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 های اجتماعی  بندی مهارت هنجاریابی مقیاس روش درجه
 برای کودکان پیش دبستانی 

 
  *سیما شهیم

 
 چکیده

های اجتمـاعی در کودکـان         از ابزارهای مهم بررسی مهارت     )SSRS( اجتماعی   های  بندی مهارت  روش درجه مقیاس   :مقدمه
 . دبستانی در شهر شیراز بود ن پیشبرای کودکا SSRSهدف از اجرای این پژوهش هنجاریابی مقیاس . است

را پدران و   ساله   5/6 تا   3)  دختر 350و   پسر   350( کودک   700یادشده،  پس از ترجمه و انطباق مقیاس        :کار  روشمواد و   
نمرات آنان به نمرات تراز شده بـا         .نمودند ارزیابی    SSRS کودکان پیش دبستانی مقیاس      ی  فرم ویژه کمک    بهمربیان  مادران و   

ی یمنظور بررسی روا   به.  تبدیل شد و جداول تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده فراهم آمد             15معیار   و انحراف    100گین  میان
  ،  tهای آمـاری      کمک آزمون   ها به   داده. شدبررسی  روش تحلیل عامل    کمک    بهی سازه   یروا .مقیاس از چند شاخص استفاده شد     

  .یدتحلیل واریانس و ضریب همبستگی تحلیل گرد
دیگـر مقیـاس    بیـان     به. دست نیامد   بهمیزان تحصیالت والدین و سن      ی    پایههای مختلف بر   دار بین گروه   تفاوت معنی  :ها  یافته

 محاسـبه   ،از چنـد روش   گیری    بهره ی مقیاس با  یپایا. دارای سوگیری نبود  گوناگون   اجتماعی   -اقتصادیسنی و   های   برای گروه 
چنین تفاوت میانگین نمرات دختـران و پسـران در بخـش     هم. ی روایی آن بود دهنده ز نشانتحلیل عوامل نی. و مطلوب بود شد  

 .دار نبود  اجتماعی و مشکالت رفتاری معنیهای مهارت
هـای سـنی کودکـان        هـای اجتمـاعی را در گـروه         ی مهـارت     امکان مقایسـه   ،ی این آزمون    های ترازشده   نمره :گیری  نتیجه
 .کند دبستانی فراهم می پیش

 
  SSRS،هاي اجتماعي، كودكان پيش دبستاني، هنجاريابي مهارت: كليدواژه

 
 مقدمه

، 1تعریـف الیـوت   ی    پایـه  اجتمـاعی، بر   های  مهارت
ــریدون ــک2ش ــکی  و م ــده) 1988 (3کالس  ی دربرگیرن

اطرافیـان  سوی   که احتمال تقویت از   هستند  ی  یرفتارها
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 کـودک  ی و موجب عملکرد شایسته   دهند    میرا افزایش   
یکی از وظایف اجتماعی کودکـان      . دنگرد معه می در جا 

 متقابـل و    ی  مهارت در ایجاد رابطـه    راگرفتن  فخردسال  
کودکان پیش دبستانی از طریق     . موفق با همساالن است   

رعایـت نوبـت،     ماننـد ی  یتعامل با همسـاالن رفتارهـا     
 کنترل خشم    و مشارکت، همکاری، توجه به نظر دیگران     

ســبب هــا  ایــن مهــارتگــرفتن نفرا. گیرنــد را فرامــی
ــده  نا ســازگاری و شکســت تحصــیلی کــودک در آین

). 1998، 3درمــوت  و مــک2، منــز1فــانتوزو(گــردد  مــی
از  آسـانی    های اجتماعی را به    چنین کودکان مهارت   هم

خـانواده  پـدر و مـادر و سـایر اعضـای           تعامل بـا    راه  
ــد  فرامــی ــاولس(گیرن ــوت، 4پ برخــی از ). 1993 و الی

را فراگیرند، از این رو     ها   ن مهارت ایتوانند    نمیکودکان  
های اجتماعی کودکان در مراکز آموزش       ارزیابی مهارت 

از دبسـتان   از ورود کـودک بـه       پـیش   دبسـتانی و     پیش
 .  ویژه برخوردار استیاهمیت

زیاد نیسـتند   های اجتماعی    ابزارهای سنجش مهارت  
 ی  ی در زمینـه   یهـا  پرسـش ی    بیشتر آنهـا دربردارنـده    و  

 ی  های ویـژه   مقیاس. باشند  میی کودکان   مشکالت رفتار 
دبسـتانی   های اجتماعی کودکان پیش    گیری مهارت  اندازه
بــا رونــد رشــد کــودک ســازگار بــوده و دارای بایــد 

ــی ــای روان ویژگ ــند  ه ــوب باش ــنجی مطل ــاس . س مقی
های اجتماعی بایـد بـرای ارزیـابی         گیری مهارت  اندازه
های  اجتماعی مناسب باشد و پرسش    گوناگون  های   گروه

 ی  های منفـی رفتـار در برگیرنـده        بر جنبه افزون  مقیاس  
فانتوزو و همکاران، (د نرفتارهای مثبت اجتماعی نیز باش

کمک منـابع گونـاگون،    ارزیابی به افزون بر این    ). 1998
و همساالن برای ارزیـابی     مانند پدر و مادر، آموزگاران      

