

. دش نگهداری محرمانه صورتبه نیز کنندگانشرکت به مربوط
 شناسایی که است شدهارائه ایگونهبه نیز پژوهش گزارش
 .نباشد ممکن کنندگانشرکت

 هاداده تحلیل وهیش

 صحت جهت از آماری تحلیل از قبل و گذارینمره هاداده
شدند  بررسی رفتهازدست هایارزش و اطالعات ورود

هایی که به یک گویه دو پاسخ داده بودند و نامهپرسش
 داده پاسخ سؤاالتدرصد  10همچنین مواردی که کمتر از 

بودند، کنار گذاشته شدند. برای بررسی نرمال بودن  شده
 هایویژگی سنجش و برای MPS اسیمقهای داده
 روایی بررسی به ،(MPS) یفراشخص مقیاس خود سنجیروان

 پژوهش این در منظور بدین. شد پرداخته پرسشنامه اعتبار و
 روایی و 1یدییتأعاملی  لیاز تحل مقیاس، روایی بررسی جهت
 همگرا، روایی بررسی برای. شد استفاده 3واگرا و 2همگرا

 دیدگاه ،یپردازخیال هایزیرمقیاس با مقیاس این همبستگی
 و فردی بین پذیریواکنش مقیاس از همدالنه توجه و گیری
 ی،افسردگ مقیاس با آن همبستگی واگرا روایی بررسی برای

 چنینهم. گردید محاسبه DASS-21 تنیدگی و اضطراب
 لفایآ) درونی همسانی اعتبار روش از استفاده با مقیاس اعتبار

 هاستفاد با هاتحلیل داده. گرفت قرار ارزیابی مورد( 4-کرونباخ
 «6لیزرل»و  24 نسخه «5-اس. پی. اس. اس»ی افزارهانرم از

 انجام شد. 8/8 نسخه

 نتایج

 جدول در شدهیبررس نمونه یشناستیجمع یهایژگیو
 .استشده داده نشان 1

 
 یشناستیجمع یهایژگی. و1جدول 

 متغیر طبقات فراوانی )درصد(
77 (5/38%)  مرد 

 جنس
121 (5/60%)  زن 

1۹8 (۹۹%)  جمع 

2 (1%)  بدون پاسخ 
174 (87%)  مجرد 

 وضعیت تأهل
21 (5/10%)  متأهل 
1۹5 (5/۹7%)  جمع 

5 (5/2%) پاسخبدون    

26 (13%)  علوم پزشکی 

 رشته تحصیلی
45 (5/22%)  مهندسی 

36 (18%)  علوم پایه 
۹0 (45%)  علوم انسانی 
1۹7 (5/۹8%)  جمع 

                                                           
1. Confirmatory factor analysis 

2. Concurrent validity 

3. Divergent validity 

4. Cronbach’s Alpha 

5. SPSS 

6. LISREL 
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 لتحلی به بررسی مقیاس،سازه  روایی بررسیمنظور به
 آزمون هایگویه بودن مناسب. پردازیممی آن یدییتأ عامل
 هر هنمر همبستگی شاخص از استفاده با عاملی تحلیل برای

 ررسیب این نتایج. شد بررسی شدهیحتصح کل نمره با گویه
 .استشده داده نشان 2 جدول در

 
 با نمره کل هاهیگو ی. همبستگ2جدول 

شدهیحتصح کل نمره با همبستگی شدهیحتصح کل نمره با همبستگی گویه   گویه 

565/0  6 458/0  1 

621/0  7 422/0  2 

450/0  8 620/0  3 

646/0  ۹ 431/0  4 

573/0  10 350/0  5 

504/0  11   

 

 با هاگویه همبستگی میزان بررسی ،2 جدول اساس بر
 اسمقی هایگویه تمام که دهدمی نشان شدهتصحیح کل نمره

 30/0 از بیشتر شدهتصحیح کل نمره با همبستگی از
 آن زا حاکی همبستگی ضرایب تمام بودن مثبت. برخوردارند

هستند و همه  مقیاس کلنمره  با همسو هاگویه تمام که است
 گیرند.قرار می 646/0تا  350/0ضرایب در دامنه 

