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 هچکید
 برای اجتماعی عالقه مقیاس یایی()ساختار عاملی و پا سنجیهای روانویژگیبررسی  حاضر پژوهش هدف

 نفر از 290آماری پژوهش حاضر را  نمونه .بود آدلر نظریه مفهوم سبک زندگی در اساس بر ایرانی کودکان
ای به صورت تصادفی از ای چندمرحلهگیری خوشهند که به روش نمونهسال تشکیل داد 12تا  4کودکان 

مقیاس عالقه اجتماعی بود که توسط والدین کودکان پاسخ  ن پژوهششهرهای ایران انتخاب شدند. ابزار ای
برای بررسی ساختار عاملی این مقیاس از تحلیل عاملی تاییدی و برای ارزشیابی کفایت مدل از  داده شد.
 شاخص و نشده هنجار برازش شاخص تطبیقی، برازش شاخص آزادی، درجه به دو خی نسبت های شاخص

آورد استفاده شد. همچنین جهت بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای بر خطای مربعات میانگین ریشه
و ساختار عاملی  استهای برازش نشان داد که مدل پیشنهادی مناسب کرونباخ استفاده شد. نتایج شاخص

-جرات همدلی، و ارتباط تکالیف، انجام-پذیری مرتبه دوم مقیاس عالقه اجتماعی با چهار عامل مسئولیت
 برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضریب آلفای کرونباخ برای برتری-کهتری مقابل در ریبراب و اطمینان

 برابری احساس و ،اطمینانو  جرات همدلی،و  با مردم ارتباط تکالیف، انجام-پذیریمسئولیت عامل چهار
 که است مدهآ بدست 92/0 و 83/0 ،72/0 ،85/0 ،89/0 ترتیب به آزمون کل نیز و برتری-کهتری مقابل در

 دختران که داد نشان همچنین نتایج .است برخوردار قبولی قابل درونی همسانی از پرسشنامه این داد نشان
 نمره همچنین و برتری-کهتری مقابل در برابری تکالیف، انجام-پذیریمسئولیت میزان در باالتری نمرات

اجتماعی را با  عالقه مقیاس دوم مرتبه یعامل پژوهش حاضر، ساختار .داشتند اجتماعی عالقه پرسشنامه کل
 در برابریاحساس  و ،اطمینانو  جرات همدلی،-با مردم ارتباط تکالیف، انجام-پذیری چهار عامل مسئولیت

                                                 
 alizadeh@atu.ac.irشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، )نویسنده مسئول(  استاد دانشکده روان .1

 ئیدانشگاه عالمه طباطبا، شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان سنجش و اندازه گیریصی تخصدانشجوی دکترای  .2

 یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب شناسی¬کارشناس ارشد مشاوره دانشکده روان.3
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کودکان مناسب  اجتماعی عالقه برتری تایید کرد. بنابراین این مقیاس برای بررسی-کهتریاحساس  مقابل
 است.

تاییدی، آدلر، کودکان  عاملی تحلیل سبک زندگی، جتماعی،ا عالقه مقیاس :واژگان کلیدی
 .سال 12تا  4

 مقدمه
ترجمه و  2آدلرآلفرد شناسی فردی یکی از مفاهیم اساسی نظریه روان 1اجتماعی عالقه

3حس اجتماعی آلمانی است که برخی آن را Gemeinschaftsgefühاصطالح 
نیز  

تاکید دارد.  مردمبا و همکاری  «4کی بودنی»این مفهوم بر نوعی حس اند. ترجمه کرده
سعادت، کمال و  معطوف بهای دارد یافتهرشدفردی که عالقه اجتماعی سبک زندگی 

تعالی همه مردم است. عالقه اجتماعی نوعی نگرش نسبت به ارتباط و همدلی با مردم است 
عالقه  ،تماعیواقع عالقه اج و در چنین فردی سودای منافع شخصی ندارد(. 1939)آدلر، 

شود که هتری ذاتی انسان باعث می. ضعف و کمعطوف است جمعیبه منافع همگانی و 
زندگی اجتماعی و مبتنی بر مشارکت داشته باشد. از این رو عالقه اجتماعی شرایط طبیعی 
و ذاتی در انسان است که موجب پیوستگی، مسئولیت پذیری، حمایت و تالش برای رفاه 

باید از دوران کودکی رشد و قه اجتماعی ذاتی و فطری است و عال شود.عمومی می
و پدر با  رشود و رابطه ماد. رشد عالقه اجتماعی از آغوش مادر شروع میداده شودپرورش 

کند که دربردارنده اعتماد، پیوند در کودک ایجاد می تعلق و کودک نوعی حس
 . (1968، 5)آنسباخرامیدواری و دلگرمی است 

