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 چکیده

سنجی و هدف پژوهش حاضر بررسی ويژگی های روان

و نار  مقیاات تصاويری ادرا  تعیین اعتباار، روايای 

شايستگی و پذيرش اجتماعی در کودکاان پسار پایش 

دبستانی بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبساتگی 

و روش آماااری پااژوهش از نااوع تحلیاای اکتشااافی بااا 

 چاااراش اکاااومه  باااوده اسااات. جامعاااه آمااااری 

، 1دانش آموزان پسران پیش دبستانی سااکن منااط  

ناد. نموناه گیاری بصاورت شهر تهران بود 19، 14، 4

دانش آموز پسار  450اوشه ای صورت گرفت و تعداد 

نفاار از معلمانشااان انت ااا   250پاایش دبسااتانی و 

گرديدند. داده ها با استفاده از مقیات تصاويری ادرا  

شايستگی و پذيرش اجتماعی هارتر جمع آوری شد. بر 

ضاري  آلفاای کرونباا  اسات يافتاه هاای پاژوهش، 

برآورد شد، که نشان دهنده  78/0 یاتسواالت کی مق

میزان اعتبار مناس  مقیات تصويری ادرا  شايستگی 

Abstract 

The purpose of the current study was to 

investigate the psychometric properties, 

reliability, validity, and norm of the 

pictorial scale of perceived competence and 

social acceptance at preschool boys. The 

research method was descriptive 

correlational and statistical methode was 

exploratory analysis with equamax rotation. 

The statistical population of preschool boys 

inhabited at four(1, 4, 14, 19) districts of 

tehran. 450 preschool boys and 250 

teachers were selected using cluster 

sampling. The data was collected using the 

pictorial scale of  percieved competence 

and social acceptance for preschool 

boys(By Sussan Harter). The  score of 

cronbach’s alpha was estimated 0.78  that 
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 مقدمه 

دهد. در اين دوره، زمانی  می تشهیی را کود  ش صیت اسات و پايه دبستانی،  پیش سنین

د و برتری اود را در بعضی از امور که کود  بتواند تفاوت اود را با ساير همساالن اود در  کن

اود دست پیدا کرده است و اين در ،  1نسبت به ساير کودکان احسات کند به در  شايستگی

 سازگاری و پايداری کود  را در برابر س تی ها افزايش می دهد. ادرا  شايستگی يهی از 

اويش، نوع روابط با  است که به فرايند آگاه شدن فرد از ويژگی های 2مولفه  های اودپنداشت

ديگران، بازاورد نسبت به رويداد ها، ظرفیت ها و توانايی های اود اشاره دارد و بر حوزه های 

حوزه ی ااص  5( ادرا  شايستگی را شامی 1982(. هارتر )2012، 3)هارتر م تلف متمرکز است

ط با همساالن(، )ارتبا5)عملهرد تحصیلی و هوشی(، پذيرش اجتماعی4می داند: شايستگی تحصیلی

                                                           

1 Percieved competence 

2 Self concept 

3 Harter 

4 Scholastic competence 

5 Social competence 

و پذيرش اجتماعی می باشد. ضري  همبساتگی باین 

باارآورد  51/0 ادرا  شايسااتگی و پااذيرش اجتماااعی

شده که نشان دهنده آن است که در ساح  اطمیناان 

بین ادرا  شايستگی و پذيرش اجتمااعی رابحاه  95%

اری وجود دارد. روايای مقیاات باا روش تحلیای معناد

عاماای  5عااملی اکتشاافی مااورد تاقیاد گاارار گرفات و 

است راج گرديد، که عامی ها به ترتی  عامای ماادری، 

همساالن، اجتماعی، فیزيهای و شانااتی ناا  گاذاری 

شده است. يافته های پژوهش حااکی از آن اسات کاه 

 اوردار استمقیات از نر  مناسبی در جامعه ايرانی بر

پسااار پااایش دبساااتانی، ادرا   کلیددددی  هایواژه

 شايستگی، پذيرش اجتماعی،ويژگی های روانسنجی

showed the coefficiency of total questions 

which indicate there is significant 

relationship at 95% confident level between 

percieved competence and social 

acceptance. The validity of scale was 

confirmed by the exploratory factor 

analysis method five factors were extracted 

named maternal factor, peer factor , social 

factor, physical and cognitive factor. 

