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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های 

اس تصویری ادراک شایستگی و سنجی مقیروان

پذیرش اجتماعی کودکان دختر پیش دبستان، 

با روش پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی، 

اعتبار و روایی این دو متغیر را به کمک روش 

اکتشافی با چرخش واریماکس مورد عامل تحلیل

بررسی قرار داده است و به بررسی نرم و هنجار 

حجم نمونه این مقیاس تصویری پرداخته است. 

کودک دختر پیش دبستانی و  450پژوهش 

، 4، 1معلم پیش دبستانی ساکن مناطق  250

بود که با روش نمونه گیری خوشه ای   19، 14

انتخاب شدند. پژوهش بر اساس عقاید سوزان 

 هارتر شکل گرفته است. نتایج پژوهش نشان 

می دهد که اعتبار مقیاس تصویری ادراک 

Abstract 

The purpose of this study is was to 

investigate the psychometric 

properties of pictorial scale of 

perceived competence and social 

acceptance of pre-school girls, and 

test the validity and reliability of 

these two variables by using 

Varimax rotational exploratory 

analysis. This study will also And 

examine the normative of pictorial 

scale of perceived competence and 

social acceptance. The sample size of 

this study was 450 preschool girls 

and 250 preschool teachers. This 

sample was selected from in districts 

1, 4, 14 and, 19 were selected using 

cluster sampling. This study is based 

on the ideas of Susan Harter. The 
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 مقدمه 

سالگی )دوره دوم کودکی( دوره ی کودکستان یا پیش  6تا  3های اولیه زندگی، سنین سال

(. این دوره یکی از 1394)صفری، حسنوند،  فیاض و بازرگان،  نام گذاری می شود 1دبستان

براساس یافته های  های حساس زندگی کودک و مقدمه ای برای ورود به دنیایی بزرگتر است.دوره

شناسی و علوم تربیتی، سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و روان 

)دهکردی، شقاقی، جویباری، زارع، شایقیان، امیرآبادی، خالقی داور،  تعیین کننده ای دارد
                                                           

1 Pre School  

ماعی کودک دختر شایستگی و پذیرش اجت

بوده که نشان  77/0 پیش دبستانی برابر با

دهنده میزان باالی از اعتبار بین سواالت مقیاس 

است و همچنین روایی مقیاس از روش تحلیل 

عاملی مورد تایید قرار گرفته است و با استفاده 

 5از تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس 

عبارتند عامل از مقیاس استخراج شده است که 

از عامل مادری، اجتماعی، فیزیکی، شناختی و 

ن، که نشاندهنده این است که دمستقل بو

مقیاس از نرم و هنجار مناسبی در جامعه ایرانی 

همچنین ضریب همبستگی بین  برخوردار است.

ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی فرم کودک 

بوده است که نشان  46/0 و فرم معلم برابر با

ن است که بین ادراک شایستگی دهنده ای

 اطمینان رابطه  %95وپذیرش اجتماعی در سطح 

 معنی داری وجود دارد.

دخترر پریش دبسرتانی، ادراک  کلیدي:هايواژه

شایسررتگی، پررذیرش اجتمرراعی، ویژگرری هررای  

 سنجیروان
 

 

results of this study, show that The 

validity of the visual recognition 

scale of perceived competency and 

social acceptance of the preschool 

girl's child was 0.77, indicating a 

high degree of validity between scale 

questions. Also, the validity of the 

scale was confirmed by factor 

analysis method and using the 

varimax rotation exploratory factor 

analysis Five factors have been 

extracted from the scale that include 

the maternal, social, physical, 

cognitive, and independent factors 

that indicate that the scale has a 

suitable norm and softness in the 

Iranian society. Also, the correlation 

coefficient between competence 

perception and social acceptance of 

the child's form And the teacher's 

form was 0.46, which represents a 

That is, there is a meaningful 

relationship between perceived 

competence and social acceptance at 

95% confidence level. 