افزایـد   های اجتماعی کودک بر اعتبار مقیاس می       مهارت
 ). 1998، 6 و آلن5نلو د-بل(

ــدران نظر ــواهی از پ ــاران از  ،خ ــادران و آموزگ  م
هـای اجتمـاعی     بررسـی رشـد مهـارت     مهم  های   روش

 ی  هـای ویـژه    نامـه  پرسـش  امـا    ،رود  شمار می   بهکودک  
. پدر و مادر و آموزگاران چندان زیـاد نیسـتند         یابی  زار

هـای   گیری مهـارت   های اندازه  نامه از پرسش شمار کمی   

که » 7ارزیابی مهارت اجتماعی کودکان   «مانند  اعی  اجتم
مقیـاس  «اسـت و     نمـوده    تهیهآن را   ) 1990 (8ماتسون
 و  10گرشام( (SSRS)» 9های اجتماعی  بندی مهارت  درجه
پـدر و مـادر و       ی  هـای ویـژه    دارای فرم ) 1990الیوت،

 های  بندی مهارت  مقیاس روش درجه  . دنباش میآموزگار  
ودک را در دو محیط خانـه        رفتار اجتماعی ک   ،اجتماعی

آموزان و   بندی دانش  سرندکردن، طبقه برای  و مهدکودک   
 اجتماعی بـه کودکـان      های  ریزی آموزش مهارت   برنامه

 ی  ایـن مقیـاس در سـه فـرم ویـژه          . کنـد   ارزیابی مـی  
ی   برپایـه دبستان، دبستان و دبیرستان تهیـه شـده و           پیش

 کودکـان   ی  فـرم ویـژه   . رشد کودک تنظیم شده اسـت     
ایـران ترجمـه    در  کـاربرد    برای   SSRSتانی مقیاس   دبس

را ی آن   یپایـا ) 1999(شـهیم    . است و انطباق یافته  شده  
بــر روی یــک گــروه از کودکــان طــی چنــد بررســی 

و در گـزارش کـرده    99/0 و 77/0ی ذهنـی      مانده  عقب
 تـا   49/0یک گروه از کودکان عادی ایـن ضـرایب از           

 مادران متغیـر    های آموزگاران و پدران و       برای فرم  96/0
). 2001 ،1999 ،1378 ،1377شــهیم، (بــوده اســت  

این مقیـاس   ) 1990(های گرشام و الیوت      یافتهی    پایهبر
زمان مطلـوب بـوده و کـاربرد         ی سازه و هم   یدارای روا 

در دبسـتانی    تشخیصی و درمانی آن برای کودکان پیش      
پـاولس و الیـوت،     (یـد شـده اسـت       أیبررسی ت چندین  

، 12لبرتـوس آ،  11 لیون ؛1998همکاران،   فانتوزو و    ؛1993
ــرکین ــب13بی ــان؛1996، 14 و نی ــو15 فالنگ ، 16، آلفونس
 20، بارنارد  الیوت ؛1996،  19نزی و هیگ  18، پوول 17پریماورا

 و 23، کارلســو22روفــالو ،21دومــارا1).1989و گرشــام، 
گیری  در یک بررسی شش مقیاس اندازه    ) 1995( 24سبو
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 SSRSو مقیاس   ردند  کهای اجتماعی را مقایسه      مهارت
 هـای از نظر چنـد ارزیـاب، کاربرد    گیری    بهرهدلیل   هرا ب 

درمـانی   راهبردهای عملی    ی  هیآموزشی و درمانی و ارا    
 .برشمردند اجتماعی های مهارتسنجش بهترین مقیاس 

است عوامل فرهنگی و اجتماعی در بررسـی        روشن  
پـاولس و   (هسـتند   های اجتماعی دارای اهمیت      مهارت

هـای   هـای گونـاگون مهـارت      فرهنـگ ). 1993الیوت،  
ــان   ــزد کودک ــاعی را ن ــت دارای اجتم ــان اهمی یکس

آغـاز گفتگـو بـا      نمونـه   بـرای   ). جـا   همان(اند    ندانسته
اهمیـت شـمرده     بـا بزرگساالن که در فرهنـگ غربـی        

، در فرهنگ بـومی آمریکـا مهـارت اجتمـاعی           شود  می
بزرگسـاالن  برابر  سکوت در    ،رود، برعکس   شمار نمی   به
بنـابراین  ). جا  همان(باشد   میای    پسندیدهفتار اجتماعی   ر

های اجتماعی نزد کودکان پیش دبستانی       بررسی مهارت 
نظـر   ه  در ایران ضروری ب     SSRSمقیاس  کمک    ایرانی به 

مقیاس  هدف این پژوهش هنجاریابیاز این رو . رسد می
 ی   فـرم ویـژه    -های اجتمـاعی   بندی مهارت  روش درجه 

 .بودبرای استفاده در ایران  -یکودکان پیش دبستان
 

 كار روشمواد و 
بودنــد کــه  کــودک 700هــای پــژوهش  آزمــودنی

سـن و جـنس     ی    پایـه ای بر  گیری طبقـه   صورت نمونه  هب
 ساله از میان کودکان ده مهدکودک       6 تا   3 کودک   600(

 ساله از میان کودکان ده کالس       5/6 تا   6 کودک   100و  
 .نـد تی قـرار گرف    و مورد ارزیـاب    ندانتخاب شد ) آمادگی
کودکان در هر سن و برای هر دو جنس مسـاوی            شمار
 تـدریس داشـتند و      ی   سال سابقه  15 تا   1از  مربیان  . بود

