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چكيده: 
فرهنگ  از  آزاد  آزمون  بلند  فرم  سازي  استاندارد  منظور  به 
در  نهايي   - مقدماتي  مرحله  دو  در  اي  مطالعه  خود،  حرمت 
دوره  كودك   199 مقدماتي  مرحله  در  گرفت.  انجام  ايران 
مطالعه  گرفتند.جهت  قرار  آزمون  سال)مورد   13-6) ابتدايي 
روايي همگراي اين مقياس از آزمون حرمت خود كوپر اسميت 
استفاده گرديد.همچنين در مطالعه مقدماتي پايايي طول زمان 
اين آزمون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دهنده روايي 
و پايايي مقبول براي اجراي اين آزمون در ميان كودكان بود. 
تعدادي از سواالت اين مقياس براساس فرهنگ ايران اصالح 
اساس  بر  مضافا  گرفت.  قرار  محتوا  نظر  از  بازنگري  مورد  و 
آزمودني  نفر  با 1300  كه  نهايي  مطالعه  عوامل  تحليل  نتايج 
انجام گرفت ، مشخص شد اين آزمون در جمعيت ايراني سازه 
هايي از حرمت خود را مي سنجد كه در جمعيت كانادايي قادر 
به سنجش آن نبود. با توجه به نتايج اين پژوهش و اصالحات 
فرهنگ  با  صادق  مذكور  مقياس  اين  آزمون،  بر  شده  اعمال 

است به جاي آنكه آزاد از فرهنگ باشد. 
واژه هاي كليدي : حرمت خود – آزاد از فرهنگ – استاندارد 

سازي- صادق با فرهنگ
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Abstract:

With the aim of standardising the Culture Free Self 

Esteem Inventory (CFSEI  - Form A) a study 

in two phases _ the pilot and a final _ was conducted 

in Iran. In the pilot study 199 children (age 6-13 years) 

were examined. The Coopersmith Self-Esteem Inventory 

was used for measuring concurrent validity of CFSEI. 

Moreover, in the pilot study, reliability over time for 

the Scale was measured. The results showed acceptable 

reliability and validity of the Scale among Iranian 

children. Some items of the Inventory were modified or 

revised based on the Characteristics of Iranian culture. 

According to the results of factor analysis, which was 

carried out in the final study among 1300 children, this 

Scale can measure factors of self esteem among the Iranian 

population although it is not able to measure them in the 

Canadian population. Considering findings of the study 

and the modifications made to CFSEI, this inventory is 

culture fair rather than culture free.  

Key words: Self esteem، Culture free، Standardization، 

jyounesi@uswr.ac.ir



14

1-Self- esteem
2-universal
3-culture free
4-Reliability
5-validity
6-self
7-individualistic

8-collectivist
9-culture fair
10-Stigmatized
11-culture Free SelF-Esteem Inventory
12-Holady
13-Culture - fair
14-Hoar

مقدمه 
و  روانشناسي  هاي  كلينيك  در  كه  روانشناختي  هاي  سازه  از  يكي 
و  درمانگران  روان  توجه  مورد  همواره  مشاوره،  ومراكز  روانپزشكي 
مشاوران بوده، حرمت خود1 است . اين خصيصه اشاره به ارزيابي كلي 
فرد از ارزش خويش دارد (بي، 2000). متخصصان باليني در ارزيابي و 
تشخيص اختالالت رواني يكي از سازه هاي رواني را كه با اهميت تلقي 
مي كنند، حرمت خود است كه در زمينه هاي كلي، تحصيلي، اجتماعي 
گيرد  مي  قرار  سنجش  مورد  معتبر  هاي  آزمون  قالب  در  خانوادگي  و 
(استتسون و استتسون، 2001). در بسياري از موارد در امر سنجش اين 
ويژگي رواني مانند ساير ويژگي ها، اين سوال مطرح است  كه آيا مي 

توان حرمت خود را جداي از فرهنگ در نظر گرفت؟
عده اي مانند جيمز باتل (1992) اعتقاد دارند كه خصوصيات مربوط به 
مشترك  طور  فرهنگها به  همه  جهاني2 است كه در  امري  خود  حرمت 
وجود دارد و مي توان با ابزار واحد آن را اندازه گرفت (سيگما،1994). 
بهمين جهت، با ساختن آزمونهايي با عنوان آزمون حرمت خود آزاد از 
فرهنگ3 در پي اندازه گيري اين سازه رواني بدون توجه به فرهنگي كه 
فرد در آن زندگي مي كند، هستند. دراين ديدگاه، تنها ترجمه رساي يك 
آزمون براي بكار گيري آن در هر فرهنگي كافي است و نيازي به اندازه 