Findings indicate that the pictorial scale of 

perceived competence and social 

acceptance had a proper reliability, validity, 

and norm in Iranian society. 

Keywords:         Preschool boys, Percieved 

competence, Social acceptance, 

Psychometric properties 



 
  95   ...پذيرش اجتماعی سنجی مقیات تصويری ادرا  شايستگی وويژگی های روان 

 

 

 

)رفتار با ديگران(. 3)تصور بدنی( و رفتار 2های ورزشی(، شايستگی فیزيهی)فعالیت1شايستگی ورزشی

ارزيابی میزان حقیقی بودن اين شايستگی در دوره پیش دبستان بر عهده معلمان و مربیان کود  

به فرايند آگاهی و مورد اود است  می باشد. ادرا  شايستگی داوری کلی فرد وارزش گذاری در

  های ش صی اود، چگونگی پیوند با ديگران و نظر او نسبت به ظرفیت وکود  از ويژگی

در محالعه ای که توسط هارتر و پايک جهت سنجش (. 1982)هارتر،  هايش اشاره داردتوانايی

ود  ک 8کود  پیش دبستانی که زودتر از موگع به دنیا آمده بودند و  8اودپنداره جسمانی روی 

دهنده آن بود که کودکانی که زودتر نتايج نشان ، صورت گرفت؛ديگر که به موگع به دنیا آمده بودند

به طور معناداری اودپنداره فیزيهی ضعیف تری نسبت به کودکانی که به موگع به  ،به دنیا آمده اند

)هارتر و  سان بوددنیا آمده بودند داشتند. اين نتیجه با نتیجه ی به دست آمده از فر  معلم يه

که گانون پذير باشد و با افراد بصورت مسالمت آمیز تعامی زمانی که کود  آموات، (. 1984پايک، 

کند و به اين مسئله آگاه شد، احسات اواهد کرد که از تسهیالت بیشتری )احترا ، دوستی، 

تا اود نیز پذيرفته  محبت، همدلی و...( از طرف جامعه براوردار است. کود  بايد جامعه را بپذيرد

های آن آگاهی داشته باشد. در  کود  از جامعه با توجه ه اعمال اود در جامعه و بازاوردشود و ب

به اصوصیات ساير افراد پذيرش اجتماعی نا  دارد. پذيرش اجتماعی شامی پذيرش تهثر با ديگران، 

ها است، که اين اصوصیتاعتماد به او  بودن ذاتی ديگران و نگاه مثبت به ماهیت انسان ها 

باعث می شوند فرد درکنار ساير اعضای جامعه، احسات راحتی کند. فردی که ديگران را می پذيرد 

 (.1982)هارتر،  جمعی و گروهی، از سازندگی براوردار هستند به اين در  رسیده که افراد بحور

و احسات اوبی نسبت پذيرش اجتماعی مصداق پذيرش اود است و با وجود آن، فرد نگرش مثبت 

های اود همه جنبه هايی که دارد، ارد و با وجود ضعف ها و ناتوانیبه اود و زندگی گذشته اش د

(. در محالعه ای که توسط هارتر و 1394، به نقی از ظروفی، 2004، 4شاپیروکی  و ) را می پذيرد

تازگی وارد مدرسه  کود  که به 10(، جهت اندازه گیری پذيرش اجتماعی بر روی 1984) پايک

کودکی که زمان بیشتری را در مدرسه گذرانده بودند و از نظر سن و جن  يهسان  10شده اند و 

                                                           

1 Athletic competence 

2 Physical competence 

3 Behavioral conduct 

4 Keyes & Shapiro 
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پذيرش اجتماعی کودکانی که  بودند انجا  گرفت، نتايج نشان دهنده آن بود که نمره اودپنداره

ر مدرسه گذرانده تازه وارد مدرسه شده بودند تفاوت معناداری با گروهی که زمان بیشتری را د

دارد و کودکانی که تازه وارد مدرسه شده بودند، از اودپنداره پايین تری نسبت به کودکانی  ،بودند

 که زمان بیشتری را در مدرسه گذرانده بودند، براوردار بودند.