 تدریس در   ی   سال سابقه  4کم    دستآنان دارای   % 1/52
پـدران  کودکانی را که    ی    همهمربیان،   .مهدکودک بودند 

فرم ویژه را در مورد آنان تکمیـل کـرده          و مادران آنها    
. ارزیـابی کردنـد   آموزگاران   ی  فرم ویژه کمک    بهودند  ب

 کـودک بـرای     354از ارزیـابی    دست آمده     بهاطالعات  
کار  ه از هنجاریابی ب   پیش ،ی مقیاس یی و پایا  یتعیین روا 
که میـزان تحصـیالت والـدین        اینبا وجود   . گرفته شد 

 ،یر در انتخاب نمونه دخالت داده نشد      غصورت یک مت   هب

سواد تا دارای دکترای      از بی  ،صیلیسطوح تح ی    همهاز  
 . گیری شرکت داشتند تخصصی در این نمونه

 :کمک ابزار زیر انجام شد های پژوهش به گردآوری داده
 دو فـرم  ی در برگیرنـده  این مقیـاس : SSRSمقیاس  

دو  دارای  است و هر فرم     پدر و مادر    و  آموزگار   ی  ویژه
ی های اجتماعی و مشکالت رفتـار      بخش اصلی مهارت  

 ی   گویـه در زمینـه     39دارای  پـدر و مـادر      فـرم    .است
 مشـکالت   ی   گویه در زمینه   10های اجتماعی و     مهارت

 گویــه در 30دارای آموزگــاران فــرم  .رفتــاری اســت
 ی   گویـه در زمینـه     10های اجتمـاعی و       مهارت ی  زمینه

هــا دارای  هریــک از گویــه. مشــکالت رفتــاری اســت
  هرگز، بعضی اوقات   های ای با گزینه   های سه نمره   پاسخ

بـر ارزیـابی    افـزون   مقیـاس   این   . اغلب اوقات است   و
هـای   رشـد مهـارت   کـودک را از     مشکالت رفتاری که    

ریزی  برنامهراستای  در  آزماینده را   دارد،    بازمیاجتماعی  
 . کند کمک میهای آینده  و مداخله

ی   دربرگیرنـده   اجتمـاعی مقیـاس    های  بخش مهارت 
داری  قاطعیـت و خویشـتن    همکـاری،   مانند  ی  یرفتارها
ـ صورت خرده آزمـون ارا     هبیادشده  های   بخش. است ه ی
 ی  ها نمـره    این خرده آزمون   های  هاند و از جمع نمر     شده

هـای   خرده آزمون . آید  دست می   به اجتماعی   های  مهارت
ماننـد  ی  یشـامل رفتارهـا    (همکـاری شـامل   این بخش   

قاطعیــت ، )هــا ییاشــتراک وســایل، پیــروی از راهنمــا
دسـت آوردن     مانند بـه  رفتارهای آغازگر   ی    دارندهدربر(

اطالع از دیگران، معرفـی خـود بـه دیگـران و پاسـخ              
 ی  دربرگیرنده داری  خویشتن  و )مناسب به رفتار دیگران   

ــا ــت یرفتاره ــه در موقعی ــوار   ی ک ــای دش ــد ه مانن
از سـوی   هـای پسـندیده       نیاز به واکـنش    انداختن    دست

 ی که در  ی رفتارها ی  چنین در برگیرنده   و هم دارد  کودک  
ماننـد   ،رسـد  نظر می  ههای غیردشوار ضروری ب    موقعیت

 . استکنارآمدن هنگام کشمکشرعایت نوبت و 
این مقیاس دارای سه خرده      مشکالت رفتاری بخش  

زا و پرتحرکی    زا، رفتارهای درون   آزمون رفتارهای برون  
بیـانی  پرخاشگری  ی    دربردارنده زا رفتارهای برون . است

رفتارهـای   .بگومگـو اسـت   نتـرل خشـم و      یا بـدنی، ک   



ــامل زا  درون ــا  ش ــدوه، تنه ــم و ان ــطراب، غ ی و یاض
ی   دربرگیرنـده پرتحرکـی   است و    ضعیف   ی  خودپنداره

 .باشد میقراری و رفتارهای تکانشی  ، بیفعالیت مفرط
نامـه بـه فارسـی       انجام ایـن بررسـی پرسـش      برای  

گیـری    بهـره جهت  آن  برای آماده نمودن    . شدبرگردانده  
و شد  کنار گذاشته   های غیرمعمول    واژهنخست  ر ایران   د

بـا حفـظ    گاه    آن. گردیدآنها  های معمول جایگزین     واژه
، تغییرات دستوری و تغییـر در       اولیههای    و هدف مفهوم  

 .  داده شدها همحتوای جمل
دارای  چنـد روانشـناس      ،هـای الزم   پس از انطبـاق   

 ی دکترای تخصصی و عضو هیئت علمی دانشگاه         درجه
نکـات    و پـس از اصـالح     کردند  نامه را بررسی     پرسش

دست آمده  های به دادهمقیاس اجرا گردید و عنوان شده، 
 تحلیـل   ،tهـای آمـاری    کمک آزمـون  بهاز این بررسی    