 آزمون دو از استفاده با ابتدا عاملی، تحلیل انجام برای
-میر-کیزر شاخص حجم نمونه و 1بارتلت کرویّت متداول
 برای مطالعه از آمدهدستبه هایداده بودن مناسب 2-اولکین
 کرویّت آزمون نتایج. گرفت قرار موردبررسی عاملی تحلیل
 که( 45تقریبی با درجه آزادی  اسکوئر =کای84/268) بارتلت

 نشان را هاهمبستگی ماتریس دترمینان بودن صفر غیر
 بودن موجه از حاکی که( P<0001/0) بود معنادار دهد،می

 حجم نمونه شاخص. است آماری ازنظر عامل تحلیل اجرای
آمد. حداقل مقدار  دست به 743/0 برابر نیز اولکین-میر-کیزر
 نمونه حجم مطلوب کفایت از است و درنتیجه 7/0قبول قابل
 .دارد حکایت عامل تحلیل انجام برای

ساختار عاملی مقیاس خود  دییتأجهت رواسازی و 

فراشخصی و آزمون معناداری سهم هریک از مادهها در 
ی سازه خود فراشخصی در جمعیت ایرانی روش ریگاندازه

 ه کاربلیزرل(  افزارنرمی )با استفاده از دییتأتحلیل عاملی 
 رفت.

برای سنجش روایی این مقیاس یک نمودار با بارهای 
عاملی برازش یافته استاندارد )ضرایب رگرسیون استاندارد( 

 هادادهرسم شده است. همچنین برای تعیین برازش مدل با 
 به خی مجذور نسبت) نسبی χ2 خی، مجذور هایاز شاخص

(، RMSEA) بیتقرریشه دوم واریانس خطای (، آزادیدرجه 
، شاخص (SRMR)استاندارد باقیمانده مجذور میانگین ریشه 

شاخص  ،(CFI) یقیتطب(، شاخص برازندگی GFI) یبرازندگ
شاخص برازندگی غیر تطبیقی  ،(NFI) یقیتطببرازندگی 

(NNFI) و ( برازندگی افزایشیIFI) شد استفاده. 
ی کل پرسشنامه در حالت تخمین ریگاندازه 1شکل 

. بار عاملی، میزان همبستگی هر دهدیماستاندارد را نشان 
ه . با توجدهدیممتغیر مکنون خود فراشخصی نشان  را باماده 

ی پژوهش هامادهبارهای عاملی هریک از  توانیم 1به شکل 
 (001/0را مشاهده کرد )معناداری در سطح 

 

                                                           
1. Barttlet’s test 2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
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 تخمین استانداردی کل پرسشنامه در حالت ریگاندازه. مدل 1شکل 

 

 .دهدیمو نسبت بحرانی را نشان  B، پارامتر استاندارد bبرآورد پارامتر  3جدول 
 

 یدییتأگیری در تحلیل عاملی . پارامترهای مدل اندازه3جدول 

 (tنسبت بحرانی ) Bپارامتر استاندارد  bبرآورد پارامتر  هاگویه

 *0۹/7 50/0 3۹/1 1گویه 

 *54/6 46/0 8۹/0 2گویه 

 *01/11 71/0 08/1 3گویه 

 *85/6 4۹/0 86/0 4گویه 

 *22/5 38/0 53/0 5گویه 

 *71/8 60/0 27/1 6گویه 

 *31/10 6۹/0 06/2 7گویه 

 *23/8 56/0 87/0 8گویه 

 *1۹/12 77/0 42/1 ۹گویه 

 *31/11 74/0 78/1 10گویه 

 *۹664 65/0 32/1 11گویه  

001*p< 

 است. شدهارائهی در جدول زیر ریگاندازهی برازندگی مدل هاشاخص
 

 یفراشخصهای نیکویی برازش مدل تک عاملی مقیاس مفهوم خود شاخص .4جدول  

NNFI IFI NFI CFI GFI SRMR RMSEA 𝛘𝟐
𝐝𝐟
⁄  P value df 𝛘𝟐 مدل 

873/0 ۹14/0 874/0 ۹12/0 ۹17/0 0552/0 0۹6۹/0 607/2 001/0 38 074/۹۹ 
تک 

 عاملی
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، دهدیمی برازندگی نشان هاشاخصکه  طورهمان
 ی پژوهش حاضر با ساختار عاملی و زیربنایی نظریهاداده