گيري پايايي4 و روايي5 آن بر اساس فرهنگ آن جامعه نيست.
كه  است  روانى  هاى  سازه  از  خود  حرمت  دارد  اعتقاد  ديگر  ديدگاه 
جونز،  2001؛  (كلى،  دارد  تاثير  آن  بر  گسترده  و  وسيع  بطور  فرهنگ 
2005؛ سينگليس وهمكاران ،1999 ؛ بي، 2000). حتى عده اى پارا فراتر 
هاى  كشور  در  خود6  مفهوم  اساسا  كه  اين  به  توجه  با  معتقدند  گذاشته 
غربى به صورت فرد گرايانه7 بوده و در كشور هاى شرقى بيشتر جمع 
گرايانه8 است، نمى توان در اندازه گيرى و مطالعه حرمت خود از مقياس 
هاى آزاد از فرهنگ استفاده نمود (كوهلر، 2003). تاكيد دارند كه  تمام 
آزمون هاي رواني بويژه آزمون حرمت خود همبسته با فر هنگ هستند 
و نمي توان آنها را بدون توجه به فرهنگي كه درآن استفاده مي شوند در 
نظر گرفت (هور، 1991 ؛ هوالدي كاالهان، هال و مك دونالد،1996) و 
موضوع صادق با فرهنگ9 را مطرح كرده اند (آناستازي،1988). در ايران، 
مواردي مشاهده مي شود كه ابزارهايي استاندارد نشده در موقعيت هاي 
حتي  آزموني  هر  شود.بنابراين  مي  استفاده  شناسي  روان  و  روانپزشكي 
آزمونهاي غير كالمي بايد تنها در بستر فرهنگ جامعه مورد استفاده قرار 
گيرد. اين امر ضرورت استاندارد سازي آزمونها را در جامعه مورد استفاده 

هر چه بيشتر نمايان مي سازد. 
يكي از سازه هاي مفهوم خود ، حرمت خود است كه به طور كلي شامل 
ارزيابي و سنجش خود مي باشد( رامپل و هريس، 1994، استتسون و 
استتسون، 2001؛ بي، 2000 ) و داراي اهميت زيادي در حيات رواني 
اجتماعي انسان است به گونه اي كه حرمت خود در تمام مراحل تحول 
( بارون و اينگام، 1995؛ باتل، 1987 ) سطح موفقيت فرد و توانايي اش 
براي سازگاري با مقتضيات محيطي و همچنين سالمت رواني او را تحت 

تاثير قرار مي دهد ( باتل ، 1992 ). 

حرمت خود از خصيصه هاي رواني است كه بعد از پشت سر گذاشتن مراحل 
تحول، در طول زندگي فرد نسبتا ثابت مي ماند مگر آنكه حادثه اي مهم 
مانند شكست و ناكامي در زندگي فرد رخ دهد(ليري و باميزتر، 2000).
در ميان جمعيت آسيب ديده رواني اعم از كودك نوجوان و بزرگسال اين 
سازه رواني نقش اساسي را در سازگاري هاي رواني اجتماعي آنان حتي 
بيشتر از جمعيت عادي ايفا مي كند. براي نمونه  كودكان و نوجوانان و 
حتي بزرگساالني كه به داليل مختلف مانند: كم تواني فيزيكي، ذهني، 
از  يكي  شوند،  مي  محسوب  زده10  استيگما  رواني،  بيماري  و  بزهكاري 
گيرد حرمت خود  تاثير قرار مي  جنبه هايي كه به طور آشكاري تحت 
است( آلون، 1979؛ كوريگان، 2004). اين امر وقتي داراي اهميت بيشتر 
مي شود كه اين كودكان وارد دوره نوجواني مي شوند به گونه اي كه 
توانايي  نوجوان  (پياژه، 1970)  دوره  اين  در  آگاهي  خود  افزايش  اثر  در 
دريافت شفاف تر نظرات منفي مردم نسبت به خود را داراست كه نتيجتًا 
خود انتقادگرى و ارزيابي منفي از خويش را بدنبال خواهد داشت (دوآل 
و ويكلوند1972). در اين شرايط حرمت خود نقش مهمي در سازگاري 
هاي رواني اجتماعي اين كودكان و نوجوانان ايفا مي كند. براي سنجش 
و  روانشناسان  و  مشاوران  تواند  مي  كه  مقياسهايي  از  يكي  سازه  اين 
خود  حرمت  آزمون  دهد  ياري  را  تربيت  و  تعليم  امر  اندركاران  دست 
است. در اين زمينه آزمون هاي متعددي وجود دارد كه هر كدام داراي 
اين  در  آزمونها  مشهورترين  از  است.  خود  خاص  قوت  و  ضعف  نقاط 
 CFSEI-2) خود   حرمت  فرهنگ  از  آزاد  مقياس  از  توان  مي  زمينه 
 CFSEI )11  ، باتل،1992) نام برد. مقياس آزاد از فرهنگ حرمت خود

