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چکیده
 پسر) در300 ، دختر300(  ساله8  تا6  دانشآموز600 .) بود2002 ،هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی سیاهة رها از فرهنگ حرمت خود (باتل
 به شیوة مرحلهای انتخاب و آزمون1395-1396  کالس اول و کالس دوم مدارس دولتی شمال و جنوب شهر تهران در سال تحصیلی،مقطعهای پیش دبستانی
 برای بررسی روایی. روایی مالکی و روایی تفکیکی (افتراقی) استفاده شد،) از روایی سازه2002 ، برای بررسی روایی سیاهة رها از فرهنگ حرمت خود (باتل.شدند
) رابطة مثبت معنادار داشت و برای بررسی2002 ، ) استفاده شد که با سیاهة حرمت خود (باتل1984 ،هریس (پیرز-همگرا از مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز
 بررسی روایی.) رابطة منفی معنادار داشت2002 ، ) استفاده شد که با سیاهة حرمت خود (باتل1998 ،روایی واگرا از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (اسپنس
 برای بررسی اعتبار. در تمامی موارد دیگر روایی مناسب ابزار تأیید شد.سیاهه نشان داد که فقط یکی از مادّهها ضریب تشخیص مناسب ندارد و آن مادّه حذف شد
 کل نتایج بیانگر، در مجموع. استفاده شد که نتایج اعتبار مناسب ابزار را تأیید کرد20  بازآزمایی و ضریب کودر ـ ریچاردسون،این سیاهه از سه روش دونیمه کردن
.روایی و اعتبار مناسب و قابل قبول این سیاهه برای سنجش حرمت خود کودکان جامعة ایران بود
 اعتبار، روایی، سیاهة حرمت خود کودکان، ویژگیهای روانسنجی، حرمت خود:واژههای کلیدی
Abstract

T

he study aimed to establish the psychometric properties of the Culture-Free Self-Esteem Inventory (CFSEI; Battle, 2002).
The inventory was administered to 600 students (300 girls, 300 boys) aged between 6 and 8 years. The participants were
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selected from public preschools, and from the first and the second grade of public primary schools located in northern and southern
parts of Tehran using stage sampling method. The results of criterion validity, differential validity, and construct validity of the CFSEI
were analyzed. To examine the convergent validity of the CFSEI, the Piers-Harris Children’s Self Concept Scale (PHCSCS; Piers,
1984) was used. The results indicated that CFSEI had a positive and significant association with the PHCSCS. To establish the
divergent validity of the CFSEI, the Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS; Spence, 1998) was used. The results indicated that the
CFSEI had a negative and significant association with the SCAS. Except for one question which didn’t have an acceptable coefficient
of determination which was removed from the CFSEI, the validity of the CFSEI was confirmed. To establish the reliability of the
CFSEI, split half, test-retest and Kuder-Richardson Formula 20 were used. The results indicated that the CFSEI had good reliability.
The findings suggest that the CFSEI is a reliable and valid tool to employ with Iranian children.
Keywords: self-esteem, psychometric properties, the Children's Self-Esteem Inventory, validity, reliability
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.این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد در رشتة روانشناسی عمومی است

ویژگیهای روانسنجی سیاهۀ حرمت خود کودکان

خودپنداشت13به طور معادل استفاده کرده است .مبنای این مدل

مقدمه
حرمت خود 1سازهای است که بر ادراک فرد از

این اصل است که حرمت خود بازخورد14فرد ،با توجه به شناخت

خودارزشمندی2داللت دارد .ادراک فرد از خویش بهتدریج تحول

او از تواناییها و محدودیتهای فردی خود ،در مورد خود اوست.

مییابد و با بلوغ و تعامل با دیگران تمایز پیدا میکند .ادراک

ال منفی در اوایل
ال مثبت یا کام ً
این بازخورد به صورت حس کام ً

خودارزشمندی گرایش 3به ثبات دارد و در مقابل تغییر مقاوم

دوران کودکی آغاز میشود .با رشد و بلوغ حرمت خود به صورت

است (باتل 1987 ،1982 ،1981 ،نقل از باتل ،جرات ،اسمیت و

فزاینده تحول مییابد و ابعاد اجتماعی ،شخصی ،تحصیلی،

پریچت.)1988 ،

عمومی و خانوادگی آن متمایز میشود.