 .این پژوهش برازش مناسبی دارد و بیانگر اعتبار سازه است
 و سنتی شاخص یک خی مجذور مدل، برازش ارزیابی در

دهنده نشان 05/0 سطح در آن معناداری عدم که است رایج
 شاخص این حالبااین [،2۹] است مدل مناسب بسیار برازش

 بارزترین ازجمله که است مواجه توجهیقابل هایمحدودیت با
[. 30] است نمونه حجم به حساسیت ها،محدودیت این

 آماری معناداری آزمون یک اصل در خی مجذور کهازآنجایی
 هب منجر همیشه تقریباً بزرگ، هاینمونه در آن کاربرد است،

 توان کوچک هاینمونه در دیگر، طرف از و شده مدل شدن رد
 اثر کاهش و مشکل این حل برای. دهدمی دست از را خود

 آزادی درجه بر خی مجذور نسبت شاخص نمونه، حجم
 مقدار یک فاقد نسبی مجذور خی اگرچه[. 31] شد معرفی

 و 1الکسوپالس است، قبولقابل نسبت عنوانبه ثابت
 4فیدل و 3تاپاچنیک و 3 از کمتر مقادیر[ 32] 2کالیتینیدس

 نای برای قبولقابل نسبت عنوانبه را 2 از ترکم مقادیر[ 30]
 χ2. اندکرده معرفی مدل مطلوب بسیار برازش جهت شاخص

 برازش نشانگر که است 6/2 با برابر شدهبررسی مدل در نسبی
 اگر که است RMSEA بعدی شاخص .هست مدل مطلوب
 دارد داللت مدل مطلوب برازش بر باشد 1/0 از ترکوچک

 مدل در گیریاندازه خطای که است این نشانگر و[ 33]
 موردنظر مدل در آن شدهمحاسبه میزان. است شدهکنترل

آمده دستبه مدل مطلوب برازش نشانگر و 0۹/0 با برابر
 کهیدرصورت یزن SRMR شاخص. است حاضر پژوهش
 است مدل بودن مناسب از حاکی باشد 0۹/0 ازتر کوچک

 05/0 با برابر پژوهش این در آنشده محاسبه مقدار که[ 31]

 نیکویی هایشاخص از شدهمحاسبه هایشاخص سایر هست.
 ،IFIو  GFI، CFI ،NFI ،NNFI از اندعبارت که برازش

 چه هر که کنند اتخاذ توانندمی را یک صفرتا بین مقادیری
 بهتری برازش از مدل باشد، ترنزدیک یک به هاآن مقدار

 [.33است ] برخوردار
 بر باشند، ۹0/0 از تربزرگ کهدرصورتی مقادیر این 

 ترگبزر کهدرصورتی و مناسب بسیار و مطلوب بسیار برازش
[. 34] دارند داللت مدل مطلوب برازش بر باشند، 80/0 از

 مد برای پژوهش این در هاشاخص این شدهمحاسبه مقادیر
 و ۹1/0 ،87/0 ،۹1/0 ،۹1/0 از اندعبارت ترتیب به موردنظر

 مدل بودن مطلوب بسیار و مطلوب بر داللت که 87/0
 تحلیل نتایج گفت توانمی درمجموع. دارند آمدهدستبه

 عاملی تک مدل خوب بسیار برازش از حاکی تأییدی عاملی
 (.1 نمودار) است

محاسبه  طریق از مقیاس این روایی همگرا ادامه درب

 همدلی پردازی،خیال هایمقیاس زیر با پیرسون همبستگی
 سدیوی فردی بین پذیریواکنش مقیاس از گیری دیدگاه و

 فهومم پرسشنامه عامل تک بین که ترتیب بدین شد؛ تأیید
 قیممسترابطه  زیرمقیاس سه از هریک نمره با خود فراشخصی

 .دارد وجود( p<05/0) معناداری و
 از نیز یفراشخص خود مفهوم پرسشنامه واگرای روایی

 افسردگی، مقیاس با پیرسون همبستگی محاسبه طریق
 که صورتبدین شد؛ تأیید (DASS-21) تنیدگی و اضطراب

 افسردگی، هایزیرمقیاس از یک هرنمره  با مقیاس کل بین
( p<05/0) معناداری و معکوسرابطه  تنیدگی و اضطراب

