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Abstract 
Introduction: Social behavior is one of the most important structures that has an impact on the 

personality development of children. The aim of this study was to evaluate the psychometric properties 

of the social behavior of children in school. 

Method: 607 students were selected by a multistage cluster sampling method to measure the childrens’ 

social behavior. These selected students responded to Harter's Educational Motivation questionnaire.  

Results: For the data analysis, factor analysis, Cronbach's alpha coefficients and Pearson correlations 

were used. The factor analysis revealed five factors to assess the scale. The criterion validity results 

showed that social behavior and academic motivation, academic achievement, school absences and 

discipline scores are not statistically significant. The social behavior rating scale using Cronbach's alpha 

coefficient for the total scale, 0.90, the victim subscale, 0.72, actual social behavior, 0.69, social 

behavior, 0.68, antisocial behavior expose 0.75 and antisocial behavior relation. 0.76, respectively, all 

of which are satisfactory.  

Conclusions: Our findings indicate that the Persian version of the elementary school students' social 

behavior questionnaire has acceptable psychometric properties and can be used as a valid tool in 

psychological research. 
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 دهکيچ
هایي است که بر رشد شخصیت کودکان تأثیر گذار است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین رفتار اجتماعي یکي از مهمترین سازه مقدمه:

 خصوصیات روانسنجي مقیاس رفتار اجتماعي کودک بود. 

رفتار اجتماعي کودک و  اسمقی به و شدند انتخاب ايچندمرحله ايخوشه گیرينمونه روش به آموزدانش نفر 716 منظور بدین :روش

 . اندداده پاسخ هارتر تحصیلي انگیزه پرسشنامه

 داد نشان عاملي تحلیل نتایج. شد استفاده پیرسون همبستگي و کرونباخ آلفاي ضریب عاملي، تحلیل روش از هاداده تحلیل براي :هايافته

تحصیلي، غیبت  تحصیلي، پیشرفت انگیزش با رفتار اجتماعي که داد نشان مالکي روایي نتایج. کندمي گیرياندازه را پنج عامل مقیاس این که
خرده  ،31/1 مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده رفتار اجتماعي با مقیاس اعتبار. ندارد معناداري از مدرسه و نمره انضباط رابطه

اي و رفتار ضد اجتماعي رابطه 64/1، رفتار ضد اجتماعي آشکار 76/1ارتباطي ، رفتار اجتماعي 73/1، رفتار اجتماعي عملي 67/1 مقیاس قرباني
 . بود بخش رضایت تقریباً که آمد بدست 67/1

 ي ازمدارس ابتدای آموزاندانش جامعه رفتار اجتماعي در پرسشنامه فارسي نسخه که است این بیانگر پژوهش هايیافته :گيرينتيجه

 .کرد استفاده روانشناختي هايپژوهش در معتبر ابزاري عنوان به آن از توانمي و است برخوردار قبولي قابل روانسنجي خصوصیات

 

 اعتبار روایي، کودکان، مدارس ابتدایي، رفتار اجتماعي، مقیاس :هاواژه کليد



 فر، رضایيواعظ، بنگانبلوطاکبري/  351

 9313 زمستان، 4، شماره 8مجله علوم رفتاري، دوره 

 مقدمه
هاي آموزش و پرورش ایجاد هاي عمده نظامیکي از هدف

رفتارهاي سازگارانه در کودکان است. این سازگاري شامل تطبیق 
یا فرمانبرداري محض نیست، بلکه شامل رفتاري مي شود که به 

ها سازش کند تا با کمترین میزان اضطراب با موقعیتفرد کمک مي
. [1]دهد افزایش ميپیدا کند و رفتاري است که رشد فرد را 

اجتماعي شدن یا آموختن چگونه اجتماعي زیستن، در رشد و تعالي 
فرد و نیز جامعه نقش محوري دارد. اجتماعي شدن حاصل ساز و 

اجتماعي تکوین شخصیت است و دو ساز و کار  -کار اصلي رواني 
. عوامل [7]بنیادین این فرایند عبارتند از یادگیري و دروني کردن 

متعددي در اجتماعي کردن افراد مؤثر هستند که خانواده، نقطه آغاز 
شوند، آن است. کودکان بوسیله درک دیگران اجتماعي مي

دهد که پردازان ذهن درباره کودکان نشان ميهاي نظریهپژوهش
شود بیني ميهمدلي و درک اخالقي کامالً پیش بوسیله این فرض