 . تحلیل شدواریانس و ضریب همبستگی 
 
 ها يافته

هـای    بخـش  هـای   هنمـر معیـار   میانگین و انحـراف     
هـای   تاری در فـرم    اجتماعی و مشکالت رف    های  مهارت
 نشـان داده    1در جـدول    پدر و مادر    و  آموزگار   ی  ویژه

ای بـین میـانگین     مقایسـه  tآزمـون کمک  به .شده است
 ی  هـای ویـژه    نامـه   دختران و پسران در پرسش     های  هنمر

 هـای   همیـانگین نمـر   . انجام شـد  پدر و مادر و آموزگار      
جـز در    هها ب  نامه یک از پرسش   دختران و پسران در هیچ    

مهـارت   ،آموزگـاران  اجتماعی کـه     های   مهارت ی  زمینه
تفـاوت  ،  دختران را بیشـتر از پسـران ارزیـابی کردنـد          

 . دیده نشددار معنی
 دختـران و  های هتر، میانگین نمر  کاملی  مقایسهبرای  

کمـک    بـه  سـاله    6 و   5،  4،  3های سنی    پسران در گروه  
 اجتماعی و مشکالت    های   مهارت های    در بخش  tآزمون  

تفـاوت  یـک از مـوارد        هـیچ در  . اری مقایسـه شـد    رفت
هـای سـنی      گـروه دختـران و پسـران در       میان  دار   معنی

 سـاله کـه     4جز در گروه کودکان      ه ب ،نشدیادشده دیده   
هــای   دختــران در بخــش مهــارتهــای همیــانگین نمــر

ــرم  ــاعی در ف ــادر اجتم ــدر و م ــانگین=82/50(پ ، می
ـ ) انحراف معیـار  =33/8  ،>05/0p (یدار طـور معنـی    هب

37/2=t (پســـران هـــای هبیشـــتر از میـــانگین نمـــر 
چنین در   هم ؛بود) معیار انحراف=60/9،میانگین=92/45(

 مشـکالت   هـای   هبخش مشکالت رفتاری، والدین نمـر     
 )انحراف معیار =83/3،  میانگین =11/7( ساله   5پسران  رفتاری  
ــ ــی هرا ب ــور معن ــتر از ) 05/0p< ،30/2=t (یدار ط بیش

) انحراف معیـار  =97/2،  میانگین=44/5( ساله   5دختران  
 سـاله   6تنها در گروه سـنی      آموزگاران   ؛گزارش کردند 

دارای ) t= 62/2 ؛ >05/0p(دار   طور معنـی   هدختران را ب  
ــارت ــانگین مه ــای می ــاعی ه ــانگین=12/42( اجتم ، می

، میانگین= 17/32(بیشتر از پسران    ) انحراف معیار =05/8
 1 .دانستند) انحراف معیار=57/13

 مقیاس از تحلیل عوامـل      ی  ی سازه ی بررسی روا  برای
   برای بخـش   1نیهای اصلی و سپس چرخش ابلیم      با مؤلفه 
جداگانه طور   ه اجتماعی و مشکالت رفتاری ب     های  مهارت

ه شدآموزگار بهره گرفته    و  پدر و مادر     ی  در دو فرم ویژه   
 ی  تحلیل عوامل پس از محاسـبه     ). ب1381 ،شهیم (است
 منجر بـه    3ترسیم نمودار اسکری  با    و KMO2 های  بیضر

 بیشـتر از یـک در       4استخراج سه عامل بـا مقـدار آیگـن        
پدر و مـادر     ی   اجتماعی ویژه  های  های مهارت  نامه پرسش

 قاطعیت و همکاری    ،داری گردید که خویشتن  آموزگار  و  
شده توسط گرشام و الیوت     یاد  نام گرفت و مشابه عوامل      

ارای وزن عـاملی    های این سه عامل د     گویه. بود) 1990(
تحلیل عوامل در بخـش مشـکالت       . ند بود 30/0بیشتر از   

استخراج سه عامل    ،آموزگار ی   ویژه ی  نامه رفتاری پرسش 
کـه رفتـار    را در پی داشـت      با مقدار آیگن بیشتر از یک       

زا و پرتحرکـــی را  زا، رفتارهـــای بـــرون هـــای درون
ر پدر و مـاد    ی   ویژه ی  نامه در پرسش . کند گیری می  اندازه

صورت یـک عامـل    ه پر تحرکی ب   ،برخالف مقیاس اصلی  
طــورکلی تحلیــل عوامــل  هبــ. مســتقل اســتخراج نشــد

 . ی مقیاس بودیروای  دهنده نشان
 اجتماعی و مشـکالت رفتـاری       های  میانگین مهارت 

پـدر و   میزان تحصـیالت    ی    پایههای مختلف بر   در گروه 
این . طرفه مقایسه شد   تحلیل واریانس یک  کمک    مادر به 
  ایــه هرـن نمـاوت میانگیــکه تفان داد ــنشبررسی 

_______________________________________ 
1- Oblimin  2- Kaiser-Meyer-Olkin 
3- Scree plot  4- eigen value 



 SSRS میانگین نمرات دختران و پسران در بخش های مختلف مقیاس ی مقایسه -1جدول
 پسران دختران