)  جزو آزمونهاي نادري است كه به طور وسيعي در كشورهاي مختلف 
توسط روان شناسان و متخصصان علوم تربيتي مورد استفاده قرار گرفته 
است (هوالدي12 و همكاران، 1996).اين مقياس  به عنوان آزموني مفيد 
در موقعيتهاي مختلف تحصيلي براي همه فرهنگها معرفي شده است. بر 
خالف نظر كوهلر (2003) ، جيمز باتل ( 1992 ) اعتقاد دارد كه كودكان 
در سراسر دنيا در ادراك و باز خوردهايشان نسبت به خود بيشتر شبيه به 
هم هستند تا اين كه متفاوت از هم باشند. بر اين اساس، وي ادعا دارد 
كه مقياس حرمت خود كه توسط وي ساخته شده است،  آزموني است 
آزاد از فرهنگ و تمام سواالت آن عاري از هر گونه سوگيري فرهنگي13 
است. اين ادعا توسط دو نفر از روان شناسان در نهمين كتاب سال اندازه 
گيري رواني  (ريگز، 1985 ) مورد انتقاد واقع شده و آن را فاقد اعتبار 
مي دانند و معتقدند دليل تجربي براي آزاد از فرهنگ بودن اين آزمون 
وجود ندارد. يكي از محققان مهم در زمينه روانسنجي (آناستازي، 1988 
) اعتقاد دارد كه مفهوم آزاد از فرهنگ براي آزمونها كال غير قابل دفاع 
است و ترجيح مي دهد كه به جاي كلمه آزاد از فرهنگ كلمه صادق با 
فرهنگ را به كار ببريم. زيرا كه هنجارهاى فرهنگي تحول هويت خود 
همگاني  و  جهاني  متجانس  هويت  ساختار  وجود  و  دهند  مي  شكل  را 
غير محتمل است (كوهلر 2003،هور1991،14) . بنابراين پذيرش وجود 
آزموني كه بتواند حرمت خود را آزاد از فرهنگ بسنجد بسيار مشكل است 
(هوالدي و همكاران ، 1996).اين محققان با استفاده از آزمون فهرست 

آزاد از فرهنگ يا صادق با فرهنگ؟ گزارش مطالعه مقدماتي مقياس حرمت خود در كودكان 
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1-coopersmith

ويژگي هاي آزاد از فرهنگ ( CFSEI-2 ) هفت گروه از كودكان و 
بومي  و  قومي  فرهنگهاي  با  امريكا  مختلف  اياالت  در  ساكن  نوجوانان 
متفاوت مورد مطالعه قرار دادند. آنان نتيجه گيري نمودند كه اين آزمون 
آزاد از فرهنگ نيست و بايد عنوان آن تغيير كند. همچنين اين محققان 
تاكيد داشتند كه اين آزمون بايد محدود به استفاده در ميان كودكان دوره 
آن  كاربرد  آزمون(باتل، 1992)  مولف  ادعاي  رغم  علي  و  باشد  ابتدايي 
در ميان نوجوانان حتما بايد با تغييرات اساسي همراه باشد. البته بعضي 
ازمحققان اين آزمون را براي مطالعه نوجوانان بكار برده اند و نتايج آن 
را سودمند گزارش نموده اند(بولدن و ويليام، 1995). در مطالعه اي كه 
انگيسي  و  ايراني  نوجوانان  و  كودكان  ميان  در   (1998) يونسي  توسط 
انجام شد، كارايي اين آزمون در بين نوجوانان مشاهده گرديد، به گونه 
نوجوانان  فيزيكي را از  توان  نوجوانان كم  بود  قادر  مقياس  اي كه اين 

سالم در سازه هاي حرمت خود متمايز سازد.
و  كودكان  هاي  گروه  كردن  متمايز  در  مقبولي  توان  داراي  آزمون  اين 
نوجوانان با آسيب هاي مختلف رواني اجتماعي از جمعيت عادي است. 
مولف آزمون حرمت خود و همكارانش در مطالعه اي حرمت خود كودكان 
مقياس  اساس  بر  عادي  جمعيت  با  مقايسه  در  را  مغزي  اختالل  داراي 
هاي  آزمودني  كه  داد  نشان  نتايج  دادند.  قرار  بررسي  (CFSEI)مورد 
بودند(باتل،1991).در  كمتري  خود  حرمت  نمره  داراي  مغزي  اختالل  با 
يافته  تحصيلي  دوازدهم  سال  تا  اول  سال  نوجوانان  و  كودكان  مطالعه 
شد كه اين آزمون قادر به تمايز كودكان و نوجوانان داراي بيش فعالي 
(ADHD)از جمعيت عادي در رابطه با حرمت خود بود(باتل، 1992).در 
پژوهشي ديگر كه در ميان كودكان 6 تا 12 ساله صورت گرفت، نتيجه 
نشان داد كه اين آزمون قادر به تمايز كودكان افسرده از غير افسرده در 