 هاياجتماعي با افزایش نگراني درک رفتار . اهمیت مطالعه و[3]
مقامات رسمي و پژوهشگران در مورد رشد رفتارهاي ضد اجتماعي 

هاي اولیه . نتایج ارزیابي[4, 5]از جمله قلدري قابل بیان است
قلدري مثبت بود  رفتار مهار براي شده طراحي آموزشي هايبرنامه

هاي مدارس در بلندمدت اثربخشي . بعالوه اثرات سیاست[6, 7]
و مخصوصاً با افزایش رفتار ضد اجتماعي در دختران  کمي دارد

هاي اجتماعي و . همینطور داشتن مهارت[3, 6]همراه بوده است 
هاي مختلف زندگي یکي از عوامل مهم در رشد در موقعیت عاطفي

. پژوهشگران معتقدند [11]سالم رواني کودک و نوجوان است 
هاي اجتماعي و تعدیل مشکالت ارتباط آشکاري بین مهارت

آموزان . دانش[5]کمرویي و یا اضطراب اجتماعي وجود دارد  رواني،
اي هزا کمتر درگیر هستند، دوستيرفتارهاي مشکلاجتماعي در 

هاي موثري براي مقابله با افراد مقتدر دهند، راهبهتري تشکیل مي
 درک. [11]و در حل مسئله و رفع تعارض از بقیه بهتر هستند  دارند

گیري رفتار اجتماعي در کودکان یکي از کارهاي چگونگي شکل
است. براي پیدا کردن یک تعریف از رفتار  مهم روانشناسي رشد

هند، داجتماعي باید دنبال دالیلي که رفتار اجتماعي را شکل مي
د یا هایي که برایشان مفید باشباشیم، مانند رسیدن افراد به خواسته

 هاي مبتني بر نوع دوستي که منافعي براي دیگران دارد.خواسته

 جهیک نتی است که عمديهر عمل بنابراین رفتار اجتماعي شامل، 
 صرف نظر از اینکه آندارد،  کنندهدریافت مفیدي را براي مثبت و

کودکاني که رفتارهاي . [17]پر هزینه باشد براي اعطا کننده  اقدام
تري با دیگران دارند و زاي بیشتري دارند ارتباط ضعیفمشکل

. اگر کودکان و نوجوانان [15, 13]همچنین دوستان کمتري دارند 
ضد اجتماعي بخواهند با دیگران دوست شوند، تمایل دارند با 

وتاه ها بسیار تند و کهمساالن ضد اجتماعي باشند و این نوع دوستي
. از طرف دیگر، رفتار اجتماعي مثبت با دوستي [13]مدت هستند 

ار رفترابطه دارد. در بین دوستان رفتار اجتماعي با ارزش است و 
رسد . به نظر مي[14]رود اجتماعي از سایر دوستان متقابالً انتظار مي

رفتار اجتماعي با صمیمیت، کمک کردن و امنیت در دوستي رابطه 

. با بزرگتر شدن کودکان، رفتارهاي اجتماعي در [17]مثبت دارد 
 شوند و رفتارهايتر ميوذ اجتماعي مهمجهت ایجاد وابستگي و نف

. [16]شود ضد اجتماعي توسط گروه همساالن کمتر تحمل مي
فقدان نسبي رفتار اجتماعي همراه با پرخاشگري منجر به عدم 

و اغلب منجر به افزایش  [13 ،16]پذیرش توسط همساالن 
. [73-71]شود مالت اجتماعي منفي در دوران نوجواني ميتعا

جتماعي، در چگونگي تفسیر رفتار دیگران با کودکان با رفتار ا
. رفتار [75]کودکاني که رفتار ضد اجتماعي دارند، متفاوت هستند 

غیر مستقیم و  اعمال دهندهنشان به طور معمول ضد اجتماعي
 کودکان. [77-75]رفتار بزهکارانه است  پرخاشگري و مستقیم

 آمیز همساالن خودبه اقدامات تحریکنسبت  ،اجتماعيداراي رفتار 
. کودکان [76]دهند رفتارهاي خصمانه کمتري از خود نشان مي

پرخاشگر در پردازش اطالعات اجتماعي خود تعصب مزمن نشان 
دهند، بنابراین رفتارهاي ضد اجتماعي کودکان ممکن است مي