در دهههای  1960و  1970ابزارهای مختلف برای

نسخة سوم سیاهة رها ازفرهنگ حرمت خود بر اساس مدل

اندازهگیری حرمت خود و پژوهشهای تحصیلی و اجتماعی

حرمت خود (باتل )2002 ،ساخته شده است .در این مدل ،حرمت

گسترش یافته است (نوجنت و توماس.)1993 ،

خود در اواسط دوران کودکی آغاز میشود .در این زمان کودکان

مقیاس حرمت خود روزنبرگ )1965(4دستیابی به شاخصی

شروع به تشخیص و شناسایی تواناییها و محدودیتهای خود به

یکبعدی از حرمت خود کلی بر مبنای مدل گاتمن 5و کاربرد

صورت کلی میکنند ،اما هنوز قادر به تمایز15این تواناییها نیستند.

اصلی آن در نوجوانان است .سیاهة حرمت خود کوپراسمیت
( )1981 ،1967برای اندازه گیری ارزیابی فردی طراحی شده

فقط یک مقدار برای حرمت خود کلی مشخص شده است .فرم

است .فرم مدرسه 7،به صورت فرم بلند  ،Aمربوط به

متوسطة16سیاهة رهاازفرهنگ حرمت خود عالوه بر حرمت خود
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دانشآموزان  8تا  15ساله است .شاخص حرمت خود هادسون
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6

در فرم ابتدایی سیاهة رهاازفرهنگ برای حرمت خود در این سن

8

کلی17،ابعاد اجتماعی ،خانوادگی ،عمومی و تحصیلی حرمت خود را

( )1982برای اندازهگیری اندازه یا شدت9مشکالت حرمت خود

اندازه میگیرد .به دلیل تواناییهای شناختی و خودابرازگری

طراحی شده و برای کودکان بزرگتر از  12سال کاربرد دارد.

پیشرفته در دوران نوجوانی ،فرم نوجوانان19این ابزار به صورت

مشکل این ابزار آن است که فقط مشکالت مرتبط با حرمت

کاملتر ابعاد حرمت خود شخصی را متمایز میکند (باتل.)2002 ،

خود را برجسته میکند (نوجنت و توماس .)1993 ،مقیاس

سیاهههای رهاازفرهنگ حرمت خود (باتل )2002 ،نوعی ابزار

درجهبندی حرمت خود کودکان(10چیو )1987 ،ابزاری برای

خودگزارشدهی است که برای شناخت افراد نیازمند به حمایت

اندازهگیری حرمت خود کودکان است که توسط معلمان

روانشناختی و طراحی مداخلههای تحصیلی ،فردی یا عاطفی ،شناخت

درجهبندی میشود.

حوزههای خاص مشکالت حرمت خود و همچنین سنجش حرمت

با توجه به نبود ابزاری روا و معتبر برای اندازهگیری حرمت

خود در پژوهشها استفاده میشود .هنجاریابی این سیاهه در یک نمونة

خود در کودکان و نوجوانان بهویژه برای دوران کودکی در ایران،

آمریکایی  1727نفری بین سالهای  1998و  2000و اعتبار آن بر

این پژوهش به بررسی ویژگیهای روانسنجی فرم ابتدایی (611

اساس دو روش همسانی درونی و بازآزمایی محاسبه شد .در همة

تا  8سال) سیاهههای رهاازفرهنگ حرمت خود(12باتل)2002 ،

ردههای سنی متوسط ضرایب آلفای کرونباخ 0/80و اعتبار بازآزمایی آن

اختصاص یافته است.