رابطه با حرمت خود آنان مي باشد (باتل ،1987،1991). 
تغيير  نوع  هر  است  قادر  آزمون  اين  كه  دهد  مي  نشان  ديگر  تحقيقات 
تاثير  درپژوهشى  دهد.  نشان  وضوح  به  را  خود  حرمت  مورد  در  مثبت 
حرمت  افزايش  در  گروهي  هاي  برنامه  صورت  به  رفتاري  تكنيكهاي 
ب  فرم   CFSEI-2  مقياس از  استفاده  با  ساله  تا 12  خودكودكان 6 
(فرم كوتاه 30 سوالي)مورد بررسى قرار گرفت ومشاهده گرديد كه اين 
آزمون تغييرات مثبت در حرمت خود كودكان بر اثر مداخالت رفتاري را 

نشان مي دهد( راوسون و مك اينتاش، 1991 ).
در مطالعه مشابه ديگري در آمريكا تاثير برنامه هاي تفريحي در مدرسه 
بر افزايش حرمت خود كودكان 8 تا 12 سال مورد بررسي قرار گرفت.

در  خود را  حرمت  افزايش  كودكان  رابطه با اين  در   CFSEI  مقياس
ميان آنان به  طور معنا دار نشان داد (بيكرو ويت، 1996). مسئله اي 
فرهنگ و يا صادق با  پژوهش بدنبال بررسي آن است آزاد از  كه اين 
اين  سازي  استاندارد  روند  پيمودن  تا با  است  آزمون  اين  بودن  فرهنگ 

امر واضح گردد.

روش 
جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش  

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل دانش آموزان 6 تا 13 سال مدارس 
ابتدايي دخترانه و پسرانه مناطق 19 گانه شهر تهران است.انتخاب نمونه 

پژوهش در دو مرحله به شرح ذيل انجام شد. 
بر  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  گانه  نوزده  مناطق  اوليه  مطالعه  در 
اساس توزيع جغرافيايي به 4 بخش شمال، جنوب، شرق و غرب تقسيم 

 19 ميان  از  تا  گرفت  صورت  منظور  اين  براي  بندي  تقسيم  اين  شد. 
منطقه تهران براي 4 بخش مذكور شانس مساوي براي انتخاب شدن 
يك منطقه از هر 4 بخش امكان پذير باشد.(مناطق 1، 3، 2، 6 شمالي، 
11، 12، 15، 16، 17، 18، 19 جنوبي، مناطق 5، 9،10 غربي، مناطق 4، 
8،  13، 14 شرقي). از هر يك از 4 بخش مذكور به صورت تصادفي يك 
منطقه انتخاب شد، در نتيجه منطقه يك از شمال ، پنج از غرب، چهار 
آموزش  كتابچه  استفاده از  شدند. با  انتخاب  جنوب  دوازده از  شرق ،  از 
مناطق  پسرانه  و  دخترانه  ابتدايي  مدارس  ليست  تهران  شهر  پرورش  و 
ابتدايي  و  استخراج شد. در مرحله بعد از مدارس هر منطقه در مقطع 
جنسيت هاى مختلف يك مدرسه به صورت تصادفى نظام دار با مضرب 
7 انتخاب شد. در هر مدرسه به صورت تصادفى از هر پايه تحصيلى اول 
تا پنجم ابتدايى يك كالس انتخاب و در هر كالس تعدادي دانش اموز 
به صورت تصادفي نظام دار با مضرب 7 انتخاب شدند. بدين طريق 94 
دانش آموز در مرحله اول نمونه گيرى براى مطالعه اوليه مقياس حرمت 
خود انتخاب شدنداين آزمودنى ها عالوه بر مقياس حرمت خود ، آزمون 
كوپـر اسميت1 را تكميل كردند و بعد ازيك هفته مقياس حرمت خود را 

مجدداً تكميل نمودند.
در مرحلة دوم 105 نفر از دانش آموزان همين مناطق فرم اصالح شده 

مقياس حرمت خود را اجرا كردند.