(، همکاری و 1965 ،6اوکانلدربردارنده حس همدلی، درک دیگران ) تماعیعالقه اج
ظرفیت تعالی به نوعی ( و 1986، 7کاپالنپذیری )، سهیم شدن، مسئولیتکردن کمک
عالقه اجتماعی مقیاس سالمت روانی و ( 1927)از نظر آدلر (. 1981، 8کراندال) استیافتن 

معتقد است افرادی که عالقه اجتماعی ضعیفی ی است. آدلر های انسانمعیار ارزش بهترین

                                                 
1. Social interest 

2. Alfred Adler 

3. community feeling 

4. oneness 

5. Ansbacher 

6. O’Connell 

7. Kaplan 

8. Crandall 
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برتری هستند و یا احساس  کهتری اسحسادارای احساس برابری پایینی دارند و  دارند
و معطوف به سودمندی  ، یافتن جایگاهحرکت روانی و انرژی آنها صرف گریز از این حس

نگرش و رشد حس همدلی، داشتن  بر اهمیت (1959آدلر )بر همین اساس،  .شخصی است
که  داندکند و این را بخشی از عالقه اجتماعی میاز کودکی تاکید میرابطه مثبت با مردم 

ظهور آن بر اساس رفتارهای مبتنی بر همکاری و مشارکت است. بنابراین، عالقه اجتماعی 
بینی، امیدواری و دلگرمی نسبت به سایر خوش واجدنوعدوستانه، گرایانه، نگرشی انسان

ارتباط دار شدن و انجام تکالیف اساسی زندگی چون عهده ظرفیتاست که  هانو ج مردم
؛ 1956آنسباخر، را دربردارد ) و شغلمشارکت اجتماعی  ،با مردم، دوست داشتن یا عشق

اسالمی شاید -درمیان مفاهیم موجود در فرهنگ ایرانی (.2009، 1بارلو، توبین و اشمیت
 (. 2012فهوم به عالقه اجتماعی دانست )علیزاده، ترین مرا نزدیک «پاک تعاون»بتوان 

آموزد و اگر مادر نتواند حس و دنیا را می نرابطه با دیگرا ،کودک از رابطه با مادر
 دیگران را در کودک رشد دهدارتباط و همکاری با تعلق، همدلی و اهمیت دادن به 

ماند. برخی میشود و عالقه اجتماعی او رشدنایافته می 2بستگی-کودک دچار خود
گری حمایت و شکیبایی،پذیری، جامعه باعالقه اجتماعی اند که تحقیقات نشان داده

، 4راد(، بهزیستی روانی و رضایت از زندگی )1990، 3عزت نفس )رگین (،2008)آیاندس، 
(، باورهای 1996کرن، گفرور، سامرز، کرلت و متنی، (، منابع مقابله با استرس )1994

(، شادمانی و احساس شوخ طبعی 2000دینتر، کارآمدی ) (،1983یک، توباس) مذهبی
)میلر، دنتون، و  و با ناامیدیرابطه مثبت  (1986دوگال، دیکسون، ویلینگام، چاندلر و مک)

 رابطه منفی دارد. (1991)فیش و مزدزیرز،  و اضطراب (1986توباسیک، 

جایگاهش  القه اجتماعیبا داشتن عکودک ند معتقد (1998) 5همکاران و درایکورس
 شناختیبرآوردن نیازهای اساسی روان والدین با .کندمیجهان پیدا مدرسه و را در خانه، 

به او حساب آمدن و دلگرمی ، احساس توانمندی، احساس به6تعلق اسحسایعنی  کودک
 ای سالم، مشارکتی و مسئوالنه داشته باشد و ضمن انجام تکالیفرابطهکنند تا کمک می

                                                 
1. Barlow, Tobin & Schmidt 

2. self-boundedness 

3. Riggin 

4. Rodd 

5. Dreikurs 

6. belongingness    
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در واقع، کودکی که عالقه اجتماعی خوبی کند.  ایفانقش موثری  ،رشدی خود بتناسم
ای رابطه ،با دیگران و بلکه با عالم ،دارد به واسطه غنی شدن از این چهار نیاز حیاتی

 کندهمکاری و همدلی بنا می، ابلمتق ماحتراو مبتنی بر  برابرسازنده، سودمند، حمایتی، 
و دلگرمی تاروپود یکدیگرند و همواره نیازمند  ، تعلققه اجتماعیعال. (1999)فرگوسن، 