Keywords:           validity, relaability 

, preschool girl, Perceived 

Competence, Social Acceptance, 

psychometric properties 
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کودکان را برای ارزیابی ادراک  2( مقیاس ادراک شایستگی1982)1(. هارتر 1391شهریاری، 

های جسمانی، اجتماعی، شناختی و ارزشمندی کلی فرد طراحی نمود.  زمینهشایستگی کودک در 

ادراک شایستگی داوری کلی فرد و ارزش گذاری در مورد خود است و به فرایند آگاهی کودک از 

 ویژگی  های شخصی خود، چگونگی پیوند او با دیگران و نظر کودک نسبت به ظرفیت و

های خودپنداشت است که (. ادراک شایستگی یکی از مولفه1982)هارتر، توانایی هایش اشاره دارد

به فرایند آگاه شدن فرد از ویژگی های خویش، نوع روابط با دیگران، بازخورد نسبت به رویدادها، 

ظرفیت ها و توانایی های خود اشاره دارد و بر حوزه های مختلف متمرکز است. پژوهش ها نشان 

 ان از ادراک شایستگی پذیرش فیزیکی پایین تری برخوردارندداده است که دختران نسبت به پسر

 (. اگر کودک تا قبل از ورود به مدرسه کمی از 1391)بهادر مطلق، عطاری و بهادر مطلق،

مهارت های فردی، زندگی، اجتماعی، درسی، ادراکی و یک سری از توانایی های محیط پیش 

ی تواند تفاوت خود را با سایر همساالن خود دبستان و محیط پیرامون خود را فراگرفته باشد م

مشاهده کند و برتری خود را در بعضی از امور نسبت به سایر کودکان احساس کند. در این حالت 

کودک به درک شایستگی خود دست پیدا می کند. پژوهش ها نشان داده است که راهبردهای 

 موثر و پایدار است اجتماعی( شناختی در تغییر ابعاد ادراک شایستگی )شناختی، فیزیکی و

(. درک شایستگی کودک منجر به پذیرفته شدن او از 1391)بهادرمطلق، عطاری،  بهادر مطلق،

(، معتقدند کمبود و یا ضعف مهارت های اجتماعی 1996) 3سوی جامعه می شود. کاالوه و فورنس

ابط مثبت کودک با بخشی از ناتوانی های یادگیری است که می تواند مانع از شکل گیری رو

همساالن خود شود. پذیرش اجتماعی دیدگاهی مرجع است که بیانگر نظرات یک نظام اجتماعی 

، به 1989)ساپ و هارود ، گسترده می باشد و می توان آنرا بعد جدیدی از نگرش هنجاری دانست

ر افراد پذیرش اجتماعی، درک فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سای (.1394نقل از ظروفی ،

است. پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران، اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه 

کنار سایر اعضای جامعه  ها باعث می شوند فرد درها است که همگی آنمثبت به ماهیت انسان

 طوره اد بکه افر پذیرند به این درک رسیده اندکه دیگران را میانسانی، احساس راحتی کند. کسانی

 (، معتقدند کمبود و یا ضعف 1996) (. کاالوه و فورنس1982)هارتر،  کلی سازنده هستند

مهارت های اجتماعی بخشی از ناتوانی های یادگیری است که می تواند مانع از شکل گیری روابط 

 معتقد است کودکانی که مبتال به  (1990) 4مثبت کودک با همساالن خود شود. تراپانی

نی های یادگیری هستند، از پذیرش اجتماعی پایین تری نسبت به سایر همساالن خود در ناتوا

                                                           

1 Harter. S 

2 Perceived competence 

3 Kalave & Forness 

4Trapani 
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(، جهت اندازه گیری 1984) در مطالعه ای که توسط هارتر و پایکمحیط درسی برخوردارند. 