  میانگین ها آزمون
 )انحراف معیار(

  میانگین
 )انحراف معیار(

سطح  tی  نمره
 داری معنی

 .N.S 84/1 )92/10 (22/46 )97/9  (22/49 ی  اجتماعهای مهارت :پدر و مادرفرم 

 .N.S 90/0 )33/3 (68/6 )32/3  (32/6 مشکالت رفتاری  

 002/0 20/3 )92/9 (37/33 )20/9 (38/37  اجتماعیهای مهارت :آموزگارفرم 

 .N.S 78/0 )14/3 (32/3 )38/3  (99/2 مشکالت رفتاری  

 
 و مـادر و     ی پدر   های ویژه   های اجتماعی در فرم    مهارت
دار  میزان تحصیالت مادر معنیی  پایه برآموزگار ی  ویژه
 مشکالت رفتاری در فرم     های  ه تفاوت میانگین نمر   .نبود

دار بود    میزان تحصیالت مادر معنی   ی    پایهبرپدر و مادر    
)05/0p< ، 71/2= F ،5 266 وdf= ( و با افزایش میزان

وت تفا. تحصیالت مادر مشکالت رفتاری کاهش داشت     
آموزگـار   مشکالت رفتـاری در فـرم        های  همیانگین نمر 

 ی   رابطـه  .دار نبـود   میزان تحصیالت مادر معنی   ی    پایهبر
 های  مشکالت رفتاری و مهارت   و  میزان تحصیالت پدر    

 هـای   همیـانگین نمـر   . اجتماعی کودکان نیز بررسی شد    
ی   پایـه هـای مختلـف بر     های اجتماعی در گـروه     مهارت

و در فـرم    آموزگار   ی  ر فرم ویژه  میزان تحصیالت پدر د   
میـانگین  . دار نداشـت   تفاوت معنـی  پدر و مادر     ی  ویژه
هـای مختلـف      مشکالت رفتاری نیز در گـروه      های  هنمر
و آموزگار   ی  میزان تحصیالت پدر در فرم ویژه     ی    پایهبر

. دار نداشـت   تفـاوت معنـی   پدر و مادر    ی    ویژهدر فرم   
ی اجتمـاعی   هـا  که مهـارت  گفت  توان   رفته می  هم روی

پدر و مادر نداشته    میزان تحصیالت   ارتباطی با   کودکان  
های اجتمـاعی    بندی مهارت  و مقیاس روش درجه   است  

پـدر و   میزان تحصـیالت    ی    پایههای مختلف بر   گروهدر  
 . باشد دارای سوگیری نمیمادر 

میـانگین  داری میـان      تفاوت معنـی  تحلیل واریانس،   
 سـاله در    5/6 تا   3های سنی     کودکان در گروه   های  هنمر

و پـدر و مـادر    ی  ویـژه هـای  های مختلف مقیاس  بخش
چنـین تفـاوت میـانگین       هم. آموزگار نشان نداد  ی    ویژه
در بخش مشکالت رفتاری فـرم      یادشده  های سنی    گروه

 . دار نبود معنیپدر و مادر 
 4-5ی  بـا فاصـله   کودک   35برای  بازآزمایی  ی  یپایا

 پدر و مادر    های   فرم  اجتماعی در  های  برای مهارت هفته  
 و بـرای مشـکالت      71/0 و   70/0ترتیـب    هبو آموزگار   

ـ پدر و مـادر و آموزگـار     های  رفتاری در فرم   ترتیـب   هب
کـه بخـش   گفت توان   طور کلی می   هب.  بود 69/0 و 65/0

دارای پـدر و مـادر       ی  مشکالت رفتاری در فـرم ویـژه      
 بخـش   .باشـد   مـی  ی آموزگـار     کمتر از فرم ویژه    یثبات

پـدر و مـادر و       ی  های اجتماعی در دو فرم ویژه      مهارت
 بیشتر از مشکالت رفتـاری      یدارای ثبات آموزگار  ی    ویژه
 همبستگی بـین    ،ی مقیاس یبرای بررسی بیشتر پایا   . است
مقیاس و همبسـتگی بـین دو فـرم         گوناگون  های   بخش
 .محاسبه گردیدآموزگار ی  ویژهپدر و مادر و  ی ویژه

پـدر  مقیاس در فرم    ضریب همبستگی بین دو بخش      
 -26/0آموزگــار و در فــرم ) >01/0p( -21/0و مــادر 

)01/0p< (هـای    ضـریب همبسـتگی بـین مهـارت        .بود



 18/0پــدر و مــادر و آموزگــار اجتمــاعی در دو فــرم 
)05/0p< (  و ضریب همبستگی بین مشکالت رفتاری در

این . بود) >01/0p (20/0آموزگار و پدر و مادر دو فرم  
 گزارش شده در مقیاس اصـلی       های  یب با ضر  ها  ضریب

مقدار کـم   ). 1990گرشام و الیوت،    (است  قابل مقایسه   
رفتار اجتماعی فـرد    گویای این است که      ها  این ضریب 

 ،محـیط اجتمـاعی    و در هـر   پـذیرد     تأثیر مـی  محیط  از  
ماننـد  وابسته به مقرراتی است که افراد کنتـرل کننـده           

 ایــن رو از. کننــد در آن محــیط اعمــال مــیآموزگــار 
 هـای   بر نتایج مهـارت   تواند    میارزیاب  های    داشت چشم