ابزار سنجش:  
اين مقياس داراى 60 سوال و پنج زير مقياس است و براى اولين بار 
هاي  مقياس  زير  است.  شده  استاندارد  كانادا  در   (  1992 ) باتل  توسط 
مقياس  سوال)،   20) كلى  خود  حرمت  از:مقياس  عبارتند  آزمون  اين 
 10) تحصيلى  خود  حرمت  مقياس  سوال)،   10) اجتماعى  خود  حرمت 
سنج  دروغ  مقياس  سوال)و   10) خانوادگى  خود  حرمت  مقياس  سوال)، 
(10 سوال). مقياس آزاد از فرهنگ حرمت خود رامي توان به دو شيوه 
ابتدايى  دوم  و  اول  پايه  آموزان  دانش  در  كرد.  اجرا  گروهى  و  فردى 
اجراى انفرادى مناسب تراست.همچنين در پايه اول ابتدايى بايستى به 
صورت شفاهى اجرا شود. در اجراى شفاهي آزمونگر سوالها را با صداى 
جا  آن  از  زند.  مى  عالمت  پاسخنامه  در  را  آن  پاسخ  و  خواند  مى  بلند 
است.  موثر  بسيار  آزمودنيها  پاسخگويى  چگونگى  در  آزمونگر  لحن  كه 
در اجراى شفاهى آزمون ، آزمونگر بايد داراى كالم يكنواخت ، آرام و 
بدون هدايتگرى باشد. بنابراين پيشنهاد مى شود كه از نوار كاست ضبط 
شده استفاده شود. اجراى شفاهى براى دانش آموزانى كه دچار كم تواني 

هستند و يا كودكان بي سواد نيز پيشنهاد مي شود. 
در مورد دانش آموزان پايه دوم ابتدايى و باالتر كه مى توانند بخوانند، 
اجرا به صورت نوشتاري است. ضمن اين كه دانش اموزان دستور العمل 
آزمون را مى خوانند ، آزمونگر هم با صداي بلند دستور العمل را براي 
فرا  را  پاسخگويي  شيوه  آموزان  دانش  كه  شود  مطمئن  و  بخواند  آنها 

گرفته باشند. 
دقيقه   15 تا   10  ( كتبي   ، شفاهي   ) تست  به  پاسخگويي  زمان  مدت 

است.
آزمون كوپر اسميت : 

اين آزمون جهت اندازه گيري روايي همگرا در بين آزمودني ها اجرا شد. 
اين آزمون مراحل استاندارد شدن را در ايران نداشته است و تنها داراي 
ميانگين در جمععيتى حدود 240 نفر مى باشد ( بيابانگرد ، 1373 ). نظر 

دكتر سيد جالل يونسي
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جدول 1-  شاخص هاى توصيفى نمرات آزمون گروه دختران و پسران مورد بررسى در آزمون آزاد از فرهنگ حرمت خود
بيشينهكمينهنماميانهانحراف معيارميانگينگروه

37/695/3239421546دختر
37/245/5938411446پسر 

1-content validity

جدول 2 -  نتايج مربوط به پايايي باز آزمايي و همساني دروني مقياس
ضريب همسانى درونىضريب باز آزمايىگروه
0/781دختر
813/.پسر
797/.كل

846/.مرحله اول
866/.مرحله دوم

به شهرت آزمون و كاربرد وسيع آن در ايران ( البته بدون استاندارد شدن ) اين آزمون جهت اندازه گيرى همگرا انتخاب شد.

يافته ها
در اين تحقيق براى بررسى پايايى از دو روش بازآزمايى و همسانى درونى استفاده گرديد. 

پايايي باز آزمايي مقياس با اجراي مجدد آزمون پس از يك هفته محاسبه 
شد،ضرايب پاياي باز آزمايي در مورد آزمودنيها(N=94)به ترتيب 0/781 
براي دانش آموزان دختر، 0/813 براي دانش آموزان پسر، و 0/797 براي 

كل دانش آموزان بدست آمد(جدول شماره 2).
همساني دروني اين ضرايب براي زير مقياسها و كل آزمون در دو مرحله 
شماره5، 16، 10، 22، 17،  سوالهاي  شد.  محاسبه   (2) جدول  شرح  به 

34، 52 به دليل همبستگي ضعيف با كل مقياس در هر دو مرحله حذف 
شدندتا ضرايب آلفاي كرونباخ براي كل مقياس در مرحله اول 846/. و 

در مرحله دوم 866/. بشود (بدون مقياس دروغ سنج).

روايي محتوا- روايي محتوا1 مقياس آزاد از فرهنگ حرمت خود طي 
مراحل زير مورد بررسي و تاييد قرار گرفت:

توسط كارشناس اول(روانشناس) مقياس آزاد از فرهنگ حرمت. 1 
خود ازانگليسي به فارسي ترجمه شد. 