از  0/70تا  0/90گزارش شد .میانگین و انحراف استاندارد سیاهة ابتدایی

باتل ( )2002در مدل نظری خود از دو مفهوم حرمت خود و
14. attitude
15. differentiate
0
16. intermediate
form
17. global1self-esteem
2
18. self-assetion
3
19. adolescent
form
4

18

حرمت خود بهترتیب  10و  3گزارش شده است (باتل.)2002 ،

5 of Self-Esteem (ISE)1.
8. Hudson’s Index
9. 9. magnitude or 6severity
2.
1 .10. Self-Esteem7Rating Scale for Children
3.
1 .11. primary form8
4.
1 .12. Culture-Free9Self-Esteem Inventories
5.
1 .
6.
13. self-concept
1 .
7.
8.

1 .self-esteem
dddddd
1.
1 .self-worth
2.
1 tend
.
3.
1 .Rosenberg Self-Esteem Scale
4.
1 .Guttman, J. M.
5.
6. Coopersmith Self-Esteem Inventory
7. school form

رعنا روانپارسا ،محترم نعمتطاوسی

باتل ( )2002روایی سازه 1و روایی همزمان 2را با مقایسة

خود باتل ( )2002را  0/77به دست آوردند.

نمرههای سیاهه با دیگر ابزارهای مرتبط برای نمونههای سه ردة سنی

در ایران نیز یونسی ( )1387با بررسی ویژگیهای روانسنجی

به دست آورد .در اولین بررسی ،سیاهههای رهاازفرهنگ حرمت خود

نسخة دوم سیاهه حرمت خود باتل نشان داد که ضریب بازآزمایی

(باتل )2002 ،با سیاهة حرمت خود( 3براون 4و الکساندر)1991 5،

برای دانشآموزان دختر  ،0/78برای دانشآموزان پسر  0/81و برای

مقایسه شد .نتایج نشان داد همبستگی بین بهرة حرمت خود کلی6با

کل سیاهه  0/79است.
همچنین برای تعیین روایی همگرا از ضریب همبستگی این

سیاهة حرمت خود  0/61است و زیرمقیاسهای دیگر برای اکثر

سیاهه با مقیاس حرمت خود کوپراسمیت استفاده شد و این ضریب

گروههای سنی از  0/50تا  0/60با یکدیگر همبسته بودند.

همبستگی برابر با  0/75به دست آمد (یونسی.)1387 ،

در بررسی دیگری سیاهههای حرمت خود (باتل )2002 ،با
مقیاس چندگانة خودپنداشت(7براکن )1992 8،مقایسه شد .نمرههای

با توجه به اینکه ویراست سوم این ابزار تاکنون در ایران اعتباریابی

کل مقیاس چندگانة خودپنداشت با نمرههای بهرة حرمت خود کلی

نشده است ،در این پژوهش ویژگیهای روانسنجی آن در ایران

این سیاهه  0/78همبسته بود .همبستگی بین سیاهة حرمت خود باتل

بررسی میشود.

و مقیاس چندگانة خودپنداشت براکن 0/40بود (باتل.)2002 ،
اعتبار و روایی این ابزار در کشورهای مختلف بررسی شده است.

روش

آلفای کرونباخ برابر  0/82به دست آورد .وانگ ( )2003در پژوهش

کودکان  6تا  8سالة مدارس دولتی مناطق آموزشی شمال و جنوب

خود نخست فرم متوسطه را به زبان چینی ترجمه و روی 100

تهران در سال تحصیلی  95-96بود .سیاهة حرمت خود باتل (باتل،

دانشآموز  10تا  12ساله اجرا کرد و مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل

 )2002به صورت مصاحبه روی  650دانشآموز با روش نمونهبرداری

سیاهه را  0/85به دست آورد .گارسیا 2003(9نقل از اوهل)2011 ،

مرحلهای اجرا شد و در تحلیل اولیه  50نفر به دلیل داشتن نمرة تدافعی

در پژوهش خود ضرایب بازآزمایی فرم کودکان و فرم نوجوانان را

باالتر از  7از تحلیل حذف و در نهایت  600دانشآموز ( 300دختر و

بهترتیب  0/72و  0/81گزارش کرد .مکدونالد ( )2004در پژوهش

 300پسر) با میانگین سنی  7/16و انحراف استاندارد  0/758انتخاب

خود ضرایب آلفای کرونباخ را برای زیرمقیاسها  0/70تا  0/92و

شدند .برای کنترل شرایط اقتصادی از بین مدارس دولتی مناطق

برای کل سیاهه  0/86محاسبه کرد .کادی ( )2007از ویراست سوم

شمال و جنوب تهران در مقاطع تحصیلی پیشدبستان ،کالس اول

نسخة ابتدایی این ابزار در شهر آستین تگزاس استفاده کرد و ضریب

و کالس دوم نمونهها انتخاب و فرم ابتدایی ( 6تا  8سال) سیاهة

آلفای کرونباخ را برای کل سیاهه  0/80به دست آورد .رافی ()2008

حرمت خود باتل ( )2002برای آنها اجرا شد.
فرم ابتدایی سیاهة رهاازفرهنگ حرمت خود(11باتل،

در لبنان ضریب آلفای کرونباخ این سیاهه را  0/80به دست آورد .در
پژوهشی دیگر در پاکستان امران ( )2012این سیاهه را به زبان اردو

10

 .)2002سیاهههای رهاازفرهنگ حرمت خود ابزار سنجش

ترجمه کرد .ضرایب آلفای کرونباخ فرم نوجوانان در نمونة 400نفری

غیرسوگیرانه برای اندازهگیری حرمت خود است و ویراست سوم آن

 ،0/851فرم متوسطه در نمونة 400نفری  0/829و فرم ابتدایی در

را باتل در سال  2002در سه گسترة سنی  6تا  18سال (فرم ابتدایی

نمونة 150نفری  0/649بود .همچنین مکداربی ،اوهارا و بیرن

 6تا  8سال ،فرم متوسطة  9تا  12سال و فرم نوجوان  13تا 18

( )2016در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ سیاهة ابتدایی حرمت

سال) برای اندازهگیری حرمت خود تحصیلی12،حرمت خود

11.
1. Culture Free Self-Esteem
Inventory’s
Primary Form
2.
12.
3. academic self-esteem
4.
5.

6. global self-esteem
quotient0
6.
7. Multidimensional
Self Concept
)Scale (MSCS
7.
1
8. Bracken,
8. B. A.
2
9. Garcia, 9.
E.
10. Urdu

1.
construct validity
1 .ddddddddd
2.
1 .concurrent validity
3.
1 .Self-Esteem Inventory
4. Brown, L.
5. Alexander, J.
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برای مثال ،پاستور ( )2003اعتبار ویراست سوم نسخة ابتدایی را با

روش این پژوهش توصیفی اکتشافی و جامعة آماری همة
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ویژگیهای روانسنجی سیاهۀ حرمت خود کودکان

عمومی 1،حرمت خود والد/خانه 2،حرمت خود اجتماعی 3و حرمت

این مقیاس از  80جملة خبری اولشخص تشکیل شده و

خود شخصی4تدوین کرده است .فرم ابتدایی شامل  29مادّه است

شرکتکنندگان پاسخ بله یا خیر به آن میدهند (چیو.)1988 ،

که جنبههای اجتماعی ،عمومی ،والد/خانه و تحصیلی را میسنجد.

پیرز ( 1973نقل از پیرز و هرزبرگ )2002 ،اعتبار این مقیاس

این فرم زیرمقیاس ندارد و نمرة حرمت خود کلی را مشخص

را با روش کودر ـ ریچاردسون به دست آورد و با روش تحلیل

میکند .مادّههای سیاهه به صورت مثبت و منفی است .مادّههای

عاملی19بر روی  146دانشآموز پایة ششم و  151دانشآموز پایة

این فرم برای کودک خوانده و پاسخهای وی ثبت میشود .برای

دهم ،شش عامل اصلی را تأیید کرد .در این پژوهش همچنین بار

امتیازدهی به همة مادّهها ،مربعها و دایرههایی در ستون پاسخ قرار

 3عامل شناختهشدة دیگر (خودارزشی20،سازگاری21و توانایی در
22

دارد 10 .مادّه مربوط به نمرة تدافعی5است که جمع آنها در انتهای

مقابل ترسو بودن) نیز ،که به عامل اضطراب مربوطاند ،تأیید شد.