 .)1990، 2 و فــالزن1بــورگ(تــأثیر بگــذارد اجتمــاعی 
پدر و مـادر    (از نظر ارزیابان مختلف     گیری    بهرهبنابراین  

کمـک    بـه های اجتماعی    در سنجش مهارت  ) آموزگارو  
های اجتماعی ضروری    بندی مهارت  مقیاس روش درجه  
 . دهد ه مییتری از کودک ارا است و تصویر عینی

های مختلف    همبستگی بین خرده آزمون    های  ضریب
های اجتماعی و مشکالت رفتاری نیـز        در بخش مهارت  

 در تمـام مـوارد مثبـت و         هـا   این ضـریب  . محاسبه شد 
پدر و   اجتماعی فرم    های   در بخش مهارت   ؛دار بود  معنی
 تـا   38/0از  آموزگـار    و در فـرم      52/0ا   ت 26/0از  مادر  

از پدر و مادر    فرم  در   در بخش مشکالت رفتاری      ؛66/0
برای دو خرده آزمـون     آموزگار   و در فرم     50/0 تا   19/0

رفتــه  هــم  روی.33/0زا  زا و بــرون رفتارهــای درون
بیشـتر از   آموزگار   ی   همبستگی در فرم ویژه    های  ضریب
 .بودر پدر و ماد مشابه در فرم های ضریب

های همبستگی مربـوط      دست آمدن ضریب    بهپس از   
هـای    خام در بخش   های  هی مقیاس، نمر  یی و پایا  یروابه  

و پـدر و مـادر       ی   ویـژه  هـای   مختلف مقیاس برای فرم   
 و  100 تراز شده با میانگین      های  هبه نمر آموزگار  ی    ویژه

 ترازشده برای   های  هنمر.  تبدیل گردید  15معیار  انحراف  
ــدختــران و پ ــه محاســبه شــد هســران ب . طــور جداگان

 درصدی  ی   ترازشده و مرتبه   های  ه نمر 9 تا   2 های  جدول
 اجتمـاعی و    هـای    خـام بـرای مهـارت      های  همعادل نمر 

 .دهد مشکالت رفتاری را نشان می

 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -2 جدول
 1 )دختران(پدر و مادر  اجتماعی فرم های بخش مهارت

 ی همرتب
درصدی 

 ی نمره
 تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99> 136 73> 5 80 36 
99> 134 72 5 79 35 
99> 132 71 4 77 34 
99> 130 70 3 76 33 
99> 129 69 2 74 32 

99 128 68 2 72 31 
98> 127 67 2 71 30 

98 125 66 2< 70 29 
98 124 65 2< 69 28 
95 123 64 2< 68 27 
95 121 63 2< 67 26 
95 119 62 2< 66 25 
94 118 61 2< 65 24 
91 116 60 2< 64 23 
87 115 59 2< 63 22 
85 113 58 2< 62 21 
80 112 57 2< 61 20 
78 110 56 2< 60 19 
77 109 55 2< 58 18 
71 107 54 2< 56 17 
65 106 53 2< 54 16 
63 104 52 2< 52 15 
54 103 51 2< 50 14 
50 100 50 2< 48 13 
48 99 49 2< 46 12 
44 98 48 2< 44 11 
42 97 47 2< 41 10 
38 95 46 1 40 9 
33 94 45 1< 39 8 
28 92 44 1< 38 7 
24 91 43 1< 37 6 
22 89 42 1< 36 5 
19 88 41 1< 34 4 
16 86 40 1< 32 3 
14 85 39 1< 30 2 
12 83 38 1< 26 1-0 
8 82 37    

_______________________________________ 
1- Borg   2- Falzen 



 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -3جدول  
  )پسران(پدر و مادر  اجتماعی فرم های بخش مهارت

 ی مرتبه
 درصدی 

 ی نمره
 تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99 > 132 70 > 10 83 35 
98 130 69 10 82 34 
97 129 68 9 81 33 
96 128 67 8 80 32 
96 126 66 7 78 31 
95 125 65 6 77 30 
95 124 64 6 75 29 
94 123 63 5 74 28 
94 121 62 5 73 27 
93 119 61 4 71 26 
91 118 60 4 69 25 
90 117 59 3 68 24 
87 115 58 3 67 23 
86 114 57 3 66 22 
85 113 56 3<  64 21 
82 111 55 3< 63 20 
81 110 54 2 62 19 
79 108 53 2< 60 18 
73 107 52 2< 59 17 
70 106 51 2< 58 16 
66 104 50 2< 57 15 
59 103 49 2< 55 14 
55 102 48 1> 53 13 
50 100 47 1> 51 12 
45 99 46 1> 49 11 
42 97 45 1> 47 10 
41 96 44 1> 46 9 
35 95 43 1> 44 8 
28 93 42 1 43 7 
26 92 41 1< 42 6 
22 91 40 1< 41 5 
19 89 39 1< 40 4 
17 88 38 1< 39 3 
14 86 37 1< 38 2 
10 85 36 1< 37 1-0 

 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -4 جدول
 )دختران(آموزگار  اجتماعی فرم های مهارتبخش 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
 تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99> 135 60 22 86 29 
99> 135 59 16 85 28 