قرار. 2  (روانشناس)  دوم  كارشناس  اختيار  در  شده  ترجمه  فرم   
گرفت تا  عالوه بر تاييد رواني ترجمه به اين سوال نيز پاسخ 
داده شود كه تا چه حد پرسش هاي موجود در مقياس حرمت 

خود با تعريف حرمت خود مطابقت دارد.
 ( فرم ترجمه و تاييد شده در اختيار كارشناس سوم(روانشناس. 3
و  شود  بازگردانده  انگليسي  زبان  به  مجددا  تا  گرفت  قرار 
همچنين تاييد نمايد كه پرسش هاي موجود در مقياس تا چه 

حد با تعريف حرمت خود مطابقت دارد. 
دو فرم مقياس، يعني فرم اوليه كه به زبان انگليسي بود. 4

زبان  به  دوباره  سوم  كارشناس  توسط  كه  دوم  فرم  اصلي)و  (فرم 
اصلي برگردانده شده بود در اختيار كارشناس چهارم(روانسنج) قرار 
گرفت كه تفاوت هاي ميان سوال ها را پيدا كند و عالوه بر آن به 
اين سوال نيز پاسخ دهد كه پرسش هاي موجود در مقياس تا چه 

مقدار با تعريف حرمت خود مطابقت دارد.
بدين طريق مقياسى شامل 60 سوال تحت عنوان مقياس حرمت خود آزاد 
از فرهنگ جهت مطالعه اوليه در فرم اوليه ترجمه شد و تمام متخصصان 
به  قادر  مقياس  هاي  سوال  كه  نمودند  تاييد  بااليي  درجات  با  مذكور 
سنجش حرمت خود در كودكان بوده و با تعريف حرمت خود مطابقت 

دارد.اين مقياس در گروه 94 نفري از دانش آموزان مقطع ابتدايي اجرا 
گرديد. محققان اين پژوهش گزارش نمودند كه دانش آموزان (به ويژه 
مناطق جنوب تهران) در درك معاني بعضي از كلمات مشكل دارند لذا 
اين كلمات در فرم جديد از پرسش ها حذف يا اصالح گرديد. كلمات 

اصالح يا حذف شده به شرح ذيل است: 
حذف كلمه «همساالن» از پرسشهاي 2و14، تغيير كلمه «هرگز» 
به كلمه «اصال» در پرسش هاي 6، 12، 19، 26، 52 و60، حذف 
كلمه «فقط» و تغيير كلمه «تعداد كمي از دوستان» به «دوستان 
كمي» در سوال 8،تغيير كلمه «والدين» به كلمه «پدر و مادرم» 
كلمه  به  كلمه «دشوار»  تغيير  و50،   42 هاي 6، 31،  پرسش  در 
«مشكل» در پرسش 9 كلمه «سخت» در پرسش 24،تغيير عبارت 
«متعلق به من» به عبارت «مال من» در پرسش 19،تغيير كلمه 
«اغلب» به كلمه «بيشتر وقتها» در پرسشهاي20، 27، 33، 40و 
21،تغيير  سوال  در  «نماينده»  كلمه  به  «رهبر»  كلمه  تغيير   ،59
كلمه  تغيير  سوال 20،  در   « خجالت   » كلمه  به   « شرم   » كلمه 
«بي كفايتي» به كلمه «بي عرضگي» در سوال 25، تغيير كلمه 
«كودكان» به كلمه «بچه ها» در سوال 33، 34، تغيير فعل «درك 
عبارت  تغيير   ،42 پرسش  در   « فهمند  «مي  فعل  به  كنند»  مي 
«نسبت به من» به عبارت «در ارتباط با من » در پرسش 46، و 
حذف  كلمه «درسي» و تغيير كلمه «صورت» به كلمه «شكل» 

در پرسش 48.

آزاد از فرهنگ يا صادق با فرهنگ؟ گزارش مطالعه مقدماتي مقياس حرمت خود در كودكان 
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1-construct validity 2-exploratory factor  analysis

روايي سازه:
روايي سازه1 مقياس آزاد از فرهنگ حرمت خود با تحليل عامل اكتشافي2 به روش مولفه هاي اصلي در مورد 1300 دانش آموز بررسي شد. نتايج 

تحليل عاملى اكتشافي مقياس آزاد از فرهنگ حرمت خود در جدول (3) ارائه شده است
از مالحظه ارقام جدول شماره 3 نتايج زير استنتاج مي شود:

1-عامل يكم با پرسشهايي همبسته است كه در مقياس آزاد از فرهنگ حرمت خود به «حرمت خود كلي»مربوط مي شوند.بزرگترين بار عاملي به 
پرسش 46 تعلق دارد(0/508).