چه در کشور ما و چه در ساير کشور های  دبستان پیش سنی مقحع برای آزمون های زيادی

شايد، از سوزان هارتر  .است نداشته تمرکز پیش دبستان سنی دوره روی يا و هنشد جهان طراحی

ستین افرادی باشد که به طراحی آزمونی متناس  با دوره سنی پیش دبستانی اگدا  کرده است. ن 

تصويری  پرداات و مقیات دبستانی پیش کودکان به منحصر آزمونی طراحی به1980سال در هارتر

( مقیات 1980هارتر ) گرديد. تدوين و طراحی( 1982)2پايک و هاتر توسط 1کودکان هارتر برای

ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعی کودکان را برای ارزيابی کود  پیش دبستانی طراحی نمود. 

، شايستگی فیزيهی، 3گزارشی است که زمینه های شايستگی شنااتیاين مقیات يک آزمون اود

 سنجش جای به و هارتر کود  را مورد سنجش گرار می دهد 5و پذيرش مادری 4پذيرش همساالن

 اودپنداره سنجش اجتماعی برای پذيرش شايستگی و ادرا  سااتار دو از اودپنداره کلی يک

با توجه به تفاوت  مقیات است که تصاوير تصويری مقیاسی آزمون، کرده است. اين استفاده کودکان

وير کود  به آسانی می تواند به گويه ها پاسخ جنسیتی طراحی شده است و به دلیی حضور تصا

  مدل اسات بر شده است و سنجیده تئوری و تجربی تحقیقات اسات بر مقیات دهد. محتوای

های آزمون اصلی پیوست ( از1983مقیات فر  معلم )هارتر و پايک، . می باشد همبسته هایعامی

 در ی کود  با معلم است. سازپذيرش و همتا است که هدف آن سنجش صداگت، شايستگی،

کود  که به دلیی ضعف  12محالعه ای که هارتر و پايک برای سنجش ابعاد شنااتی آزمون روی 

کود  که آن سال را گذرانده بودند، انجا  دادند،  12تحصیلی در سال تحصیلی اود مانده بودند و 

انی که در سال تحصیلی نتايج نشان دهنده آن بود که با وجود يهسانی سن و جنسیت، بین کودک

مانده بودند و کودکانی که سال تحصیلی را گذرانده بودند تفاوت معناداری وجود دارد. و کودکانی 

                                                           

1 The pictorial scale  of perceived competence & social acceptance for young children 

2 Harter & Pike 

3 Cognitive competence 

4 Peet acceptance 

5 Maternal acceptance 
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که در سال تحصیلی مانده بودند از اودپنداره شنااتی پايین تری نسبت به ساير کودکان براوردار 

 سنجش ابعاد ادرا  شايستگی و در پژوهشی که هارتر و پايک برای (.1984 )هارتر و پايک، بودند

پذيرش اجتماعی بر روی کودکان پیش دبستانی انجا  داده اند آلفای کرونبا  محاسبه شده مقیات 

با توجه به آن چه گفته شد، پژوهش حاضر  (.1984)هارتر و پايک،  گزارش شد 80/0توسط هارتر 

 درصدد پاس گويی به سؤاالت زير بود:

ار اعتب ايستگی و پذيرش اجتماعی در پسران پیش دبستانی ازآيا مقیات تصويری ادرا  ش .1

 مناس  براوردار است؟

رای آيا مقیات تصويری ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعی در پسران پیش دبستانی دا .2

 روايی مناس  است و از چند عامی اشباع شده است؟

حه ن رابو معلمشاآيا بین ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعی از نظر پسران پیش دبستانی  .3

 برگرار است؟

ارای دآيا مقیات تصويری ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعی برای پسران پیش دبستانی  .4

 نر  مناسبی است؟

 روش 

 روش ،شپژوه اين در استفاده مورد اين پژوهش از دسته پژوهش های کاربردی می باشد. روش

اشد. بمی  اکتشافی نوع از عاملیده و روش آماری پژوهش تحلیی از نوع همسبتگی بو توصیفی

 در که بود، سال( 5-6) دبستانی مقحع پیش پسر دانش آموزان شامی اين پژوهش آماری جامعه

از  پسر کود  450بودند. تعداد تحصیی به مشغول تهران شهر در 97-98تحصیلی  اول نیمسال

ند و پ  از انت ا  شد ( بصورت نمونه برداری اوشه ای19، 14، 4، 1) گانه شهر تهران 22مناط  