کودکی که زمان  10کودک که به تازگی وارد مدرسه شده اند و  10پذیرش اجتماعی بر روی 

ذرانده بودند و از نظر سن و جنس یکسان بودند انجام گرفت،  نتایج نشان بیشتری را در مدرسه گ

دهنده آن بود که نمره خودپنداره پذیرش جمعی کودکانی که تازه وارد مدرسه شده بودند تفاوت 

معناداری با گروهی که زمان بیشتری را در مدرسه گذرانده بودند دارد و کودکانی که تازه وارد 

ز خودپنداره پایین تری نسبت به کودکانی که زمان بیشتری را در مدرسه مدرسه شده بودند ا

  (.1384)ثمری، لعلی فاز،  گذرانده اند، برخوردار بودند

 به مواد تصویری پاسخ بهتری  4-7(، معتقدند کودکان دوره سنی 1983) هارتر و پایک

ه با مسائل و هیجانات خود می دهند و در این دوره هنوز قادر به ابراز احساسات کالمی در رابط

نیستند. وجود یک مقیاس تصویری می تواند کمک بسیار شایانی به کودک جهت ابراز احساس 

به  1980(. به همین جهت هارتر  در سال 2012، 1)هارتر، هلت و واگنر درونی خودش بکند

برای  2ترطراحی آزمونی که منحصر به کودکان پیش دبستانی باشد پرداخت. مقیاس تصویری هار

( طراحی و تدوین گردیده. این آزمون، مقیاسی تصویری است که 1982کودک توسط هاتر و پایک )

به  3(PSPCSAبه مقاطع پیش دبستان و  دبستان تقسیم می شود. گویه های موجود در آزمون )

( توسط خود کودک به دلیل وجود تصاویر PSPCSAصورت تصویری ارائه شده است. آزمون )

 واضح پر میشود و همچنین می تواند گزارشی از وضعیت خود بدون نیاز به مراقب ارائه دهدساده و 

(. در پژوهشی هایی که هارتر و پایک برای سنجش ابعاد ادراک شایستگی و 1983)هارتر و پایک، 

 پذیرش اجتماعی بر روی کودکان پیش دبستانی انجام داده اند نتایج، تفاوت معناداری را نشان 

گزارش  80/0هارتر آلفای کرونباخ محاسبه شده مقیاس توسط  .(1984)هارتر و پایک،  هددمی

آزمایی مقیاس نیز به تکرار نتیجه قبلی منجر شد. همچنین هارتر بین مقیاس خود شد. پایایی باز

 4پنداره و عزت نفس کودک روایی صوری گزارش کرد و مقیاس هارتر با مقیاس خود پنداره مارش

بین روایی ساختاری و محتوایی برای براساس ماتریس پیش .( دارای روایی همگرا بود1999،1987)

در مطالعه ای که هارتر و پایک برای سنجش ابعاد شناختی (. 2012)هارتر ،  مقیاس گزارش شد

کودک  12کودک که به دلیل ضعف تحصیلی در سال تحصیلی خود مانده بودند و  12آزمون روی 

رانده بودند، انجام دادند، نتایج نشان دهنده آن بود که با وجود یکسانی سن و که آن سال را گذ

جنسیت، بین کودکانی که در سال تحصیلی مانده بودند و کودکانی که سال تحصیلی را گذرانده 

بودند تفاوت معناداری وجود دارد و کودکانی که در سال تحصیلی مانده بودند از خودپنداره 

                                                           

1 Harter & Holt & Wagner  

2 The pictorial scale perceived competence and social acceptance for young children  

3  The Pictorial Scale Of Perceived Competence & Social Acceptance For Young 

Children 

4 Marsh  
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(. در مطالعه 1984)هارتر و پایک،  نسبت به سایر کودکان برخوردار بودندشناختی پایین تری 

کودک پیش دبستانی  8دیگری که توسط هارتر و پایک جهت سنجش خودپنداره جسمانی  روی 

کودک دیگر که به موقع به دنیا آمده بودند صورت گرفت،  8که زودتر از موقع به دنیا آمده بودند و 

ود که کودکانی که زودتر به دنیا آمده اند به طور معناداری خودپنداره نتایج نشان دهنده آن ب