جدول 3 - نتايج تحليل عاملى اكتشافى مقياس آزاد از فرهنگ حرمت خود با روش تحليل مؤلفه هاى اصلى پس از چرخش به شيوه واريما كس  
عامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1سوال

460/508
590/495
410/484
270/447
330/416
200/384
10/375
500/367
30/351
360/322
240/318
130/316
580/593
480/467
490/425
550/421
540/412
430/409
110/407
420/393
470/367
520/360
370/616
350/593
380/539
230/465
310/464
220/452
250/4110/425
400/418
390/339
290/730
300/699
140/603
570/594
170/659
50/637
100/597
90/446
150/438
40/398
70/335
280/682
80/644
20/451
210/423

دكتر سيد جالل يونسي
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1-congruent validity
2-Rawson & MCIntosh
3-Baker & Witt

4-Hoar
5-Holady
6-Anastasi

2-عامل دوم با پرسشهايي همبسته است كه در مقياس آزاد از فرهنگ 
بار  شوند.بزرگترين  مي  اجتماعي»مربوط  خود  «حرمت  به  خود  حرمت 

عاملي به پرسش 58 تعلق  دارد(0/593).
3-عامل سوم با پرسشهايي همبسته است كه در مقياس آزاد از فرهنگ 
بار  شوند.بزرگترين  مي  مربوط  تحصيلي»  خود  «حرمت  خودبه  حرمت 

عاملي به پرسش 37 تعلق دارد(0/616).
4-عامل چهارم با پرسشهايي همبسته است كه در مقياس آزاد از فرهنگ 
حرمت خود به «حرمت خود گروه همساالن» مربوط مي شوند.بزرگترين 

بار عاملي به پرسش 19 تعلق دارد(0/730).
5-عامل پنجم با پرسشهايي همبسته است كه در مقياس آزاد از فرهنگ 
بار  شوند.بزرگترين  مي  خانوادگي»مربوط  خود  به «حرمت  خود  حرمت 

عاملي به پرسش 17 تعلق دارد(0/659).
6-عامل ششم  با پرسشهايي همبسته است كه در مقياس آزاد از فرهنگ 
حرمت خود به «ميزان مقبوليت» مربوط مي شوند.بزرگترين بار عاملي به 

پرسش 28 تعلق دارد(0/682).
7-تنها پرسشي كه بار عاملي آن بر دو عامل حرمت خود كلي وتحصيلي 
متمركز شده،سوال 25 است.بار عاملي كه در هر دو عامل گزارش شده 

باالتر از 0/3 است.
   

 روايي همگرا : وجود همبستگي هاي قوي بين آزمون هاي مختلفي 
كه به عنوان اندازه هايي از يك سازه مشترك طرح شده، معموال مويد 
اين ادعا است كه همه آنها اندازه اي از آن سازه اند (هومن ،1369). در 
پژوهش حاضر از همبستگي بين نمره حرمت خود كلى مقياس آزاد از 
فرهنگ حرمت خود با مقياس حرمت خود كوپر اسميت بعنوان شاهدي 
براي روايي همگرا1 استفاده شد. مقدار ضريب حاصل از اجراي هر دو 

پرسشنامه در  مورد94 نفردانش آموز مقطع ابتدايي برابر با 0/75بود.

بررسى و تفسير  نتايج: 
يافته هاى مطالعه مقدماتي بيانگر اين است كه اين آزمون : 

اوًال داراي روايي و پايايي مقبولي از لحاظ آماري مي باشد. نتايج نشان 
مي دهد كه آين آزمون قادر به اندازه گيري حرمت خود در ميان كودكان 
ايراني مي باشد. يافته ها با تحقيقات سازنده آزمون در كشور كانادا كه 
همكاران 1979)  و  باتل  ؛  (باتل، 1992  گرفته  انجام  كودكان  ميان  در 
و ساير پژوهشگران كه در نقاط ديگر دنيا اين آزمون را به كار برده اند 
(يونسي، 1998؛ راوسون و مك اينتاش2 ، 1991 ؛ بيكر و ويت3 1996 

) تطابق دارد.
ادعاي  به  بنا  آزمون  اين  كه  شد  معلوم  مقدماتي  مطالعه  اين  در  ثانيًا 
مولف آن (باتل ، 1992 ) نمي تواند آزاد از فرهنگ تلقي شود. داليل 
مي  قرار  سوال  مورد  شدت  به  را  آزمون  اين  بودن  فرهنگ  از  آزاد  زير 
به  عينًا  چنانچه  آزمون  سوالهاى  از  بعضي  كه  شد  مشخص  دهد:الف- 
مواجه  مشكل  با  آن  فهم  در  ايرانى  آموزان  دانش  شود  ترجمه  فارسي 
بايد  والدين  با  تعامل  در  خود  حرمت  به  مربوط  سوالهاى  شد.  خواهند 
بر اساس الگوي خاص تعاملي كودك و والدين كه در ايران وجود دارد 
مطرح شود تا براي كودكان ايراني قابل درك باشد.ب- تعدادي از سوالها 