. [73, 76]وقعیتي و اجتماعي باشد هاي مناشي از تفسیر غلط نشانه
محققان نشان دادند که همدلي با پرخاشگري رابطه عکس  از بعضي
که برخي دیگر از پژوهشگران بین همدلي  حالي ، در[33-31]دارد 

برخي از مطالعات  . در[35]اند اي گزارش نکردهو پرخاشگري رابطه
رفتارهاي اجتماعي، به تفاوت میان دختران و پسران اشاره شده 
است به طوري که همدلي در بین پسران با قلدري رابطه منفي دارد 

 و متقابل روابط . نقش[34]ولي در دختران این نتیجه بدست نیامد 
بوده که به صورت  در رشد کودکان مفهومي شناختي، درگیري

د که کنخاص مورد بررسي پیاژه قرار گرفته است. وي استدالل مي
رسند کودکان بوسیله تجدید ساختار دانش خود به رشد شناختي مي

توان با تمرکز و بحث در خصوص تعامالت همساالن به . مي[37]
. البته بررسي [36, 36]افزایش درک اخالقي کودکان کمک کرد 
اي براي پرداختن به روابط اجتماعي بیشتر به عنوان وسیله

-رفتارهاي مختلف نوجوانان و مشکالت رفتارهاي ضد اجتماعي آن

. ارتباط اجتماعي نقشي تقویت کننده در آگاهي [51, 33]هاست 
کند و به طور غیر فردي و رفتار مثبت اجتماعي کودک ایفا مي

اگر  حال نای با باشد.اي براي قلدري ميمستقیم یک روش مداخله
ا هآموزان باشیم باید آنما مایل به پرورش آگاهي فردي در دانش

را در موقعیت یادگیري مشارکتي قرار دهیم و این بهترین مشوق 
 . یادگیري[51]آید براي ایجاد تعامالت اجتماعي به حساب مي

وسعه را ت خود اجتماعي روابط تا کندمي کمک به کودکان مشارکتي
دهند و این امر به نوبه خود با افزایش آگاهي فردي همراه است 

. عالوه بر آن رفتارهاي اجتماعي مناسب کودکان در [57]
یار ها نقش بسافتگي بعدي آنهاي تحصیلي و سازش یموفقیت

مهمي دارند. این در حالي است که رفتارهاي خشونت آمیز از قبیل 
قلدري با پیشرفت تحصیلي و انگیزه تحصیلي رابطه منفي دارد 

هاي مرتبط با رفتارهاي . از این رو بررسي ابزارها و سازه[53-54]
باشد. یکي از معتبرترین ابزارها براي اجتماعي داراي اهمیت مي

اي است که توسط سنجش رفتار اجتماعي کودکان پرسشنامه
ز انجام . هدف اساخته شد واردن، کریستي، چین، فیتزپاتریک و راید
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بندي انواع رفتارهاي این پژوهش توسط سازندگان ابزار، طبقه
ها براي کمک به متفاوت در کودکان بود. به این معنا که آن

رفتارهاي مختلف اجتماعي کودکان شامل رفتارهایي که به نفع 
گذاري و مساعدت( یا رفتارهایي که جنبه هاست )مانند اشتراکآن

مثال سؤاستفاده فیزیکي یا کالمي( ضداجتماعي داشتند )براي 
 371دست به ساخت چنین ابزاري زدند. این ابزار را بر روي 

مدرسه ابتدایي اسکاتلند  15دختر( از  141پسر و  161آموز )دانش
اجرا نمودند. در ابتدا محققان به چهار دسته از رفتارهاي اجتماعي 

سته از یابي( و چهار دگذاري، کمک، مراقبت و دوست)اشتراک
رفتارهاي ضداجتماعي )سؤاستفاده زباني، سؤاستفاده فیزیکي، رد 
کردن و بزهکاري( دست یافته بودند. پس از بررسي روایي محتوایي 

بعد  4سوال را با  71توسط متخصصان براي رفتارهاي اجتماعي 
طراحي کردند. این ابعاد عبارت بودند از: رفتار اجتماعي عملي، رفتار 

اي، رفتار ضداجتماعي آشکار، رفتار ضداجتماعي هاجتماعي رابط
اي و قرباني. پس از آن به خاطر باال بردن نمره همبستگي رابطه

سوال را به صورت پراکنده در درون پرسشنامه  5کلي پرسشنامه 
ه گذاري و محاسبادغام نمودند که جنبه سرگرمي داشته و مورد نمره