تقریبا مترادف با عالقه « تعلق»درایکورس، -در ادبیات آدلرتوجه و پرورش هستند. 
آنچنان که مشکالت بدرفتاری کودکان به علت ضعف کار رفته است اجتماعی کودکان به
دانسته شده است دلسردی  یا ضعف در احساس تعلق یا همان ،در عالقه اجتماعی

 (. 1388؛ علیزاده و سجادی، 1990)درایکورس و سولتس، 
ه به اهمیت عالقه اجتماعی، ابزارهای متعددی در خارج از ایران ساخته شده با توج

-میکارگیری آنها در ایران به ،فرهنگی-اجتماعی هایای مالحظهاست که به علت پاره

ضمن  رو، پژوهشگران حاضر سعی کردنداشد. از اینتی به همراه داشته باشکاال تواند
این مقیاس، ابزار  سنجیروان هایو بررسی ویژگی با ساخت ،هاشناخت از این مالحظه

ایرانی تهیه کنند.  ساله 12تا  4 کودکانو ابعاد آن در مناسبی برای سنجش عالقه اجتماعی 
مفید  کودکان در سراسر ایران نیشود این مقیاس در حوزه های پژوهشی و بالیبینی میپیش

  باشد.  

 پژوهشروش 
سنجی های روانپیمایشی بود که جهت بررسی ویژگی -نوع مطالعه انجام شده توصیفی

کلیه کودکان گرفت. جامعه آماری این پژوهش را پرسشنامه عالقه اجتماعی کودکان انجام
ونه ران تشکیل دادند. نماز شهرهای مختلف ای 1393)پسر و دختر( در سال  سال 12تا  4

کودکان ای چندمرحله ای به طور تصادفی از گیری خوشهاین تحقیق بر اساس روش نمونه
پیش دبستانی و دبستانی مقطع اول تا ششم ابتدایی شهرهای مختلف ایران انتخاب شدند. 

با در نظر گرفتن های مختلف ایران به صورت تصادفی از شهر نخستبدین صورت که 
جرا و دسترسی به نمونه آماری شهرهای تهران، همدان، مشهد، اصفهان، یزد، شرایط ا

انتخاب شد. در هر خوشه که خود شامل  سربیشه بیرجند، قائن و ،تبریز، سنندج، شهرکرد
به تصادف یک منطقه آموزش و پرورش انتخاب  بودمناطق مختلف آموزش و پرورش 

مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه انتخاب گردید و از هر منطقه نیز به طور تصادفی یک 
و کنترل آنها از  کودکانو از هر یک از مدارس نیز به صورت تصادفی، اقدام به انتخاب 
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 50اجرای مقدماتی پرسشنامه بر روی به این ترتیب نظر شرایط ورود به مطالعه گردید. 
گیری مونهبا روش ن نیز پسر( صورت گرفت. جهت اجرای اصلی 25دختر و  25نفر)

پسر( انتخاب  120دختر و  180ساله ) 12تا  4نفر از کودکان  300مذکور نمونه ای شامل 
 شدند. 

مورد استفاده  آماریپرسشنامه برای تحلیل  290 ،های مخدوشپس از حذف پرسشنامه
 176ها بدین شرح بود: های جمعیت شناختی آزمودنیقرار گرفت. توزیع فراوانی ویژگی

سال و  6/8میانگین سنی آزمودنی ها ( پسر بودند. %3/39نفر ) 114( دختر و %7/60)  نفر
سال،  8تا  7بین %( 6/28نفر ) 83سال،  6تا  4بین  %(5/17نفر ) 51بود.  76/2انحراف معیار 

سال بودند. همچنین از نظر  12تا  11( بین %6/28) نفر 83سال و  10تا  9( بین %1/25نفر) 73
درصد کالس  5/14درصد کالس اول،  8/14درصد پیش دبستانی،  9/7تحصیلی  هایپایه

درصد کالس پنجم و  5/15درصد کالس چهارم،  8/14درصد کالس سوم،  4/11دوم، 
 درصد نیز کالس ششم بودند. 21

با استفاده از  ،های پرسشنامه عالقه اجتماعی کودکان پس از مرور پیشینه گویه :ابزار
ها در گویهگردآوری شدند. ین مصاحبه با والدین و کودکان نچمبانی نظری موجود و هم

با  ارتباط انجام تکالیف،-مسئولیت پذیریهای مختلف عالقه اجتماعی از جمله  حوزه
برتری انتخاب شدند. -احساس برابری در مقابل کهتریاطمینان، -جرات، همدلی-مردم

نظر آدلری بنام در این حبصا د و برای افرادها به انگلیسی برگردانده شهمچنین گویه
 اینترنتی مکاتباتاز طریق تماس شخصی و ( کرنو رویدرایکورس فرگوسن حوزه )ایوا