سیاهه در قسمت نمرة تدافعی نوشته میشود و معیاری برای

سنتر23و وارد ( 198624نقل از پیرز و هرزبرگ )2002 ،اعتبار آن را

سنجش دروغ است و نمرة برش6برای آن  7از  10پیشنهاد شده

با روش دونیمه کردن  183دانشآموز دختر و پسر پایة دوم در

است .بقیة مادّهها مربوط به حرمت خود کلی است که جمع آن در

استرالیا  0/89گزارش کردند .هاتی ( 199225نقل از پیرز و هرزبرگ،

قسمت انتهای سیاهه در قسمت جمع حرمت خود کلی ثبت میشود

 )2002در استرالیا با استفاده از نمونة 135نفری دانشآموزان پایة

و برای سنجش حرمت خود استفاده میشود (باتل.)2002 ،

دهم تا دوازدهم اعتبار بازآزمایی کلی برای تمامی زیرمقیاسها را
 0/87به دست آورد (پیرز و هرزبرگ.)2002 ،
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اعتبار سیاهة حرمت خود کودکان باتل ( )2002بر اساس ضرایب
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همسانی درونی (کودر ـ ریچاردسون ،)7دونیمه کردن8و بازآزمایی9با

در پژوهش باتل ( )2002همبستگی بین نمرههای سیاهههای

فاصلة دو هفته محاسبه و برای محاسبة روایی از روشهای کالسیک

رها ازفرهنگ حرمت خود (باتل )2002 ،با نمرههای مقیاس

روانسنجی ،روایی مالکی(10روایی همگرا و روایی واگرا) و روایی

خودپنداشت کودکان پیرز ـ هریس (پیرز 1984 ،نقل از چیو)1988 ،

تفکیکی(11افتراقی) و برای روایی همگرا از مقیاس خودپنداشت

محاسبه شد و نتایج نشان داد نمرة کل مقیاس خودپنداشت کودکان

کودکان پیرز ـ هریس(12پیرز 1984 ،نقل از چیو )1988 ،و برای

با بهرة حرمت خود کلی در سیاهههای حرمت خود (باتل)2002 ،

روایی واگرا از مقیاس اضطرای کودکان اسپنس(13اسپنس)1998 ،

 0/72همبسته است و به طور کلی زیرمقیاسها برای همة

استفاده شد.

گسترههای سنی  0/50و  0/60همبستگی داشت.

مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز ـ هریس (پیرز1984 ،

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (اسپنس .)1998 ،این

نقل از چیو .)1988 ،این مقیاس نخست برای ارزیابی خودپنداشت

مقیاس ،که  44مادّه دارد و ابزار خودگزارشدهی برای کودکان 8

کودکان استفاده میشد ،اما بعدها برای اندازهگیری شش بعد حرمت

تا  12ساله است ،برای اندازهگیری نشانههای مربوط به اضطراب

خود ،رفتار ،وضعیت عقلی و مدرسه14،ویژگیها و ظاهر جسمانی،
اضطراب ،محبوبیت16،شادکامی17و رضایتمندی18گسترش یافت.
22.
1. srength versus timidity
2
23.
2. Center, Y.
3
24.
3. Ward, J.
4
25.
4. Hattie, J. H. 5
26.
5. separation anxiety
6
27.
6. social phobia 7
28.
disorder
7. obsessive-compulsive
8
29.
8. panic-agoraphobia
9
30.
9. generalized anxiety
0
1 .
1
1 .
2

15

جدایی،

26

جمعیتهراسی،

27

اختالل

وسواس

بیاختیاری،

28

وحشتزدگی ـ وسعتهراسی29،اضطراب فراگیر30و ترس از

12. Piers-Harris
Children’s3Self Concept Scale
1 .
)(PHCSCS
1 .
4
13. Spence
1 . Children’s Anxiety
)5 Scale (SCAS
14. intellectual
and school status
1 .
15. physical
1 . appearance and
6 attributes
16. popularity
1 .
7
17. happiness
1 .
8
18. satisfaction
1 .
9
19. factor
2 analysis
.
0
20. self-worth
2 . ddddddd
21. adjustment
2 .