دارس خواسته شد تا گرفت. پس از آن از معلمان مقرار نمي
د آموزان خوچگونگي رفتارهاي نفع اجتماعي یا ضداجتماعي دانش

گذاري کنند. در مورد را بر روي یک طیف از هرگز تا همیشه نمره
آموزان از هر کودک محبوبیت و عدم محبوبیت در بین دانش

شد تا نام سه نفر از کساني که دوست دارد همیشه با خواسته مي
پس  کنند را نام ببرد.نام سه نفر که با او بدرفتاري مي ها باشد وآن

عامل تهیه و طراحي  4سوالي با  75اي از همه مراحل، پرسشنامه
پیشینه ذکر شده . از این رو با توجه به ادبیات موجود و [57]شد 

هاي پژوهشگران خارجي بطور جدي به رفتارهاي اجتماعي و راه
بهبود آن در کودکان و نوجوانان پرداختند تا بتوانند رفتارهاي 
ضداجتماعي را کنترل کنند. اما در کشور ما به دلیل کاستي 

گیري این سازه و با ها و نبود ابزاري مناسب براي اندازهپژوهش
 هاياین موضوع پژوهشگران قصد دارند ویژگي توجه به اهمیت

سنجي پرسشنامه رفتار اجتماعي کودک را در ایران بررسي و روان
گزارش کنند تا سایر پژوهشگران بتوانند از ابزاري کارآمد براي 

 .سنجش جامعه دانش آموزان کشور سود ببرند
 

 روش 
طرح مطالعه حاضر از نوع همبستگي است. جامعه آماري این 

هاي چهارم، پنجم و ششم پسر آموزان پایهژوهش، کلیه دانشپ
-33مدارس ابتدایي دولتي شهر سمنان بودند که در سال تحصیلي 

در این شهر مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش  1337
نفر انتخاب شدند.  716اي، تعداد اي چند مرحلهگیري خوشهنمونه
 جغرافیایي منطقه هر از که بود صورت این به گیرينمونه روش
در نهایت مدارس  و مدرسه 7( جنوب و مرکز شمال،) سمنان شهر

آزادگان، شهید مطهري، شهید چمران، انقالب، صادقیه و بعثت 
 يابتدای ششم و پنجم چهارم، هايپایه مدرسه هر انتخاب شدند. در

 هر از ايمدرسه که صورتي در. دادند پاسخ پژوهش ابزارهاي به
 تخابان تصادفي صورت به کالس یک داشت، کالس وجود دو پایه
و   77SPSSها با استفاده از نرم افزار شد. در نهایت دادهمي

LISREL8.80  ها از تحلیل شد. به منظور گردآوري داده
 هاي زیر استفاده شد:پرسشنامه

ياس   ماعي کودک  مق تار اجت یاس  :رف و  واردنتوسطططط  این مق

شد    همکاران سوال بوده که پنج عامل   75و داراي  [77] ساخته 
طي، رفتار ضططد اجتماعي رفتار اجتماعي عملي، رفتار اجتماعي ارتبا

تار ضطططد اجتماعي رابطه       ندازه  آشطططکار، رف گیري اي و قرباني را ا
اي از گزینه 3کند. این پرسططشططنامه بر روي یک طیف لیکرت  مي

هاي هر خرده مقیاس به ( قرار دارد. گویه7تا همیشططه=  1)هرگز=
شند. خرده مقیاس رفتار اجتماعي عملي: آیتم يشرح زیر م  اي  هبا

باطي: آیتم    17و  11، 6، 1 ماعي ارت تار اجت و  16، 15، 4هاي  ؛ رف
؛ 71و  17، 6، 5هاي ؛ رفتارهاي ضطططد اجتماعي آشطططکار: آیتم   77

؛ 75و  73، 13، 16هاي  اي: آیتمرفتارهاي ضطططد اجتماعي رابطه     
، 11، 7. گفتني اسططت که سططواالت 13و  3، 7، 3هاي قرباني: آیتم

ین پرسشنامه قرار دارند   به عنوان سواالت سرگرمي در ا   71و  14
گیرند. اعتبار و روایي: واردن دهي و محاسطبه قرار نمي و مورد نمره

و همکاران براي تعیین پایایي پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ    
اسططتفاده کردند و روایي و اعتبار این پرسططشططنامه را در حد مطلوب 