 فیزیکی ضعیف تری نسبت به کودکانی که به موقع به دنیا آمده بودند داشتند. این نتیجه با 

محتوای آزمون بر اساس  (.1984)هارتر و پایک،  نتیجه ی به دست آمده از فرم معلم یکسان بود

های همبسته می باشد. هارتر سنجیده شده و آزمون بر اساس مدل عامل تحقیقات تجربی و تئوری

برای  2و پذیرش اجتماعیکلی از دو ساختار ادراک شایستگی  1به جای سنجش یک خودپنداره

فیزیکی و پذیرش -سنجش خودپنداره کودک استفاده کرده که دارای چهار بعد شایستگی شناختی

هارتر با توجه به تفاوت جنسیتی طراحی شده است.  است. تصاویر مقیاس 3مادری -همساالن

دهد: مجزا را مورد ارزیابی قرار می ساختارگزارشی است که عمدتًا چهار مقیاس یک آزمون خود

در همین راستا،  ، پذیرش همساالن و پذیرش مادری.5، شایستگی فیزیکی4شایستگی شناختی

وبی برای موفقیت تحصیلی در دانش آموزان ادراک شایستگی پیش بینی کننده خمحققان معتقدند 

( بصورت گسترده در PSPCSAآزمون ) از (.1396است )نیک منش، کاظمی و زارع نژاد، 

بار در جامعه علمی به  135تحقیقات استفاده شده است. از زمان مطرح شدن این آزمون، بیش از 

تا  1984پیش دبستان از سال پژوهش در رابطه با کودک  34این آزمون ارجاع داده شده و حداقل 

برهمین  (.2000، 6)استرین و سیمونسن با استفاده از این آزمون انجام گرفته است 1994سال 

هدف پژوهش حاضر این است که آیا مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی  اساس،

پژوهش به دنبال یافتن  اینلذا  خوردار است؟مناسبی در کودکان پیش دبستانی براز روایی و اعتبار 

 پاسخ سواالت ذیل بود:

ی دارا آیا مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی در دختران پیش دبستانی .1

 اعتبار مناسب است؟

از  آیا مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی در دختران پیش دبستانی .2

 است ؟ روایی مناسب برخوردار است و از چند عامل اشباع شده

 لم ویآیا بین ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی از نظر دختران پیش دبستانی و مع .3

 رابطه برقرار است؟

                                                           

1 Self-concept  

2 Social acceptance 

3 Peer acceptance maternal acceptance 

4 Cognitive competence  

5 Physical competence 

6 Stain & Simonsen 
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رای آیا مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی دختران پیش دبستانی دا .4

 نرم مناسبی است؟

 روش 

 .باشد مبستگی میروش توصیفی از نوع ه به کار گرفته در آن،و روش  پژوهش حاضر کاربردی

که در شهر  شکیل می دادندتسال( 6-5) کودکان دختر پیش دبستانی راجامعه آماری این پژوهش 

 450تعداد  بودند که از میان آن هامشغول به تحصیل  97-98تهران در نیمسال اول تحصیلی

ز م ازالکودک دختر به صورت نمونه برداری غیر تصادفی انتخاب شده و پس از اخذ مجوز های 

لیل و تح تجزیه و روی گروه نمونه اجرا شدآزمون بر  وزارت آموزش و پرورش کل استان تهران،

 انجام گرفت.  SPSSپژوهش با استفاده از نرم افزار 

 ابزار پژوهش

 1در این پژوهش از مقیاس راهنمای تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی هارتر،

سال به جهت سنجش ادارک شایستگی و پذیرش  5-6( بر روی دختران مقطع سنی 1982)

ران توسط اجتماعی در کودک پیش دبستانی استفاده شده است. این مقیاس برای اولین بار در ای

گویه بوده که به صورت دفترچه تصاویر به کودک داده  24شامل و  پژوهشگر ترجمه شده است

این مقیاس در برگیرنده محدوده شده و جواب کودک در فرم مربوط به آزمونگر وارد می شد. 