self-esteem
21. .general
ddddddddddddmm
22. .parental/home self-esteem
23. .social self-esteem
4. personal self-esteem
25. .defensive score
26. .cutoff score
27. .Kuder-Richardson
28. .half-split method
39. .test-retest
10. criterion validity
11. discriminant validity

رعنا روانپارسا ،محترم نعمتطاوسی

جراحت جسمانی 1گسترش یافته است (اسپنس ،بارت و تورنر،

بارت و تورنر .)2003 ،در پژوهش موسوی ،مرادی ،فرزاد ،مهدوی

 .)2003در این مقیاس کودکان بر اساس شدّت تجربة هر نشانه

و اسپنس ( )2007این مقیاس روی  417کودک  6تا  12سالة

به مادّهها به صورت هرگز (صفر امتیاز) ،بعضیوقتها ( 1امتیاز)،

ایرانی در تهران اجرا شد و ضریب آلفای  0/89برای مجموع 6

بیشتر وقتها ( 2امتیاز) و همیشه ( 3امتیاز) پاسخ میدهند .حداکثر

زیرمقیاس آن به دست آمد .در این پژوهش اعتبار این ابزار با

امتیاز برای  38مادّة اضطرابی 114 ،است و  6مادّة باقیمانده

محاسبة ضریب آلفای کرونباخ  0/88به دست آمد.

جمالت مثبتی هستند که در جمع امتیازدهی محاسبه نمیشوند
یافتهها

(اسپنس.)1998 ،
نتایج بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس کودکان اسپنس

برای توصیف دادهها میانگین ،انحراف استاندارد و ضریب
2

(اسپنس )1998 ،نشان داد ضرایب اعتبار آن با روش آلفای

همبستگی دورشتهای نقطهای هریک از مادّهها (به استثنای

کرونباخ  0/92و با دونیمه کردن گاتمن  0/90بود .اعتبار بازآزمایی

مادّههای تدافعی) و نمرة کل حاصل از اجرای سیاهة حرمت خود

مقیاس طی  12هفته ،آلفای کرونباخ  0/63به دست آمد (اسپنس،

باتل در جدول  1آمده است.

جدول 1
خالصة یافتههای توصیفی ()n=600
Rpbis

مادّهها

M

SD

1

0/50

0/500

*

2

0/63

0/483

*0/26

4

0/64

0/481

*

0/50

6

0/64

0/481

*

0/50

8

0/84

0/365

*

0/47

10

0/78

0/413

*0/20

11

0/64

0/482

*

0/52

12

0/46

0/499

*

0/53

14

0/49

0/500

*

0/32

15

0/89

0/319

*0/37

17

0/66

0/476

*

0/55

19

0/88

0/321

*

0/24

20

0/71

0/456

*

0/62

22

0/84

0/364

*0/48

23

0/90

0/305

*

0/23

25

0/87

0/337

*

0/39

26

0/79

0/409

*

0/35

28

0/48

0/500

*0/49

29

0/63

0/483

*

نمرة کل

13/24

2/701

0/45

روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی ـ سال چهاردهم /شمارة  /55بهار 1397

0/40
* P< 0/01

2. point biserial correlation

1. fears of physical injury
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ویژگیهای روانسنجی سیاهۀ حرمت خود کودکان

نتایج جدول  1نشان میدهد میانگین گروه نمونه  13/24است که

نتایج حاصل از بررسی کجی و کشیدگی هر یک از مادّهها

در دامنة حرمت خود باالتر از میانگین قرار دارد .عالوه بر این ضریب

طبیعی بودن توزیع را نشان داد ،بنابراین برای تحلیل مادّههای

همبستگی دورشتهای نقطهای مادّهها در دامنة  0/20تا  0/62قرار دارد

سیاهه بر اساس نظریة روانسنجی کالسیک ،گروه نمونه به  3گروه

که همبستگی معنادار تمام مادّهها را با نمرة کل سیاهه نشان میدهد

دستهبندی و نمرههای  27درصد باال و پایین هر گروه تحلیل شد

( .)P>0/01بنابراین در این مرحله هیچیک از مادّهها حذف نشد.