به منظور اجراي ابزار و رواسطططازي آن   .[77]گزارش کردند   76/1
سي به             صان زبان انگلی ص سط دو نفر از متخ شنامه تو س ابتدا پر

سپس ترجمه برگردان انجام شد. مشکالت     فارسي برگردانده شد،  
به ترجمه گویه    عه      مربوط  ها بررسطططي و رفع شطططد. در یک مطال

شده در اختیار یک نمونه      شنامه ترجمه  س نفري از  31مقدماتي پر
ها واژگاني آوري پرسططشططنامه آموزان قرار گرفت پس از جمعدانش

کترین نزدیآموزان قابل فهم نبود بازنویسي شد و با   که براي دانش
 711واژه جایگزین گردید. پرسشنامه اصالح شده نهایي در اختیار     

پرسططشططنامه به صططورت   73آموزان قرار داده شططد که نفر از دانش
سبه       ناقص پر شده بودند و یا اصالً برگردانده نشدند، لذا مورد محا

 قرار گرفته نشدند.
 شپژوه این در که ابزاري پرسشنامه انگيزش تحصيلي هارتر:

ر هارت مقیاس شده اصالح شکل است گرفته قرار استفاده مورد
. تاس تحصیلي انگیزش سنجش ابزار یک عنوان به (61-1361)

 يدوقطب هايسؤال با را تحصیلي انگیزش هارتر، اصلي مقیاس
 زشانگی دیگر قطب و دروني انگیزش آن قطب یک که سنجدمي

 اندتومي فقط سؤالهر  موضوع به آزمودني پاسخ و است بیروني
 شیوه. باشد در بر داشته را دروني یا بیروني دالیل از یکي
 صورت نبدی باشدمي لیکرت طیف صورت به پرسشنامه گذارينمره
 ،(3 نمره)اوقات  گاهي ،(7 نمره)ندرت  به ،(1 نمره)وقت هیچ که،
 شیوه این البته(. 4 نمره)همیشه  تقریباً و( 5 نمره)اوقات  اکثر
 و 76 ،71 ،13 ،17 ،14 ،11 ،3 ،4 ،5 ،3 هايسوال در گذارينمره
 اخکرونب آلفاي و بازآزمایي اعتبار ضرایبشد.  خواهد معکوس 31

 محاسبه 64/1 و 67/1 ترتیب به دروني انگیزش کلي مقیاس براي
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 دست به 67/1 و 73/1 بیروني انگیزش کلي مقیاس براي و شده
 . [56] است بوده 61/1 تا77/1 بین نیز هامقیاس خرده ضرایب. آمد
 

 هايافته
شنامه رفتار           س سنجي پر صیات روان صو به منظور تعیین میزان خ
اجتماعي از روش تحلیل عاملي استفاده شد. پیش از اجراي تحلیل 

و مقدار آزمون   (KMO)عاملي شطططاخص کفایت نمونه برداري      
برابر  KMOکرویت بارتلت محاسططبه گردید. در این تحلیل مقدار 

ست آمد   537/5و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با  316/1با  بد
جه آزادي      با در نا  767که  لذا اجراي  ≥P 1111/1دار بود )مع  .)

یه                 بل توج قا عه نیز  طال ماتریس مورد م یه  پا عاملي بر  یل  تحل
شد. براي  مي شد.    با ستفاده  آزمون مدل از تحلیل عاملي تأییدي ا

 SPSSهاي خارج از محدوده با دسططتور فراواني در ابتدا وجود داده
شد.         بررسي و با مراجعه به اصل پرسشنامه اصالحات الزم انجام 

هاي گزارش نشططده با اسططتفاده از دسططتور فراواني  پس از آن داده
اند که با میانگین داده گزارش نشده  3بررسي و مشخص شده که    

ها جایگزین شد. همچنین پیش از استفاده از تحلیل عاملي در   داده
هاي پرت و شکل توزیع نمرات با استفاده از نمودار   ابتدا وجود داده

مستطیلي مورد بررسي قرار گرفت، نتایج نشان داد هیچ گونه داده    
شته و شکل توزیع نمرات مشابه مي    بر ه باشد. عالو پرتي وجود ندا

ها بررسطططي شطططد و از آن چولگي تک متغیري و چند متغیري داده
ندگي هاي برازنمایي استفاده شد. شاخصبرآوردهاي بیشینه درست

  ریشططططططه واریططططانططططس خطططططططططاي تططططقططططریططططب 
(Root Mean Square Error of Approximation) ،