جرا شد ونه اااذ مجوز های الز  از وزارت آموزش و پرورش کی استان تهران، مقیات روی گروه نم

 مورد تجزيه و تحلیی گرار گرفت. SPSSو داده های به دست آمده توسط نر  افزار 

 ابزار پژوهش

عی هارتر، در اين پژوهش از مقیات راهنمای تصويری ادرا  شايستگی و پذيرش اجتما

سال به جهت سنجش ادار  شايستگی و پذيرش  5-6( بر روی پسران مقحع سنی 1982)

اجتماعی در کود  پیش دبستانی استفاده شد. اين مقیات برای اولین بار در ايران توسط پژوهشگر 
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بوده که به صورت دفترچه تصاوير به کود  داده شده و  گويه 24 ترجمه شده است. سوال ها شامی

  کود  در فر  مربوط به آزمونگر وارد می شود. اين مقیات در برگیرنده دو محدوده جوا

شايستگی، پذيرش و چهار زمینه شنااتی، فیزيهی، همساالن و مادری می شود. به ااطر حسات 

دايره )دو دايره بزرگ و دودايره کوچک( طراحی  4بودن مقحع سنی کود  پاسخ ها به صورت 

به صورت بله وایر است و کود  می تواند شدت و ضعف پاسخ اود را شده است. پاسخ گويی 

 مش ص نمايد.

ن آ( از پیوست های آزمون اصلی است که هدف 1983مقیات فر  معلم )هارتر و پايک،  

ذيرش پسنجش صداگت کود  می باشد و به توسط معلم صورت می پذيرد. میزان تجان  ادرا  و 

ز ااود  بندی معلم از کود  می شود و معلمان به مشاهده کود  و ادرا  معلم منجر به رتبه

ای هشايستگی حقیقی کود  نمره می دهند. به معلمین توصیف م تصری از فعالیت  پذيرش و

دشان ات اوکود  در زمینه های مورد نظر مقیات اراقه شده و اواسته می شود تا به میزان شنا

ی شنااتی و هند. اين نمرات به سه گروه شايستگنمره د 4تا  1از کود ، به فعالیت های او از 

ر دد را فیزيهی و پذيرش همساالن) شامی پذيرش مادری نمی شود زيرا معلمان نمی توانند او

 جايگاه گضاوت اين سااتار گرار دهند( تقسیم می شود.

 آزمايی مقیاتپايايی باز گزارش شده و 80/0آلفای کرونبا  محاسبه شده مقیات توسط هارتر  

( برای سنجش روايی مقیات با 2012) به تهرار نتیجه گبلی منجر شد. در پژوهشی که هارتر

استفاده از روش ماتري  پیشبین انجا  داد، نتايج نشان دهنده روايی سااتاری و محتوايی مقیات 

( روايی همگرا، 1987،1999) 1بود. همچنین هارتر بین مقیات اود و مقیات اود پنداره مارش

 نمود.گزارش 

 شیوه اجرا

ه ، مجتمع واليت با مراجعه به ادارشناسی واحد تهران مرکزیپ  از ااذ مجوز از دانشهده روان

پرورش استان تهران مجوزهای الز  برای ورود به مدارت دارای پیش دبستان در  کی آموزش و

قه و مراجعه دريافت شد. پ  از هماهنگی با اداره آموزش و پرورش هر منح19،  14، 4، 1مناط  

)مدارت چمران، جواداالقمه، شهید معصومی، بعثت، سیدين، ارجمندی،  به مدارت پیش دبستان

مناط  ذکر  شهريور، شهید رحمانی و هاشمی نژاد( و صحبت با مسئولین مدارت پیش دبستانی 17

                                                           

1 Marsh  
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ات فرايند اجرای مقیات آغاز شده و به مدت يک ماه به طول انجامید. شیوه اجرا بر اسشده، 

دستورالعمی ذکر شده در مقیات تصويری ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعی کودکان پیش 

دبستان بدين صورت بود که پژوهشگر و دستیار او با مراجعه به مدارت پیش دبستانی و آشنايی با 

کودکان به صورت انفرادی آزمون را بروی کود  اجرا می کردند. آزمونگر در اتاگی آرا  اارج از 