(جدول .)2
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جدول 2
تحلیل مادّههای سیاهة ابتدایی رها ازفرهنگ حرمت خود (باتل)2002 ،

2

)NO(1

NU

NL

PU

PL

P

Q

Pq
**

χ2

D
**

)NO(2

1

115

49

0/71

0/30

0/51

0/49

0/25

0/41

53/79

15

2

115

92

0/71

0/57

0/64

0/36

0/23

*0/14

**7/08

12

4

136

61

0/84

0/38

0/61

0/39

0/24

**

6

141

68

0/87

0/42

0/65

0/35

0/23

**
**

0/46
0/45

**

72/84

**

71/84

**

14
11

8

158

105

0/98

0/65

0/82

0/18

0/15

0/33

56/73

4

10

139

117

0/86

0/72

0/79

0/21

0/17

* 0/14

**9/01

7

11

138

61

0/85

0/38

0/62

0/38

0/24

**

12

112

35

0/69

0/22

0/46

0/54

0/25

**
**

0/47
0/47

**

77/23

**

73/83

**

13
18

14

116

45

0/72

0/28

0/50

0/50

0/25

0/44

62/24

16

15

158

122

0/98

0/75

0/87

0/13

0/11

**0/23

**34/08

2

17

146

66

0/90

0/41

0/66

0/34

0/22

**

**

19

153

132

0/94

0/81

0/88

0/12

0/11

*

**

0/49

0/13

87/33

**

12/86

**

10
1

20

156

61

0/96

0/38

0/67

0/33

0/22

0/58

125/94

8

22

157

103

0/97

0/64

0/81

0/19

0/15

**0/33

**56/78

5

0/11

**

-

23

153

134

0/94

0/83

0/89

0/11

0/10

25

158

120

0/98

0/74

0/86

0/14

0/12

**
**

0/24

11/01

**

36/59

**

3

26

151

108

0/93

0/67

0/80

0/20

0/16

0/23

35/59

6

28

118

43

0/73

0/27

0/50

0/50

0/25

**0/46

**69/45

17

29

138

75

0/85

0/46

0/65

0/35

0/23

**

**

0/39

54/39

** P< 0/01

نتایج جدول  2نشان میدهد ضرایب دشواری مادّهها در

هستم) با ضریب تشخیص  0/11از سیاهه حذف شد .سایر

دامنة  0/45تا  0/89و ضریب تشخیص مادّهها در دامنة 0/12
تا  0/59قرار دارد .از آنجا که بر اساس مالک فن 1و فلنگان

9
* P< 0/05

مادّهها ضریب تشخیص مناسب داشتند.
2

پس از اطمینان از مناسب بودن مادّهها و حذف مادّة ،23

( 1939نقل از شریفی و شریفی )1392 ،برای نمونههای بیش

مادّه های سیاهه به ترتیب ضریب دشواری در ستون انتهایی

از  350نفر ضریب تشخیص کمتر از  0/12معنادار نیست ،مادّة

( )NO2مرتب شده است.

 23سیاهة حرمت خود باتل (خانوادة من فکر میکنند من مهم

به منظور بررسی روایی مالکی ،سه آزمون سیاهة حرمت خود
2. Flanagan, J.C.

1. Fan, C. T.

ویژگیهای روانسنجی سیاهۀ حرمت خود کودکان

باتل (فرم ابتدایی) ،مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز ـ هریس

پیرسون بین این سه ابزار محاسبه و در جدول  3گزارش شده

(روایی همگرا) و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (روایی واگرا)

است .پیش از اجرای این آزمون از برقراری مفروضههای بهنجاری

در گروهی متشکل از  144آزمودنی اجرا و ضرایب همبستگی

توزیع دادهها و خطی بودن رابطة متغیرها اطمینان حاصل شد.