مطططانطططده ریشطططططه اسطططططتطططانطططدارد واریطططانطططس پطططس  
(Standardized Root Mean Square Residual) ،

 (،Comparative Fit Index) ايبرازندگي مقایسططه شططاخص
و شاخص  (Goodness of Fit Index) شاخص نیکویي برازش

 نططططیططططکططططویططططي بططططرازش تططططعططططدیططططل شططططططده
(Adjusted Goodness of Fit Index)      براي سطططنجش

هاي برازندگي مدل اسططتفاده شططد. پژوهشططگران براي شططاخص   
ند.  هاي متعددي را مطرح کرده  برازندگي برش  براي مثال، مقدار   ا

شه واریانس خطاي تقریب مقدار   14/1مساوي یا کمتر از   براي ری
اي، مقدار براي شاخص برازندگي مقایسه   37/1مساوي یا باالتر از  
ساوي یا کمتر از   ستاندارد واریانس پس    16/1م شه ا ماند، براي ری

ندگي کافي مدل اسطططت      نشطططان . از طرف دیگر [56]دهنده براز
اي، هاي برازندگي مقایسططهپیشططنهاد شططده اسططت که اگر شططاخص

یل شطططده بزرگتر از     عد و  3/1نیکویي برازش و نیکویي برازش ت
هاي ریشطططه واریانس خطاي تقریب و ریشطططه واریانس شطططاخص

باشد بر برازش بسیار مطلوب و کوچکتر    14/1ماند کوچکتر از پس
یافته  [53]رد بر برازش مطلوب داللت دا  1/1از   آن از حاکي  ها . 

  برازندگي از حاکي برازندگي، هايشططاخص از بعضططي که اسططت
 دهندهنشان دیگر هايشاخص از برخي و است مدل -داده مطلوب

در این مدل، . اسططت مدل - داده متوسططط و ضططعیف  برازندگي
36/777=2X ،171=df  63/3و بنابراین نسبت=df/2x باشد. مي

باشد. همچنین پس از مراحل مذکور، مدل پژوهش به شرح زیر مي
ارائه شده   1هاي برازش بررسي و محاسبه شده در جدول    شاخص 

 است.

ها روي عامل    هر کدام از سطططوال در مدل مذکور بارهاي عاملي       
شططود همه مربوطه ارائه شططده اسططت. همانگونه که مشططاهده مي 

باشططند که به مي 3/1بارهاي عاملي روي عامل مربوطه بزرگتر از 
دار بودند.الحاظ آماري و عملي معن

 

 
 اند(شده گزارش متریک ضرایب) مقیاس رفتار اجتماعي نهایي گیري اندازه مدل .1شکل 
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 هاي برازش مدل پنج عاملي رفتار اجتماعي کودکشاخص .1جدول 

 X2 CFI IFI NFI NNFI RMSEA RMSEA CI 90% RMR SRMR GFI AGFI* مدل

36/777 پنج عاملي  67/1  67/1  63/1  65/1  167/1  176/1- 166/1  133/1  164/1  31/1  67/1  

 به روش بیشینه درست نمایي يمجذور کا*

 همبستگي مقیاس رفتار اجتماعي کودک و خرده مقیاس هاي آن با غیبت از مدرسه، نمره انظباط، انگیزه تحصیلي و پیشرفت تحصیلي .2جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 متغير

         31/1 571/6 336/13 . رفتار اجتماعي کلي1

        73/1 756/1** 163/1 413/7 . رفتار اجتماعي عملي7

       76/1 716/1** 666/1** 771/1 156/3 اجتماعي ارتباطي . رفتار3

      64/1 537/1** 733/1** 667/1** 777/1 463/1 . رفتار ضد اجتماعي آشکار5

     67/1 761/1** 577/1** 747/1** 634/1** 657/1 774/1 اي. رفتار ضد اجتماعي رابطه4

    67/1 561/1** 461/1** 433/1** 361/1** 661/1** 736/1 737/7 . قرباني7

   1 174/1 137/1 156/1 111/1 135/1 157/1 513/1 537/1 . غیبت از مدرسه6

  67/1 -/131 -/175 -/113* -/167 173/1** 134/1** 136/1 574/1 547/3 . انگیزه تحصیلي6

 1 154/1** -/747** -/171** -/136** -/147** -/111 174/1 -/161 174/1 167/16 . پیشرفت تحصیلي3

 733/1** 115/1** 755/1** -/116** -/177** -/154** 117/1 173/1 -/176 137/1 436/16 . نمره انضباط11

   p≤.01 *p≤.05**                                                                                                                                                        ضریب آلفا بر روي قطر فرعي قرار دارد.