  7و مادری 6و همساالن 5و فیزیکی 4است و شامل ساختارهای شناختی 3و پذیرش 2شایستگی

دایره )دو دایره بزرگ و  4می باشد. به خاطر حساس بودن مقطع سنی کودک پاسخ ها به صورت 

کودک می تواند دو دایره کوچک( ارائه گردیده است. پاسخ دهی به صورت بله و خیر است که 

شدت و ضعف آن را مشخص کند اگر به دایره بزرگ اشاره شود چه پاسخ بله باشد چه خیر شدت 

( از مقیاس های ضمیمه آزمون 1983)هارتر و پایک،  آن را مشخص می کند و بالعکس. فرم معلم

اصلی است که هدف آن سنجش صداقت کودک می باشد که توسط معلم پاسخ داده می شود. به 

علمین توصیف مختصری از فعالیت های کودک در زمینه های مورد نظر مقیاس ارائه داده شده و م

نمره دهند. این نمرات  4تا  1خواسته می شود تا به میزان شناخت خودشان از کودک به فعالیت از 

                                                           

1The pictorial scale perceived competence and social acceptance for young children 

2competence 

3 acceptance 

4 cognitive 

5 Physical  

6 peer 

7 Maternal  
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شود زیرا به سه گروه شایستگی شناختی و فیزیکی و پذیرش همساالن )شامل پذیرش مادری نمی

 . دهند( تقسیم می شودمان خود را در جایگاه قضاوت این ساختار قرار نمیمعل

اساس دستورالعمل ذکرر شرده در مقیراس تصرویری ادراک شایسرتگی و بری آزمون شیوه اجرا

بره  پذیرش اجتماعی کودکان پیش دبستان بدین صورت بود که پژوهشگر و دسرتیار او برا مراجعره

  ودکران بره صرورت انفررادی آزمرون را برروی کودکران اجررامدارس پیش دبستانی و آشنایی برا ک

 مروزان رامی کردند. آزمونگر در اتاقی آرام خارج از کالس کودک مستقر شده و دستیار وی دانرش آ

د و خود یک به یک وارد اتاق کرده و پشت میزی که آزمونگر در طرف دیگر آن قرار داشت می نشان

نتهرای او نمرات کودک را هنگام آزمون ثبت مری کررد. در  با فاصله از کودک و آزمونگر می نشست

ی رونرد طرآزمون جایزه کوچکی به کودک با هدف تقدیر از همکاری او با آزمونگر داده می شرد. در 

عرد از بآزمون مشاهدات بالینی از رفتار کودک ثبت شده و بعدا در برگه کودک یادداشت مری شرد. 

ا شد تا ب نش آموزان به معلم داده شده و از او خواسته میاجرای آزمون اصلی فرم معلم مخصوص دا

 ان معیرارتوجه به شناخت خود از دانش آموز به سواالت پاسخ داده که بتوان از فررم معلرم بره عنرو

 .سنجش میزان صداقت کودک استفاده کرد

 

 یافته ها

 شاخص های توصیفی مقیاس ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی فرم کودک: 1جدول 

  ادراک شایستگی پذیرش اجتماعی ل مقیاسک

 تعداد 445 445 444

 میانگین 73/55 45/34 15/90

 انحراف استاندارد 023/7 167/6 00/91

 کشیدگی -312/0 -391/0 28/11

 چولگی 726/0 -142/0 325/0

 حداقل 26 14 -414/0

 حداکثر 72 48 47

 73/55 میانگین مقیاس ادراک شایستگی، نشان داده شده است 1همان طور که در جدول شماره 

  ،را به خود اختصاص داده است 023/7بوده که انحراف استاندارد  72و حداکثر  26با حداقل 
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بوده که انحراف استاندارد   48و حداکثر  14با حداقل  45/34 پذیرش اجتماعیمیانگین مقیاس 

 را به خود اختصاص داده است. 167/6

 

صیفی مقیاس ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی فرم معلمشاخص های تو: 2جدول   