پشت میزی  ت کود  مستقر شده و دستیار وی دانش آموزان را يک به يک وارد اتاق کرده وکال

که آزمونگر در طرف ديگر آن گرار داشت می نشاند و اود با فاصله از کود  و آزمونگر می نشست 

و نمرات کود  را هنگا  آزمون ثبت می کرد. در طی روند آزمون مشاهدات بالینی از رفتار کود  

 مت نظرات، فر  کود  يادداشت می شد. بعد از اجرای آزمون اصلی فر  معلم م صوص در گس

ها اواسته می شد تا با توجه به نمره دهی به صداگت دانش آموزان به معلم داده شده و از آن

 .شناات اود از دانش آموز به سواالت پاسخ دهند

 

 یافته ها

 و پذیرش اجتماعی شاخص های توصیفی مقیاس ادراک شایستگی  1جدول 

  پذیرش اجتماعی ادراک شایستگی کل مقیاس

 میانگین 90/51 20/38 56/73

 انحراف استاندارد 231/9 545/4 453/0

 کشیدگی -223/0 5/11 -196/0

 چولگی -141/0 -583/0 -328/0

 حداگی 25 21 45

 حداکثر 72 48 96

تگی میانگین مقیات ادرا  شايسنمره  مشاهده می شود، 1شماره طور که در جدول همان

 حداکثرو  21را به اود ااتصاص داده است و حداگی آن  54/4 بوده که انحراف استاندارد 20/38

را  23/9 داردبوده که انحراف استان 90/51 است. نمره میانگین مقیات پذيرش اجتماعی نیز 48آن 

 ، 2در جدول شماره  است. 72و حداکثر آن  25به اود ااتصاص داده است و حداگی آن 

 . گزارش شده است شااص های توصیفی مقیات ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعی فر  معلم
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 شاخص های توصیفی مقیاس ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی فرم معلم  2جدول 

 فرم معلم

شایستگی شناختی   

 فرم معلم

پذیرش همساالن   

 فرم معلم

شایستگی فیزیکی    
 

88/18  94/18  90/20  میانگین 

149/4  492/4  492/3  انحراف استاندارد 

665/0-  469/0-  440/1-  کشیدگی 

002/0  937/0-  861/1  چولگی 

 حداگی 8 8 6

 حداکثر 24 24 24

 

 6داگی حبا  88/18 ، نمره میانگین شايستگی شنااتی، فر  معلمنشان می دهد 2جدول شماره 

میانگین  همچنینرا به اود ااتصاص داده است.  14/4 بوده که انحراف استاندارد 24و حداکثر 

را به  49/4 اردبوده که انحراف استاند 24و حداکثر  8با حداگی  94/18 پذيرش همساالن، فر  معلم

 24داکثر حو  8با حداگی  90/20 اود ااتصاص داده است و میانگین شايستگی فیزيهی، فر  معلم

، 3شماره  در ادامه، در جدولود ااتصاص داده است. را به ا 49/3 بوده که انحراف استاندارد

 ست. اضري  اعتبار سؤاالت مقیات ادار  شايستگی و پذيرش اجتماعی فر  کود  اراقه شده 

 جدول ضریب اعتبار سواالت مقیاس ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی فرم کودک  3جدول 

 آلفای کرونباخ خرده مقیاس

 555/0 ادرا  شايستگی

 756/0 اجتماعی پذيرش

 782/0 کی مقیات

 

 ستگیکرونبا  سواالت ادرا  شاي آلفایضري  حاکی از آن است که  3نتايج جدول شماره 

و  75/0ر با براب پذيرش اجتماعیمقیات سواالت مربوط به ضري  آلفای کرونبا  ،  55/0 برابر با

 ه دست آمده که مقادير ب است گزارش شده 78/0برابر با ضري  آلفای کرونبا  سواالت کی مقیات 

 نشان دهنده میزان اعتبار مناس  مقیات می باشد.
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 به دست 78/0 برابر با KMOشااص همچنین طب  نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر، 

  ت بارتلتآزمون کرويکه بیانگر کفايت نمونه برداری است و  آمد

(264/1727  = 2χ     ، 001/0 = p معنادار است که نش )داده ها  ان می دهد ماتري  همبستگی