 .(4 جدول) دارد وجود

 یفراشخص. آلفای کرونباخ و همبستگی همگرا و واگرای عوامل پرسشنامه مفهوم خود 5 جدول

 Dass-21همبستگی پیرسون با مقیاس 
فردی پذیری بینهمبستگی پیرسون با مقیاس واکنش  

آلفای 

  کرونباخ
همبستگی 

با پیرسون 

 همدلی

همبستگی 

 پیرسون با دیدگاه

 گیری

همبستگی 

پیرسون با 

پردازیخیال  
 افسردگی اضطراب تنیدگی

3۹0/0-  470/0-  420/0-  331/0  33۹/0  207/0  826/0  عامل مفهوم خود فراشخصی 

05/0  01/0  05/0  01/0  01/0  01/0  معناداری - 
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 و همکارانآسیه  اردانی                                       (MPS) فراشخصی خود مقیاس فارسی نسخه اعتباریابی و رواسازی

 ،MPS مقیاس فارسی نسخه اعتبار بررسی منظوربه
 ررسیب ترتیبی تتای و( کرونباخ آلفای) درونی همسانی ضریب

 86/0 با برابر مقیاس کل برای کرونباخ آلفای ضریب. شد
 کی اعتبار برای آلفا مناسب مقدار کهازآنجایی. شد محاسبه
شده محاسبه آلفای مقدار ،[33] است 7/0 از تربزرگ مقیاس
 بیترتی تتای .است مناسب اعتباردهنده نشان حاضر، مقیاس

 یک اعتبار برای و شد محاسبه 84/0 با برابر نیز مقیاس کل
 [.34] باشندمی قبولقابل 8/0 از باالتر مقادیر مقیاس،

 یریگجهینتبحث و 

مطالعه حاضر نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی را 
بررسی کرده ی آن را سنجروانی هایژگیومعرفی نموده و 

 است.

 یکه دهندنشان مقیاس، این یدییتأ عاملی تحلیل نتایج 
 اب همگام یافته این. است ایرانینمونه  در عاملی تک ساختار

بعد از  ینکه ا دهدمی نشان[ 4] واسترونیک دسیکو یافته
 بوده است؛ تمام خود مفهوم دیگر ابعادمستقل از  ،مفهوم خود

 کی و برخوردارند قبولی قابل عاملی بار از مقیاس هایگویه
 اینسؤاالت  رسدی. به نظرمدهندمی تشکیل را مجزا عامل

ود خ مفهوم سنجش برای باالیی درونی همسانی از پرسشنامه
بار  عامل یک روی بر تنها زیرا برخوردارند؛ فراشخصی

، مقیاس یشده بر روانجام ییدیتأ یعامل یلتحل در اند.گرفته
داللت بر مدل تک  ،برازش یینکو یهاشاخص یمعنادار

 از اعتبار یدر بررس دارد. یفراشخص مفهوم خود یعامل
ی هاهافتیشد، همگام با  استفاده نیزکرونباخ  آلفای محاسبه

[، مارا، 4] کیاسترون[، دسیکو و 13آرکنوی و همکاران ]
هماهنگی درونی [ 15پاسمور ][ و 14] کیاستروندسیکو و 

 شد. دییتأاین پرسشنامه نیز 

پرسشنامه  یاسمق یرهمگرا از سه ز ییروا یبررس جهت
 ینب یریپذاستفاده شد. واکنش یفرد ینب یریپذواکنش

 شامل و دهدمی شکل را رودررو و موفقشالوده روابط  یفرد
 یهزاو از مسائل یدن)د یریگ یدگاهد همدالنه، نگرانی احساس

 هاییتباشخص یجانیه ی)همانندساز یلو تخ (دیگران دید
 خود یدارا یافراد یم. انتظار داشتاست (هاکتاب و هافیلم

 یکپارچگی و وحدت احساس وجهان هاانسان با که یفراشخص
 و هیجانی و شناختی درک نیز اجتماعی روابط در کنند،می

 که ودب آن بر فرض بنابراین؛ باشند داشته بیشتری همدلی
 هایزیرمقیاس و خود فراشخصی مفهوم پرسشنامه نمرات بین