99 134 58 10 83 27 
99 132 57 9 82 26 
98 130 56 9 80 25 
98 129 55 8 78 24 
98 127 54 7 77 23 
97 125 53 6 75 22 
96 124 52 5 73 21 
96 122 51 4 71 20 
95 121 50 3 70 19 
93 119 49 3 68 18 
91 117 48 3 67 17 
89 116 47 2 65 16 
87 114 46 2 63 15 
85 112 45 2 62 14 
78 111 44 2 60 13 
75 109 43 2 59 12 
72 108 42 2 57 11 
68 106 41 2 56 10 
62 104 40 2< 53 9 
59 103 39 2< 52 8 
50 100 38 2< 50 7 
45 99 37 2< 49 6 
41 98 36 2< 47 5 
36 96 35 1 45 4 
33 95 34 1 44 3 
30 91 32 1< 42 2 
25 89 31 1< 41 1 
24 88 30 1< 39 0 



 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -5 جدول
 )پسران(آموزگار اجتماعی فرم های مهارتبخش 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
 تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99> 136 57> 29 93 29 
99 133 56 26 92 28 
99 133 55 19 90 27 
99 131 54 19 89 26 
98 130 53 15 87 25 
98 128 52 14 85 24 
96 127 51 14 84 23 
95 125 50 12 82 22 
95 124 49 11 81 21 
94 122 48 9 80 20 
93 121 47 7 78 19 
91 119 46 6 77 18 
90 117 45 5 75 17 
90 116 44 5 74 16 
89 115 43 5 72 15 
85 113 42 4 71 14 
82 112 41 4 70 13 
80 110 40 3 68 12 
77 109 39 3 67 11 
72 107 38 3 66 10 
68 105 37 3 65 9 
62 104 36 3 63 8 
59 102 35 3 61 7 
53 101 34 3 59 6 
51 99 33 2> 57 5 
45 98 32 2 55 4 
40 96 31 2 53 3 
35 95 30 2 52 2 
   2 51 1-0 
 

 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -6 جدول
 )دختران(پدر و مادر فرم مشکالت رفتاری بخش 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99> 145> 20-17 67 108 8 

99 144 16 57 103 7 

99 139 15 42 99 6 

97 134 14 32 94 5 

96 130 13 19 90 4 

95 126 12 14 85 3 

93 121 11 5 80 2 

91 117 10 1 76 1 

80 112 9 1< 72 0 

 
 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -7 جدول
 )پسران(پدر و مادر فرم مشکالت رفتاری بخش 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
 تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99> 151 20-18 77 106 8 

99 145 17 63 101 7 

99 142 16 52 96 6 

99 137 15 41 93 5 

98 133 14 24 88 4 

95 128 13 15 83 3 

93 124 12 9 79 2 

90 119 11 4 74 1 

88 115 10 1 70 0 

86 110 9    

 



 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -8 جدول
 )دختران(مشکالت رفتاری در فرم آموزگار بخش 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
 تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99> 161 20-16 92 118 7 
99 156 15 87 113 6 
99 149 14 81 108 5 
98 144 13 70 103 4 
98 142 12 62 98 3 
97 134 11 46 94 2 
97 132 10 23 89 1 
95 127 9 21 84 0 
94 122 8    

 

 ی   تراز شده  های  ه خام به نمر   های  ه تبدیل نمر  -9 جدول
 )پسران(مشکالت رفتاری در فرم آموزگار بخش 

 ی مرتبه
درصدی 

 ی نمره
 تراز شده 

 ی نمره
 خام 

 ی مرتبه
رصدی د

 ی نمره
تراز شده 

 ی نمره
  خام

99> 155 20-15 89 118 7 
99 149 14 86 113 6 
99 144 13 83 109 5 
97 140 12 79 105 4 
96 136 11 67 100 3 
95 132 10 71 96 2 
93 127 9 41 91 1 
92 122 8 26 87 0 

 
 بحث
بنـدی   ی مقیـاس روش درجـه     یمنظور بررسی روا   به
 .شـد بهره گرفتـه    عی از چند شاخص      اجتما های  مهارت

د بررسی ش تحلیل عوامل   کمک    به مقیاس   ی  ی سازه یروا
 مقیـاس اصـلی    و هماننـد    ی  ی نشانگر ساختار زیربنا   که
 . بود

دار  معنـی تفـاوت   سنی  گوناگون  های    گروه یها  هنمر
ی تدوین آزمون   ی زیربنا ی  نظریهی    دهنده  نشانو  نداشت  

 آنـان   .بود) 1990(یوت  های گرشام و ال    سو با یافته   و هم 
 ی   اجتماعی و سن کـودک را دارای رابطـه         های  مهارت
 اجتماعی های  مهارتهای هدار گزارش نکرده و نمر معنی

های  هدر گرو ای    ویژهو مشکالت رفتاری را دارای تغییر       
اثبـات  راستای  در  ها    یافته این   .اند سنی مختلف ندانسته  

 ایـن   .اسـت کار گرفتـه شـده       ه ب ، مقیاس ی  ی سازه یروا
کمـک    بهکه  ) 1377(پژوهش شهیم   های    با یافته ها   یافته

 اجتمـاعی در    هـای   بنـدی مهـارت    مقیاس روش درجـه   
 . سو است  همهگروهی از کودکان دبستانی انجام شد

تفـاوت  ی نبود     دهنده  نشانبررسی نیز   های این     یافته
هـا   گـروه بـین    اجتمـاعی    هـای    مهارت ی  هدار نمر  معنی