اعتبار مقیاس رفتار  رفتار اجتماعي کودک:عتبار مقياس ا
ري گیاجتماعي کودک با استفاده از روش همساني دروني و با بهره

 از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. نتایج نشان داد که ضریب
، 67/1 خرده مقیاس قرباني ،31/1 مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي

، رفتار 76/1، رفتار اجتماعي ارتباطي 73/1رفتار اجتماعي عملي 
 67/1اي و رفتار ضد اجتماعي رابطه 64/1ضد اجتماعي آشکار 

آمد که تقریباً همه این ضرایب به لحاظ آماري قابل قبول  بدست
 اند.فرض شده

براي محاسبه روایي مقیاس رفتار  و مالکي: روايي همگرا، واگرا
اجتماعي کودک از اجراي همزمان آن با پرسشنامه انگیزش 
تحصیلي هارتر، نمره انضباط، غیبت از مدرسه و پیشرفت تحصیلي 

نفر  716هاي ذکر شده به طور همزمان در بین استفاده شد. متغیر
حاصله با  آموزان مدارس ابتدایي سمنان اجرا و اطالعاتاز دانش

(. 7استفاده از ضریب همبستگي پیرسون تحلیل گردید )جدول 
نتایج نشان داد که میزان همبستگي بین نمره کل مقیاس رفتار 

(، انگیزه تحصیلي 157/1اجتماعي کودک با غیبت از مدرسه )
( -/176( و نمره انضباط )-/161(، پیشرفت تحصیلي )136/1)

 دار نبودند. عالوه بر آنها معنيباشد که هیچ کدام از همبستگيمي
هاي رفتار اجتماعي کودک با رابطه هر کدام از خرده مقیاس

متغیرهاي ذکر شده بررسي شد که نتایج در ماتریس همبستگي زیر 
 بیان شده است.

 
 بحث 

رفتار اجتماعي عبارت اسطططت از رفتاري که در مواجهه با محرک         
یدا مي    ماعي بروز پ ند  اجت که وجود    [41]ک ته  . امروزه این گف

گیري ارتباطات   هاي اجتماعي در یک کودک براي شطططکل    مهارت 
وي با سططایر همسططاالنش نقش اسططاسططي دارد، تأیید شططده اسططت. 

ماعي        مهارت  بت اجت تارهاي مث ماعي در واقع مجموع رف هاي اجت
هسططتند که رضططایت از ارتباطات اجتماعي و چگونگي الگوي رفتار 

. بنابراین هدف از پژوهش   [41]کنند  ریزي مياجتماعي فرد را پي 
حاضر بررسي خصوصیات روانسنجي پرسشنامه رفتار اجتماعي در        

به این م   عدا  کودکان بود.  مدارس  نفر از دانش 716نظور ت آموزان 
ستفاده از روش نمونه     سمنان با ا شهر  اي گیري چند مرحلهابتدایي 

شدند. همه آن  ها ابزارهاي پژوهش را تکمیل کردند. براي انتخاب 
هاي تحلیل عاملي، ضریب آلفاي کرونباخ و  ها از روشتحلیل داده

امل ین تعداد عوهمبسططتگي پیرسططون اسططتفاده شططد. به منظور تعی
شکیل  شافي     ت ساالن تحلیل عاملي اکت دهنده مقیاس تعامالت هم

ضه    شد. پیش از اجراي تحلیل عاملي مفرو سي  انجام  هاي آن برر
ستخراج عامل    ستفاده    ها از تحلیل مولفهشد. براي ا صلي ا هاي ا

شده       شد. یافته  شباع  ها نشان داد که این پرسشنامه از پنج عامل ا
. عالوه بر آن [77]با نتایج پیشططین همسططو بود  اسططت. این یافته 

مدل پنچ          ندگي  یدي براز تأی عاملي  یل  ید کرد    تحل تأی . عاملي را 
نامه حاکي از انطباق با سططؤال پرسططش  71ها نشططان داد که یافته