 د.باش داشته وجود معناداری رابطه یفرد ینب پذیریواکنش
                                                           

1. Shapiro 

2. Schwartz 

3. Bonner 

 و[ 37] 3بونر و 2شوارتز ،1شاپیرو تحقیق نتایج با یافته این
 دیگر سوی از. است هماهنگ[ 16] 6گارلند و 5بیکر ،4هانلی

 رادیاف در ابهام تحمل ینکها به توجه با واگرا روایی بررسی در
 که داشتیم انتظار[ 4] است بیشتر یفراشخص خود مفهوم با

 زا باشد. اضطراب سازه و سازه این بین معناداری منفی رابطه
 جهان و دیگران با افراد این ینکها به توجه با دیگر سوی

 کزتمر و توجه میزان بنابراین کنند؛می یکپارچگی احساس
 راداف این در است افسردگی عوامل از یکی که خود بر افراطی

 .کنندمی افسردگی احساس کمتر آنتبع به و شودمی کم
 ینا بین را معناداری و منفی یهمبستگ حاضر پژوهش نتایج
 روایی از که داد نشان استرس و افسردگی و اضطراب و سازه

کند. این یافته از نتایج پژوهش می حمایت ابزار این واگرای
در  هاآن. کندیم( حمایت 2007یک )دسیکو و استرون

خود نشان دادند که میان مفهوم خود فراشخصی و  پژوهش
 اضطراب، همبستگی منفی وجود دارد.

گیری موج چهارم باید اشاره کرد که با شکل درمجموع
شناسی روان دهه شصت میالدی، در اواخرشناسی، روان

برآمد تا به مطالعه علمی تفکر عرفانی  درصدد آنی فراشخص
[. بدیهی 38بپردازد ]و اشراقی که متعلق به فرهنگ شرق بود، 

رار ق موردمطالعهاست بسیاری از مفاهیمی که در این رویکرد 
هایی در گیرد، ریشه در فرهنگ شرق دارد و به ظرفیتمی

های کند که به شکل سیستماتیک در تئوریانسان اشاره می
 یانسانی )موج دوم( و گر یلروان تحلموج اول(، نگر ) یرفتار
در این  [.3۹است ]قرار نگرفته  موردتوجهموج سوم( نگر )

از  که یکی اندگرفتهقرار  موردنظری مختلفی هاسازهگستره 
و معناداری  هدفمند بودنتفسیر خود فراشخصی است.  هاآن

 یگران، صلحو ددر زندگی، احساس پیوستگی میان خود 
 همهبه جهان یت نسبت و مسئولدرونی، احساس تعلق 

نشانگرهایی از تفسیر خود فراشخصی هستند و در فرهنگ 
 طوالنی دارند. سابقهایران 

ان عنوفراشخصی در فرهنگ ایران و عرفان به خود ریتفس
ویژه شده است و در عرفان اسالمی و بهیانبسیر انفسی  جهینت

اعتقاد موالنا نفس  بنا برای دارد. های موالنا اهمیت ویژهآموزه
های مادی است و ماهیت آن را آگاهی انسان مجرد از ویژگی

و  رشد شخصیتی مراتببه کهآندهد. انسان برای تشکیل می
آگاهی برسد باید به خودشناسی بپردازد تا به آگاهی نابی که 

 اما بر سر این مسیر؛ تجلی خداوند است دست پیدا کند
از سنخ امور اخالقی و نفسانی مانند شهوت، غرور،  موانعی

4. Hanley 

5. Baker 

6- Garland 
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خودستایی و گاهی موانعی از جنس معرفتی و شناختی مانند 
 بر وهم و خیال ویهتکازخودبیگانگی، اشتغال به خود کاذب، 

آمدن بر این  فائقتقلید در معرفت وجود دارد. موالنا برای 
تیجه یت ندرنهاکند. ید میتأکگزینی موانع بر مراقبه و خلوت

آمدن بر موانع اخالقی و معرفتی منجر  فائقاین سیر درونی و 
به فنا و احساس وحدت است که انسان با تمام موجودات 

 [.40کند ]جهان احساس وحدت و یکپارچگی می
 یفراشخص خود ریشد، تفس انیطور که بهمان نیبنابرا