پذیرش همساالن 

فرم معلم/  

شایستگی فیزیکی 

فرم معلم/  

شایستگی شناختی 

فرم معلم/  

 

 تعداد 220 243 228

44/13  50/18  95/16  میانگین 

881/3  040/4  213/4 انحراف  

 استاندارد

028/0  515/0-  390/0-  کشیدگی 

637/0-  041/0-  507/0-  چولگی 

 حداقل 6 6 5

 حداکثر 24 24 20

  
 59/16 لممیانگین خرده مقیاس شایستگی شناختی/ فرم مع، 2با توجه به نتایج جدول شماره 

یانگین ه است، مرا به خود اختصاص داد 213/4 بوده که انحراف استاندارد 24و حداکثر  6با حداقل 

حراف بوده که ان 20و حداکثر  5اقل با حد 44/13 فرم معلم /خرده مقیاس پذیرش همساالن

یکی/  فرم را به خود اختصاص داده است و میانگین خرده مقیاس شایستگی فیز 881/3 استاندارد

اختصاص داده  را به خود 404/4 بوده که انحراف استاندارد 24و حداکثر   6با حداقل  50/18 معلم

 .است

 تحلیل سؤاالت آزمون

 تگی و پذیرش اجتماعی در دختران آیا مقیاس تصویری ادراک شایس 

 پیش دبستانی دارای اعتبار مناسب است؟

 

 ضریب اعتبار مقیاس های اصلی فرم کودک: 3جدول 

 آلفای کرونباخ مقیاس های اصلی

 525/0 ادراک شایستگی

 761/0 پذیرش اجتماعی

 778/0 کل مقیاس
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ه نشان برآورد شده ک 778/0ضریب آلفای کرونباخ کلیه سواالت  ،3طبق نتایج جدول شماره 

ستگی و ک شایدهنده میزان باالیی از اعتبار بین سواالت مقیاس است، ضریب آلفای کرونباخ ادرا

ی از اعتبار برآورده شده که نشان دهنده میزان باالی 761/0و  525/0 پذیرش اجتماعی به ترتیب

 خرده مقیاس ها می باشد.

 و آزمون بارتلت   KMO:4جدول 

KMO 818/0  

 آزمون کرویت بارتلت

096/1805 محدوده خی دو  

df 276 

Sig. 000/0  

 

رداری بکه بیانگر کفایت نمونه  818/0 برابر با   KMOشاخص ، 4طبق نتایج جدول شماره 

اتریس مدهد ( معنادار است که نشان میP,  096/1805= 2x=001/0است. آزمون کرویت بارتلت )

 فر نیست، بنابراین عمل عامل یابی قابل توجیه است. همبستگی داده ها در جامعه ص

  آیا مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی در دختران پیش

 دبستانی از روایی مناسب برخوردار است و از چند عامل اشباع شده است؟

 

 ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعیمقیاس تصویري : مولفه هاي 5جدول 

 بازی با  مادر

عامل 

 مادری

عامل 

 اجتماعی

عامل 

 فیزیکی

عامل 

 شناختی

 مستقل عامل

 بودن

716/0     

     710/0 صحبت کردن با  مادر

     691/0 کتاب خواندن توسط مادر

     665/0 بیرون رفتن با مادر

     623/0 غذا پختن مادر

    357/0 381/0 لبخند مادر

    700/0  دوست در بازی

    672/0  دوستان زیاد

    641/0  دوستان در زمین بازی

    505/0 326. گرفتن ستاره در برگه

    395/0  بستن بند کفش

   625/0   تاب بازی
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 بازی با مادر
عامل 

 مادری

عامل 

 اجتماعی

عامل 

 فیزیکی

عامل 

 شناختی

 مستقل عامل

 بودن

   534/0   باال رفتن

   521/0 314/0  پازل

   373/0   ندرخواست بازی دیگرا

  660/0    دانستن حرف اول اسم

  601/0 356/0   دانستن الفبا

  576/0    دانستن شمارش

  491/0 -409/0   داستن اسم رنگ ها

  396/0    لی لی

 670/0     دویدن

 -582/0     ماندن پیش دوستان

 506/0   365/0  جست زدن

 -457/0     شام خوردن با دوستان

 