سطططاختار عاملي مورد نظر بود. همچنین براي بررسطططي اعتبار این 
مقیاس از روش آلفاي کرونباخ اسططتفاده شططد. نتایج نشططان داد که 
ضطریب آلفاي کرونباخ رضطایت بخش اسطت. عالوه بر آن در این    

آموزان ر تعیین روایي مقیاس رفتار اجتماعي دانشپژوهش به منظو
از اجراي همزمان آن با پرسشنامه انگیزه تحصیلي هارتر، غیبت از    
مدرسه، نمره انضباط و پیشرفت تحصیلي استفاده شد. نتایج نشان        
داد که میزان همبسطططتگي بین نمره کل مقیاس روابط اجتماعي و 

شرفت      صیلي و پی سه، انگیزه تح صیلي معن  غیبت از مدر اداري تح
هاي اجتماعي کافي را کسب  نیست. کودکاني که رفتارها و مهارت 

و یادگیري در محیط   [47]اند در ایجاد رابطه با همسطططاالن      کرده
 و هاتر از کودکاني هستند که فاقد این مهارت موفق [43]آموزشي  

در نهایت با توجه به سطططهولت اجرا، سطططهولت     رفتارها هسطططتند.   
گذاري، سهولت تعبیر و تفسیر، قابلیت اجرا به صورت فردي و نمره

شود گروهي، عملي بودن و روایي و اعتبار مناسب نتیجه گرفته مي
ط گیري روابکه مقیاس رفتار اجتماعي ابزار مناسطططبي براي اندازه       
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 رحاض  مطالعه محدودیت اشد. نخستین  بآموزان مياجتماعي دانش
 اب اندازه چه تا ابزار این از حاصل  نمرات نیست  مشخص  است  آن

 دوم محدودیت. اسططت مرتبط روزمره زندگي در واقعي رفتارهاي
  تنسب آن نمرات حساسیت براي شواهدي که است آن مطالعه این
  ابزار این سوم  محدودیت. است  نشده  تدارک آموزشي  مداخالت به

ست  مطالعه زماني و مکاني قلمرو به مربوط  وير بر مطالعه این. ا
  تواننمي لذا اسططت، گرفته آموزان شططهر سططمنان صططورت دانش
ساس . داد تعمیم کشور  شهرهاي  سایر  به را آن هايیافته   بر این ا

 رفتار هاياندازه با رفتارهاي اجتماعي نمرات شططودمي پیشططنهاد
 نمرات بسط  از شواهدي  تا شود  همبسته  روزمره زندگي در واقعي

 مفراه زندگي واقعي هايموقعیت در ابزار این تشخیص  از حاصل 
  این رد باال نمرات آیا که نیست  مشخص  هنوز که معنا بدین. شود 

 ای دارد را عملي رفتارهاي اجتماعي بینيپیش توان پرسططشططنامه 
 رهايمتغی با رفتار اجتماعي رابطه شود مي پیشنهاد  همچنین خیر؟

 و دروني اختالالت انزواطلبي، مادر، و پدر حمایت مانند مختلف
شانه  و عالئم ضطراب،  هاين سردگي،  ا شه  اف  اجتماعي، گیريگو

 مورد قلدري و قرباني   خودکشطططي، افکار  بنفس، اعتماد  کاهش 

سي  سجمي  دانش طریق این از تا گیرد قرار برر صوص  در من  خ
 که هاسازه  سایر  با سازه  این روابط و مدارس در رفتار اجتماعي

. شططود حاصططل دارد، مربوطه هايریزيبرنامه در بیشططتري قابلیت
شنهاد  برآن، افزون   دمانن جوامع سایر  در سازه  این که شود مي پی

 هساز  روایي بسط  از شواهدي  تا شود،  اجرا کار محیط دانشجویان، 
  .گردد فراهم ابزار این
 

 گيرينتيجه
 فارسططي نسططخه کططه اسططت ایططن بیططانگر پططژوهش هططايیافتططه

مططدارس  آمططوزاندانططش جامعططه رفتططار اجتمططاعي در پرسشططنامه
 اسطت  برخطوردار  قبطولي  قابطل  روانسطنجي  خصوصطیات  ابتدایي از

 هططايپططژوهش در معتبططر ابططزاري عنططوان بططه آن از تططوانمططي و
 .کرد استفاده روانشناختي

 
آموزان دانش همه از پژوهشگران ما نهایت در :تشکر و قدرداني

 و و مسئولین آموزش و پرورش استان و شهرستان سمنان تقدیر
.کنیممي تشکر
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