 یفرهنگ عرفان با یکیتنها ارتباط نزداست که نه یمفهوم
فرهنگ  نیا میبر اساس مفاه یدارد بلکه تا حدود رانیا

 گرفته است.شکل

 یشناخت لحاظ بهتنها نه فرد ،یفراشخص خود ریتفس در
 هبلک ؛دینمایم جهان با یکپارچگی و وحدت احساس یارزش و

شفقت  یریگشکل سازنهیزم خود در یساختار نیچن وجود
فرد  یبافت نیچن. در شودیم زین گرانینسبت به د یو دلسوز

وم مفه نیو ا ندیبیو تنها م منزوی خود کیتر از خود را بزرگ
[. 41]در ارتباط است  یبا درک سطوح باالتر رشد انسان

 خود یریگشکل نتایج از یکی گفت توانیم نیبنابرا
 یهمدل و شفقت احساس و یخودمحور از یدور یفراشخص

اس احس گرید موجوداتو  هاانانس زمانی که با .است گرانید با
 گرید با را خود ما ردیگیم شکلو وحدت  یکپارچگی

 را هاآن احساساتدرواقع  و بینیمیم همدل موجودات
 یخودمحور از انسان و ندارد وجود یو من تو گرید ،یابیمیدرم

 حرکت هاانسان بر شفقت و یدگر خواه سمت به وآزادشده 
در  خصوصبهاین وضعیت در طول تاریخ ایران،  .کندیم

بوده و در شرایط  روروبهشرایطی که کشور با تهدید و جنگ 
 است. شدهدهیدبحران فراوان 

یات کالسیک و ادبموضوع وحدت انسان و هستی در شعر 
ایران نیز محور مفهومی اشعار بیشتر شاعران عارف ایرانی 

 سعدی و حافظ است. مانند، جامی، هاتف اصفهانی، موالنا،
 و برجسته رانیا فرهنگ در یااندازهبه مفهوم نیا

 یشناسروان هینظر در [42] یمحمد زاده که استموردتوجه 
ر د یو همگان یادیبن شیوجود هفت گرا بهاعتقاد گرا )وحدت

 به یفطر شیگرا را هفتم شیگرا( انسان یشناسساختار روان
 به پرستش لیم شتن،یدرک معنادار خو ،یکپارچگیو  وحدت

 یو بودن با هست ی)خدا(، حس جاودانگ یو اتصال به هست
 .داندیم

 نوع نیا یعموم یهامصداق از مورداشارهی هانمونهگرچه 
 خاصطور به ،اما ؛است رانیا فرهنگ در خود ریتفس از

 رینوع از تفس نیا کندیم نیاب [11] کیکه استرون طورهمان
 هنگفر عناصر و سنت وگرفته نشئت سمیبود فرهنگ ازخود 

 یرانیا تصوف بستر در یاخالق یهاآموزه و اشکال در یبودائ
 عرفان مکتب. درواقع [41] است شده یمتجل و متبلور
 مجاورت سبب به و ییایجغراف یجوارهم لیدل به یخراسان
[ و 43]است  رفتهیپذ یبودائ عرفان از یادیز یرتأث یفرهنگ

 با مفاهیم این یخود فراشخص ریمفهوم تفس لیدلبه همین 
 یکی دارد.نزد یاربسرویکرد ارتباط 

 ی پژوهششنهادهایپو  هاتیمحدود

ی هایژگیوی پژوهش حاضر بررسی هاتیمحدودیکی از 
ی پرسشنامه مذبور در جمعیت دانشجویان بود، جهت سنجروان

 هایژگیوی آتی این هاپژوهشدر  شودیمتعمیم نتایج، پیشنهاد 
 یهاتجربه براثری جامعه بررسی شود. انتزاع خود هاگروهدر سایر 

سن یکی از عوامل مهم در این  جهیدرنتو  ابدییمزندگی تغییر 
ی سنی دیگری نیز هاگروهزمینه است، بهتر است این پژوهش در 

انجام شود. درنهایت این سازه، مفهومی وابسته به فرهنگ است و 
که خود فراشخصی در بعضی از  دهدیمنشان  هاپژوهش

[؛ 11] شودیمی بیشتر دیده بودائمانند فرهنگ  هافرهنگخرده
ی مختلف ایرانی هافرهنگخردهبنابراین بهتر است این پژوهش در 
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