جدول 3
ضرایب همبستگی متغیرها
شاخصها

1

 .1حرمت خود باتل
 .2خودپنداشت پیرز ـ هریس
 .3اضطراب کودکان اسپنس

2

*
*

0/46

-0/28

*

-0/47
* P< 0/001

نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول  3نشان میدهد
که سیاهة حرمت خود باتل با مقیاس خودپنداشت پیرز ـ هریس

این پژوهش با هدف تعیین ویژگیهای روانسنجی سیاهة

رابطة مثبت معنادار ( r=0/46و  )P>0/001و با مقیاس اضطراب

حرمت خود باتل ( )2002فرم ابتدایی انجام و ابتدا روایی آن

کودکان اسپنس رابطة منفی معنادار دارد ( r=-0/28و

بررسی شد .یافتههای توصیفی نشان داد که همة مادّهها در دامنة

 .)P>0/001این یافتهها روایی مالکی سیاهة حرمت خود باتل

حرمت خود باالتر از میانگین است .مادّة  23سیاهة حرمت خود

( )2002را تأیید کرد.

باتل (خانوادة من فکر میکنند من مهم هستم) با ضریب

برای تعیین روایی تفکیکی مقیاس خودپنداشت کودکان
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پیرزـ هریس در یک گروه  144نفری اجرا شد و میانگین گروه

2

بحث

تشخیص  0/11از سیاهه حذف شد .سایر مادّهها ضریب
تشخیص مناسب دارند.

نمونه برابر با  67/98با انحراف استاندارد  5/543به دست آمد.

پس از آن تحلیل مادّههای سیاهه با محاسبة ضریب خیدو

نمرهها در دامنة  46تا  79قرار داشتند .بر اساس این نتایج،

و ضریب تشخیص (تمیز) انجام شد و نتایج مناسب بودن ضریب

کودکانی که یک انحراف استاندارد از میانگین باالتر بودند به

خیدو را برای تمام مادّهها نشان داد و هیچیک از مادّهها حذف

عنوان کودکان با حرمت خود باال ( 23نفر) و کودکانی که یک

نشد .نتایج حاصل از ضریب تشخیص نشاندهندة ضریب

انحراف استاندارد از میانگین پایینتر بودند به عنوان کودکان با

مناسب برای  28مادّه بود .بر اساس مالک فن و فلنگان (1939

حرمت خود پایین ( 19نفر) انتخاب شدند .سپس نمرههای حرمت

نقل از شریفی و شریفی )1392 ،همة مادّهها ،جز مادة ،23

خود حاصل از سیاهة حرمت خود باتل این دو گروه با آزمون t

معنادار بود و این مادّه حذف شد.

مستقل مقایسه شد .نتایج نشان داد بین دو گروه تفاوت معنادار

برای بررسی روایی همگرا از مقیاس خودپنداشت کودکان

( df=40 ،t=5/651و  )P<0/001وجود دارد .این یافته روایی

پیرز ـ هریس (پیرز 1984 ،نقل از چیو )1988 ،استفاده شد .نتایج

تفکیکی سیاهة حرمت خود باتل را تأیید میکند.

بهدستآمده حاکی از همبستگی مثبت معنادار بین این مقیاس و

ضرایب همبستگی بازآزمایی  60دانشآموز ،با فاصلة زمانی دو
هفته ،دونیمه کردن و کودر ـ ریچاردسون این سیاهه بهترتیب

سیاهة حرمت خود (باتل )2002 ،و این نتایج با گزارش باتل
( )2002همسو بود.

 0/603 ،0/834و  0/583به دست آمد ،که مناسب بودن ویژگیهای

برای بررسی روایی واگرا از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس

روانسنجی این سیاهه را در کودکان ایرانی تأیید میکند .به غیر از

(اسپنس )1998 ،استفاده شد و نتایج رابطة منفی معنادار را نشان

مادّة  ،23سایر مادّهها ضریب تشخیص مناسب داشتند.

داد.
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