كه داراي پايايي دروني كمتري در ميان آزمودني هاي ايراني بودند، از 
آزمون اصلي حذف شدند به طوريكه تعداد سوالهاى آزمون از 60 سوال 
به 53 سوال تقليل يافت.ج- نتايج تحليل عوامل با آنچه باتل (1992) 
در رابطه با سازه هاي موجود در اين آزمون و همبستگي سوالها با سازه 
هاارائه داده، همخواني ندارد. زيرا كه سازنده آزمون نتوانست عامل 4و6 
را در تحليل عوامل خود در ميان كودكان كانادايي پيداكند. اين امر مويد 
نظر بعضي از روانشناسان و روانسنجان مي باشد كه آزاد از فرهنگ بودن 
اين آزمون را زير سوال برده اند  (هور4، 1991 ؛ هوالدي5 و همكاران 
، 1996) و موضوع صادق با فرهنگ را براي حرمت خود مطرح كرده 
اند ( آناستازي6 ، 1988 كلى 2001، جونز 2005، سينگليس و همكاران 

1999؛ بي، 2000).
جنوب  مناطق  در  ساكن  كودكان  كه  گرديد  مشاهده  مطالعه  طول  در 
شهر تهران معانى بعضى از عبارت هاى آزمون را به علت تفاوت هاى 
فرهنگى درك نمى كنند لذا بعضى از لغات تغيير داده شد. بنابراين الزم 
فرهنگ  سطح  بر  عالوه  خود  حرمت  آزمون  كردن  استاندارد  در  است 

عمومي به پاره فرهنگ ها نيز توجه شود(بي، 2000)
در اين مطالعه آشكار شد كه 5 سوال از آزمون حرمت خود كوپر اسميت 
نظر  يافته،  اين   .(R<0/18) بودند  ضعيفي  بسيار  دروني  پايايي  داراي 
پژوهشگران را به اين نكته اساسي معطوف مي دارد كه در بكارگيرى 
اين آزمون در موقعيت هاي باليني و آموزشي احتياط بيشتري مد نظر 

قرار دهند.
از محدوديت هاي اين پژوهش انتخاب نمونه مورد مطالعه از شهر تهران 
مي باشد پيشنهاد مي شود با توجه به تاثير فرهنگ ها و پاره فرهنگ ها 
اين آزمون در نقاط ديگر كشور نيز مورد مطالعه قرار گيرد. با توجه به 
نقايص يافته شده در رابطه با آزمون حرمت خود كوپر اسميت،استفاده از 
اين آزمون جهت مطالعه روايي همگرا از محدوديت هاي اين پژوهش 
هاي  آزمون  از  بايست  مي  الزاما  همگرا  روايي  مطالعه  جهت  بود.البته 

مطرح و رايج در اين زمينه استفاده مي گرديد.
در كل نتايج نشان مي دهد، منطقي است كه اين آزمون در ميان كودكان 
بين 6 تا 12 سال در موقعيت هاي گوناگون جهت اندازه گيري حرمت 

خود به كار رود. 
اين پژوهش مي تواند نقيصه موجود در اين زمينه را حداقل در ارزيابى 
حرمت نفس كودكان رفع نمايد چرا كه تا به حال هيچگونه آزموني در 
اين زمينه استاندارد نشده است. آنچه به نام آزمون كوپر اسميت در ايران 
استفاده مي شود تنها داراي جداولي از ميانگين هاست (بيابانگر، 1373 
نگرفته  صورت  آن  سازي  استاندارد  جهت  در  اي  مطالعه  هيچگونه  و   (
است. ضمن اين كه در اين مطالعه ضعف بعضي از سوالهاى آن در رابطه 

با پايايي درونى آشكار گرديد. 
با توجه به آزاد از فرهنگ نبودن آزمون كه نتايج مطالعه مقدماتي ( حتي 
مطالعه نهايي ) نشان مي دهد و با تاكيد بر نظريه صادق با فرهنگ بودن 
آزمونها ( آنا ستازي ، 1988 )بويژه دراندازه گيري حرمت خود (كوهلر؛ 
فلين، 2003 )مجري اين طرح پژوهشي تصميم به تغيير نام اين آزمون از 
آزمون حرمت خود آزاد از فرهنگ به آزمون حرمت خود بهزيست گرفت. 
انتخاب كلمه بهزيست به علت اجرايى شدن اين طرح پژوهشي از طرف 
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دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مي باشد. 

تقدير و تشكر : 

با تشكر فراوان از عزيزاني كه در اين طرح همكاري داشته اند بويژه : 

1- خانم مينا هاديان روانسنج مركز مشاوره توحيد – آموزش و پرورش 
استان تهران 

2-  دكتر حميد سپهر، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
3- مرحوم دكتر سعيد شاملو، مدير سابق گروه روانشناسي باليني دانشگاه 
علوم بهزيستي و توانبخشي كه در برگردان آزمون از انگليسي به فارسي 

كمك بسياري را نمودند.  
4- دكتر حيدر علي هومن، روانسنج و استاد دانشگاه تهران

 2-CFSEI مولف و سازنده آزمون، ( J. Battle ) 5- دكتر جيمز باتل
كه با مكاتبات خود در زمينه پيشينه تحقيقات طرح مساعدت نمود. 
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