که مجموع اين برای تعیین اين عمی عامی يابی گابی توجیه است.در جامعه نمونه صفر نبوده، بنابر

ش )ارز سواالت تشهیی دهنده مقیات از چند عامی معنادار اشباع شده، سه شااص مال  کايزر

ت وجه گرار گرفتمال  اسهری کتی مورد  در عوامی(، واريان  تبیین شده عوامی و 1ويژه باالتر از 

(، عامی 24 و20و16و 12و  8و  4سواالت )شامی  عامی است راج شد که به ترتی  عامی مادری 5و 

(، 22و 6و 1) شامی سواالت  (، عامی اجتماعی18و 14و 11و 10و 5و 2سواالت )شامی  همساالن

و 17و 13و 9شامی سواالت  اتی)( و عامی شنا23و 19و 15و 7و 3)شامی سواالت  عامی فیزيهی

ماتري  ، 4ماره شدر جدول  باال تر می باشد.( 3/0) ( نا  گذاری شد. بار عاملی تمامی سواالت از21

 اراقه شده است.  ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعیمقیات مولفه های 

 ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعیمقیاس ماتریس مولفه های   4جدول 

تسواال  
عامل 

دریما  

عامل 

 همساالن
 سواالت

عامل 

 اجتماعی

عامل 

 فیزیکی

عامل 

 شناختی

.بیرون بردن مادر8  648/0   
.ماندن 6

 ش 
775/0    

.بازی مادر20  637/0 . شا 22    729/0    

.صحبت مادر24  626/0 .تا  بازی3    416/0  373/0   

درما-.کتا 16  617/0 .پازل1    306/0    

درما-. غذا12  552/0   
.جست 15

 زدن
 631/0   

.لب ند مادر4  489/0 .لی لی23     576/0   

زیبا-.دوست10   754/0 .دويدن19    539/0   

.دوستان زياد2   706/0 .باالرفتن7   305/0  357/0   

.زمین بازی14   690/0 .شمارش13     665/0  

.ستاره گرفتن5   434/0  
.حرف 21

 اسم
  636/0  

.دراواست بازی18   333/0 .رنگ9     612/0  

فش.بند ک11   324/0 .الفبا17     497/0  
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 ضریب اعتبار عوامل استخراج شده  5 جدول

 آلفای کرونباخ خرده مقیاس

 729/0 عامی مادری

 636/0 عامی همساالن

 531/0 عامی اجتماعی

 463/0 عامی فیزيهی

 424/0 عامی شنااتی

 

بار ري  اعتطور که در جدول ضري  اعتبار عوامی است راج شده مشاهده می شود، ضهمان

،  53/0 ضري  اعتبار عامی اجتماعی،  63/0 ضري  اعتبار عامی همساالن ، 72/0 عامی مادری

 ان بوده است که نش 42/0 و ضري  اعتبار عامی شنااتی 46/0 ضري  اعتبار عامی فیزيهی

 ور تغیی ش، جهتدر اين پژوه عوامی مورد است راج از اعتبار مناسبی براوردار می باشند.می دهد، 

به دست  نمرات 6شماره ل استفاده شده است. در جدواز نر  درصدی تفسیر عوامی است راج شده 

فراوانی  آمده از عوامی مادری، همساالن، اجتماعی، فیزيهی و شنااتی بصورت نمره های اا ،

 اراقه گرديده است. Tو نمره  Zمحل  آنها، درصد فراوان، نمره 

 واالت نمرات استاندارد کل س  6 جدول

T نمره   Z نمره   
فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام
T نمره   Z نمره   

فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام

29/48  17/0-  6/43  7/1  15 72 48/20  95/2-  5/0  2/0  2 45 

32/49  06/0-  9/46  6/1  14 73 54/22  74/2-  7/0  1/0  1 47 

35/50  03/0  3/15  1/2  19 74 60/24  53/2-  9/0  1/0  1 49 

38/51  13/0  9/55  2/2  20 75 63/25  43/2-  2/1  1/0  1 50 

41/52  24/0  4/59  7/1  15 76 66/26  33/2-  6/1  2/0  2 51 

44/53  34/0  9/62  7/1  15 77 69/27  23/2-  1/2  2/0  2 52 

47/54  44/0  6/66  8/1  16 78 72/28  12/2-  8/2  3/0  3 53 
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T نمره   Z مرهن   
فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام
T نمره   Z نمره   

فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام

50/55  55/0  8/69  6/1  14 79 75/29  02/2-  2/3  2/0  2 54 

53/56  65/0  3/73  7/1  15 80 78/30  92/1-  5/3  1/0  1 55 

56/57  75/0  2/78  3/2  21 81 81/31  18/1-  9/3  2/0  2 56 

59/58  85/0  9/81  8/1  16 82 84/32  71/1-  6/4  3/0  3 57 

62/59  96/0  6/85  8/1  16 83 87/33  61/1-  3/5  3/0  3 58 

65/60  06/1  2/88  2/1  11 84 90/34  50/1-  7 8/0  7 59 

68/61  16/1  5/90  1/1  10 85 93/35  40/1-  6/8  8/0  7 60 

71/62  27/1  3/92  9/0  8 86 96/36  30/1-  7/10  1 9 61 

74/63  37/1  1/95  3/1  12 87 99/37  20/1-  7/13  4/1  13 62 

77/64  47/1  3/96  6/0  5 88 02/39  09/1-  8/15  1 9 63 

83/66  68/1  7/97  7/0  6 90 05/40  99/0-  6/17  9/0  8 64 

86/67  78/1  8/98  6/0  5 91 08/41  89/0-  4/20  3/1  12 65 

92/69  99/1  1/99  1/0  1 93 11/42  78/0-  4/23  4/1  13 66 

95/70  09/2  3/99  1/0  1 94 14/43  68/0-  7/26  6/1  14 67 

98/71  19/2  5/99  1/0  1 95 17/44  58/0-  5/29  3/1  12 68 

01/73  30/2  8/99  1/0  1 96 20/45  47/0-  6/31  1 9 69 

82/100  08/5  0/100  1/0  1 123 23/46  37/0-  4/36  3/2  21 70 

 
 

 0/100 26/47 کی 431   27/0-  1/40  8/1  16 71 

از جدول نمرات  ،که توزيع نرمال استجايیآن از ،مشاهده می شود باالطور که در جدول همان

به دست آمده منفی نشان دهنده آن است که نمره به  Zنمرات استفاده شده است.  Zاستاندارد 

نسبت به می توان گزارش کرد که هر دانش آموز در اين آزمون مده زير میانگین می باشد و دست آ
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دامنه  .به سوال پاسخ داده يا با س تی بیشتری سوال را پاسخ داده است راحت تر ساير همساالنش

متغیر است. می توان در جدول مشاهده کرد که نمره اا   123تا  45نمرات اا  دانش آموزان از 

را به  100نمره استاندارد  123را به اود ااتصاص داده است و نمره اا   -95/2نمره استاندارد  45

را  -17/0رد بوده که نمره استاندا 72میانگین نمرات اا  به دست آمده  اود ااتصاص داده است.

عملهرد دانش آموز در پاسخ به به اود ااتصاص داده است. با توجه به میانگین می توان گفت 

کدا  سوال باعث شده تا نمره بهتری نسبت به همسن و ساالن اود کس  کند و عملهرد بهتری 

 داشته است.

 و نتیجه گیریبحث 

 در اجتماعی پذيرش و شايستگی ادرا  تصويری يافته های پژوهش نشان می دهد که مقیات

 ه ، با نتايجاست.  نتايج پژوهشی بدست آمد براوردار مناس  روايی از دبستانی پیش پیش کودکان

 ان می دهديافته ها نش محابقت دارد. (2012هارتر )، ( و 1999، الحسن )(1983) پژوهش هارتر

. نتايج سنجش دارند 3/0بار عاملی باالتر از عامی اشباع شده و  تمامی سئواالت  5که مقیات از 

ا  ادرات مقیواريان  های تبیین شده روايی همزمان و سازه مقیات نشان دهنده آن است که در 

ريان  است و میزان تبیین وا 1ز عامی بزرگتر ا 5، ارزش ويژه شايستگی و پذيرش اجتماعی

عامی است. درصد کی واريان  متغیره 71/42 مشتر  بین متغیرها برای اين پنج عامی بر روی هم