بود، اما افـزایش سـطح      پدر و مادر     تحصیالتی    پایهبر
ثیر مثبت بر کاهش مشکالت رفتـاری       أتحصیالت مادر ت  

. اسـت داشـته   پـدر و مـادر       ی  نامـه  کودکان در پرسش  
خردسال در مقایسـه بـا       تر مادر با فرزند    ارتباط نزدیک 

 .  تواند این یافته را توجیه کند پدر می
و ی  بازآزمایهای   از روش گیری    بهرهی مقیاس با    یپایا

. شـد مقیـاس بررسـی   گونـاگون   هـای    همبستگی بخش 
ی یاز این بررسی نشانگر پایـا     دست آمده     به های  ضریب

 ی   مقایسـه  ی  های این پژوهش در زمینه      یافته .مقیاس بود 
) 1990(گرشـام و الیـوت      های    با یافته دختران و پسران    

های انجام شده در ایران با استفاده        ررسیب. سو نیست  هم
 ذهنـی  ی مانـده    بر روی کودکان عقب SSRSاز مقیاس   

) 1377 شهیم،( کودکان عادی دبستانی  ،  )1378 شهیم،(
تفـاوت   نبود   یگویا) الف1381 شهیم،(و کودکان نابینا    

 مشـکالت   ی  دختران و پسـران در زمینـه      میان  دار   معنی
این های   یافته. بودآموزگار  و  پدر و مادر    رفتاری از نظر    

ز دبسـتان انجـام شـد       پژوهش نیز که در سطح پـیش ا       
 ی  هـا   یافتـه هـا و متفـاوت از         همان یافتـه   ی  دربرگیرنده

که گفت  توان   می. است) 1990(بررسی گرشام و الیوت     
پـدر و مـادر و      ایرانی کمتـر از     پدر و مادر و آموزگار      

مشکالت رفتـاری دختـران     برابر   در ییمریکاآآموزگار  
ران  پسـ  ی  انـدازه  بـه و آنـان را      دهند نشان می بردباری  



های  در پژوهش . کنند دارای مشکل رفتاری گزارش می    
ی یبر روی کودکـان دبسـتانی عـادی و اسـتثنا          پیشین  

 گیـری    بهـره که بـا     )الف1381 ،1378 ،1377 ،شهیم(
  پــدر و مــادر و ،از ایــن مقیــاس انجــام شــده اســت

ــار  ــتانی را  آموزگ ــران دبس ــران و پس ــردخت  خالف ب
ــی  ــوت  بررس ــام و الی ــاوت دارای ) 1990(گرش  تف
 هـــای اجتمـــاعی   مهـــارتی دار در زمینـــه معنـــی

پـیش  آموزگـاران    ،در ایـن بررسـی    . ارزیابی نکردند 
  اجتمــاعی هــای  دختــران را دارای مهــارت،دبســتانی

 هـا   بیشتر از پسران ارزیابی کردند زیرا در مهـدکودک        
  دختــران و پســران در کنــار   ،بــرخالف دبســتان 

 .شوند قایسه میو با یکدیگر مبینند  مییکدیگر آموزش 
 دبسـتانی   کودکـان پـیش   پـدر و مـادر      دیگر  سوی  از  

 ی   بین دختـران و پسـران در زمینـه         یدار تفاوت معنی 
کـه    درحـالی  ، اجتماعی گـزارش نکردنـد     های  مهارت
ــادرانپـــدر ــاآ ان و مـ ــران را دارای یمریکـ ی دختـ

پســران نســبت بــه  ی اجتمــاعی بیشــترهــای مهــارت
های  چشمداشتنشانگر تواند    این تفاوت می   .اند  دانسته

 از دختران در مقایسه بـا پسـران در          یاجتماعی بیشتر 
دختران بر پسـران    نداشتن  برتری  . فرهنگ ایرانی باشد  

ــه ــارتی در زمینـ ــای  مهـ ــاعی از دوران هـ   اجتمـ
یوسـفی و   (پیش از دبستان آغاز و تا دوران دبیرستان         

در تواننـد     مـی ها   این یافته . یابد ادامه می ) 1381،  خیر
های اجتماعی به دختران مؤثر      آموزش مهارت تای  راس
 . دنباش

 ترازشده برای ایـن آزمـون امکـان         های  ه نمر ی  هیارا
هـای سـنی      گـروه  اجتمـاعی در     هـای    مهارت ی  مقایسه

سازد و در صورت نیاز به آموزش  را فراهم میگوناگون 
از پـیش   سازی کودک    های اجتماعی برای آماده    مهارت

 ی  مقایسـه بـرای    ترازشده   های  هراز نم  ،ورود به دبستان  
بهـره  تـوان    مـی و پـس از آن      از آمـوزش    پیش  کودک  
 ی هـای دیگـر در زمینـه    بررسیکه است  روشن  . گرفت
های این پژوهش را کامـل خواهـد          یافته ،ی مقیاس یروا
 . کرد

 

 سپاسگزاري
وسیلـه از شورای پژوهشی دانشگاه شیراز کـه         بدین

و همکـارانی    نمود  اجرای این پژوهش را تأمین     ی  هزینه
 . گردد یافته را بررسی کردند تشکر می که مقیاس انطباق

 
؛ 18/9/1382: ی نهـایی    ؛ دریافت نسخه  18/5/1382: دریافت مقاله 
 3/10/1382: پذیرش مقاله
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