دارند و  314/0تمامی سواالت بار عاملی باالتر از ور که نتایج جدول باال نشان می دهد، همان ط

را با نام عامل مادری، عامرل دوم را برا نرام  عامل یکم عامل اشباع شده است. 5مقیاس مورد نظر از 

جم برا عامل اجتماعی، عامل سوم، با نام عامل فیزیکی، عامل چهارم، با نام عامل شناختی و عامل پرن

 شده اند.نام عامل مستقل بودن برآورد و نام گذاری 
 

  آیا بین ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی از نظر دختران پیش دبستانی و

 معلم وی رابطه برقرار است؟

 ضریب همبستگی مقیاس ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی  نتایج: 6جدول 

پذیرش 

 مادری

پذیرش 

 همساالن

شایستگی 

 فیزیکی

تگی شایس

 شناختی

پذیرش 

همساالن 

 فرم معلم

شایستگی 

فیزیکی فرم 

 معلم

شایستگی 

شناختی 

فرم معلم/  

پذیرش 

 اجتماعی

 

       469/0  ادراک شایستگی 

229/0  252/0  257/0     239/0  شایستگی شناختی  

442/0  شایستگی فیزیکی   0/093 *     

466/0  پذیرش همساالن    0/175 *    

مادریپذیرش           
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ه بوده است ک 46/0 ضریب همبستگی مقیاس ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی برابر با

 اطمینان %95ذیرش اجتماعی در سطح بین ادراک شایستگی و پ نشان دهنده این است که

ن ه آیا بیکاین با توجه به نتایج بدست آمده سوال پژوهشی مبتنی بر همبستگی معنادار وجود دارد.

ست؟ اقرار ستگی و پذیرش اجتماعی از نظر کودکان پیش دبستانی و معلم وی رابطه برادراک شای

قیاس ده ماما بین خر ،در رابطه همبستگی خرده مقیاس شایستگی شناختی و فرم معلم تایید شده

 معلم پذیرش همساالن، پذیرش همساالن/فرم معلم و شایستگی فیزیکی، شایستگی فیزیکی/فرم

 موجود نمی باشد.همبستگی معناداری 

  آیا مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی دختران پیش دبستانی

 دارای نرم مناسبی است؟

 نرم درصدی نمره کلی: 7جدول 

 نمره

T 

نمره 
Z 

فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام

 نمره
T 
 

 نمره

Z 
فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام

29/48  17/0-  6/43 8/1 15 72 48/20  95/2-  5/0  2/0  2 45 

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

35/50  03/0  3/51  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 05  

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 

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  81/1-  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-  0/7  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  0/1  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  0/1  9 63 

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

T 

نمره 
Z 

فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام

 نمره
T 
 

 نمره

Z 
فراوانی 

 تراکمی

درصد 

 فراوانی

فراوانی 

 مطلق

نمره 

 خام

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  0/1  9 69 

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

26/47 کل 431 7/47     27/0- 1/40  8/1  16 71 

 

 استفاده Zد که توزيع نرمال است، از جدول نمرات استاندارجايیاز آن و 7طبق نتايج جدول 

بوده و نگین نمره به دست آمده زير میانشان می دهد که  منفی Zنمرات  ين جدول،در ا شده است.

 ه سوالکه هر دانش آموز در اين آزمون نسبت به ساير همساالنش راحت تر ببدين معنی است 

وان تگین می ه میانبه بیان ديگر، با توجه بپاسخ داده يا با سختی بیشتری سوال را پاسخ داده است. 

خود  آزمودنی در پاسخ به کدام سوال سبب کسب نمره مطلوب نسبت به همساالن گفت عملکرد

 شده و عملکرد بهتری نسبت به ديگر آزمودنی ها نشان داده است.  