در  27/1 درصد کی واريان  و عامی پنجم با ارزش ويژه 20/18 حدود 36/4 يهم با ارزش ويژه

تايج مده با نآنتايج به دست  درصد واريان  کی، واريان  متغیر ها را توجیه می کند. 30/5 حدود

 های مرتبط با ضري يافته  محابقت دارد. (1999،1987)( و مارش 1983) پژوهش هارتر

 لمر  معها نیز نشان دهنده آن است که بین ارده مقیات شايستگی شنااتی و فهمبستگی متغیر

% 99ن مینا، و همبستگی در سح  اطوجود دارد )شايستگی شنااتی( رابحه معنادار و دودامنه

 %95)فر  معلم( در سح  اطمینان  بین پذيرش همساالن و پذيرش همساالن معنادار است.

ح  س( در )فر  معلم همبستگی معناداری  وجود ندارد. بین شايستگی فیزيهی و شايستگی فیزيهی

 همبستگی معنادار وجود ندارد.  %95اطمینان 

انی از مهم ترين دوره های رشدی کود  در تببین يافته ها می توان گفت دوران پیش دبست

است و با آموزش صحی  و در  شرايط و نیاز های کود  می توان مشهالت عمده کودکان در اين 
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پرورش پیش  ها مقابله کرد. پژوهش ها نشان داده است که آموزش وسن را شناسايی کرده و با آن

های متداول ر مقايسه با ساير روشدبستانی تاثیر مثبتی بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان د

های تصويری همانند آزمون هارتر (. وجود آزمون1394)صفری، حسنوند،  فیاض و بازرگان،  دارد

می تواند به کود  کمک کند تا مشهالت اود را بسیار ساده تر به بزرگتر ها بازگو کنند و کمک 

(. هر 2012، 1)هارتر، هلت و واگنر بسیار شايانی به کود  جهت ابراز احسات درونی اودش بهند

چقدر آگاهی در اين سنین باالتر برود، پذيرش و شناات اود سريع تر صورت گرفته و همین 

ها بدون آسی  موضوع می تواند به کود  کمک کند تا با بحران های پیش رو مقابله کند و از آن

درستی از شايستگی شنااتی، بگذرد. کود  در دوره کودکی اولیه يا پیش دبستان بايد به در  

شايستگی فیزيهی، ظاهر فیزيهی اودش و شايستگی اجتماعی برسد تا بتواند سااتار رفتاری اود 

 (. اگر کود  به در  درستی از اين زمینه ها دست پیدا نهند، 2012)هارتر،  را شهی دهد

ط به دوران جوانی دست نمی تواند وارد کودکی میانه شده و متعاگبا نمی تواند به سازه های مربو

های کود  می تواند او را به سمت سازهپیدا کند. در  درستی از سازه های کودکی اولیه 

شايستگی آموزشی، شايستگی ورزشی، در  ظاهر فیزيهی، شايستگی اجتماعی و سااتار رفتار 

 را به ارمغان بیاورد.  2اود رسانده و برای او ارزش اود جهانی

و جمع بندی می توان گفت که ادرا  شايستگی و پذيرش اجتماعی دجهت برهمین اسات، 

 فاکتور بسیار مهم برای رسیدن کود  به در  ارزش اودش هستند که بايد در دوران 

ی بعدی مراح پیش دبستان به کود  آموزش داده شوند، و در او تثبیت شوند تا کود  بتواند وارد

ود شمی  پیشنهاد بنابراين، پیش رو آماده شود. دوره رشدی اود شده و برای پذيرش چالش های

ا گیرد، تورت بجهت باال رفتن روايی و اعتبار هر چه بیشتر پژوهش آزمون از میانه سال تحصیلی ص

ه صورت بواند معلمان شناات بهتری از کود  پیدا کرده باشند و گبی از اجرای اصلی، آزمون می ت

ثبت  زمان ا دستیار جهت مسلط بودن به نمره دهی درآزمايشی اجرا شود و هماهنگی های الز  ب

 پاسخ های کود ، انجا  شود.

                                                           

1 Harter & Holt & Wagner 

2 Global self worth 
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 سپاسگزاری

از مسئولین محتر  مدارت نا  بارده و دساتیاران باه جهات همهااری باا پژوهشاگر صامیمانه 

 .گدردانی می شود
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