 و نتیجه گیريبحث 

نشان دهنده آن است  نتایج بدست آمده های حاصل از  پژوهش به این صورت است که یافته

بدست آمده و الزم به ذکر است که یافته های  778/0ت که ضریب آلفای کرونباخ کلیه سواال

( مطابقت می کند. براین اساس سواالت 1999( و الحسن  )2012پژوهش با نتایج پژوهش هارتر )

مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش عتبار برخوردار است و مقیاس از میزان باالیی از ا

یافته ها نشان داد میزان ار مناسب برخوردار است. اجتماعی در کودکان دختر پیش دبستانی از اعتب

KMO عدد  5دهنده کفایت نمونه برداریست و عامل های استخراج شده که نشان 818/0 برابر با

که به شرح ذیل می باشد: عامل مادری، عامل اجتماعی، عامل فیزیکی، عامل شناختی و عامل 

 5مده مشخص می شود که مقیاس مورد نظر از با توجه به نتایج بدست آ مستقل بودن برآورد شد.

دهنده آن است میزان تبیین واریانس عامل اشباع شده است. نتایج بدست آمده از روایی سازه نشان

درصد کل واریانس متغیرها است و  453/43 عامل بر روی هم 5مشترک بین متغیرها برای این 

 %95ی و پذیرش اجتماعی در سطح نتایج بدست آمده از روایی همزمان بین ادراک شایستگ

مقیاس تصویری ادراک شایستگی و پذیرش اجتماعی در  .اطمینان همبستگی معنادار وجود دارد

نتایج پژوهش بدست آمده، با نتایج  کودکان دختر پیش دبستانی از روایی مناسب برخوردار است.
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ی حاصل از پژوهش ( مطابقت می کند. یافته ها1999،1987( و مارش )1983) پژوهش هارتر

اطمینان همبستگی  %95نشان دهنده این است که بین شایستگی شناختی و فرم معلم  در سطح 

اطمینان همبستگی معنادار   %95معنادار وجود دارد، بین پذیرش همساالن و فرم معلم در سطح 

 اطمینان همبستگی %95وجود ندارد و همچنین بین شایستگی فیزیکی و فرم معلم در سطح 

معنادار وجود ندارد، با توجه به نتایج بدست آمده در رابطه همبستگی خرده مقیاس شایستگی 

شناختی و فرم معلم تایید شده اما بین خرده مقیاس پذیرش همساالن، پذیرش همساالن/فرم معلم 

در  و شایستگی فیزیکی، شایستگی فیزیکی /فرم معلم همبستگی معناداری موجود نمی باشد.

جا که دوران پیش دبستانی اهمیت بسزایی در بسط و گسترش فته ها می توان گفت از آنتبیین یا

های کودک می تواند به معلمان، مراقبان و دارد، آموزش صحیح و شناسایی نیازشخصیت کودک 

شناسان کمک کند تا با استفاده از روش های نوین آموزشی مهارت های اجتماعی و شناختی روان

اخت بهتر کودک از خود و درک و پذیرش جامعه پیرامون خود کند. وجود کودک را جهت شن

آزمونی مانند آزمون هارتر می تواند باعث تسهیل این روند شود و همین طور باعث شود تا کودک 

جهت جمع بندی می توان گفت ادراک  به ارزش خود و ارزش خود جهانی دست پیدا کند.

در صورت ضعف یا  وران کودکی در کودکان شناسایی شده وشایستگی و پذیرش اجتماعی باید در د

نبودشان به کودک آموزش داده شود. پیشنهاد می شود برای دست یابی به باالترین میزان اعتبار 

 آزمون از میانه سال تحصیلی اقدام به اجرا آزمون شود.

 سپاسگزاری 

 وشود  شگر قدردانی میاز مسئولین محترم مدارس نام برده به جهت همکاری موثر با پژوه

 ید. آها با پژوهشگر مراتب قدردانی به عمل می همچنین از حضور دستیاران و همیاری آن
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