و همچنین عوامل در نظر ها نظر خود را درباره هر یک از گویهارسال شد و آنها  )ایمیل(
ایی هویهگ اعالم کردند. پس از بررسی و تحلیل نظر متخصصان،فته شده در پرسشنامه رگ

ها حذف شدند. با این م تجربی قرار گرفتند و بقیه گویهبود، در فر نیز آنهاکه مورد تائید 
در تدوین پرسشنامه، سعی شد برای ها تایید شد. گویه 1محتواییصوری و روش روایی 

گویه برای پرسشنامه مقدماتی در  104 ها کوتاه باشند.جلوگیری از خستگی ذهنی، گویه
درست توسط  "نادرست تا کامال "ای از کاماله در یک مقیاس پنج درجهنظر گرفته شد ک

از یک تا پنج و گویه های  راست به چپگویه های مثبت از شدند. والدین پاسخ داده می

                                                 
1. Content validity 
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گر عالقه اجتماعی از یک تا پنج نمره گذاری شدند تا نمره باال نشان چپ به راستمنفی از 
 بیشتر باشد. 

نفری از والدین  50گویه بر روی نمونه  104رای پرسشنامه با در مرحله مقدماتی اج
ین و گویه های نامناسب با همبستگی پای ، پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت وکودکان

نفر(  290گویه جهت اجرا بر نمونه اصلی ) 63 سرانجامکل پرسشنامه حذف و  منفی با نمره
 به تفصیل شرح داده شده است. هاافتهیآماده شد. نتایج به دست آمده در قسمت 

 ی پژوهشاهیافته

، در ایرانیپس از تهیه و در نظر گرفتن اصالحاتی از لحاظ هماهنگی مفهومی با فرهنگ 
نفر از والدین کودکان اجرا  50سوال به صورت مقدماتی بر روی  104نهایت پرسشنامه با 

و روش لوپ  2آلفای کرونباخ ، از ضریب1شد. در مرحله مقدماتی برای تعیین پایایی
ایج نشان داد که )ضریب آلفا در صورت حذف هر سوال( استفاده شد. در این مرحله نت

 هان با نمره کل هستند که این سوالدارای همبستگی منفی و خیلی پایی هاتعدادی از سوال
س از سوال جهت اجرا بر روی نمونه اصلی آماده شد. پ 63از پرسشنامه حذف و در نهایت 

نفر، مجددا همسانی درونی و پایایی پرسشنامه با  290اجرای نهایی پرسشنامه بر روی 
آمده است  2و  1گونه که در جدول استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. همان

و  جراتهمدلی، و  مردم با رابطه تکالیف، انجام-پذیریمسئولیتپایایی چهار عامل 
، 85/0، 89/0برتری و نیز کل آزمون به ترتیب -کهتری مقابل در ریبراباحساس اطمینان و 

داد این پرسشنامه از همسانی درونی قابل بدست آمده است که نشان  92/0و  83/0، 72/0
 قبولی برخوردار است. 

و تحلیل عاملی تاییدی  3در گام بعدی برای بررسی روایی پرسشنامه، از روایی سازه
-های مرتبط طراحی شدهاین پرسشنامه بر اساس نظریه هایینکه سوالنجام شد. با توجه به اا

ها نیز از قبل مشخص بودند از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای بررسی اند و عامل
در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض  دیگر سخن،پرسشنامه استفاده گردید. به روایی این

موعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد. شرط اساسی محقق آن است که هر عاملی با زیر مج

                                                 
1. Reliability 

2. Cronbach's alpha 

3. Construct validity  
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الزم برای تحلیل عاملی تاییدی این است که محقق در مورد تعداد عامل های مدل، قبل از 
انجام تحلیل پیش فرض معینی دارد. به طور کلی برای آزمون فرض های مربوط به مدل 

. نتایج تحلیل عاملی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده کنیم دگیری فقط بایهای اندازه
نمایی و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده  تاییدی مرتبه دوم که به روش بیشینه درست

همه  نیز ام تحلیل عاملی تاییدیه شده است. قبل از انجیارا 3و  2،  1جداول در است که 
ها ین مفروضهگونه تخطی از اها کنترل شدند که خوشبختانه هیچها از نظر پیش فرضسوال

برای  1الزم به ذکر است که سواالت اول هر عامل به عنوان متغیر مرجعوجود نداشت. 
)عامل ها( استفاده گردید. بنابراین مقدار پارامتر مربوط به  تعیین مقیاس متغیرهای مکنون

 ثابت شده است.  1این سواالت برابر با 

های عامل هاطای استاندارد و آزمون معناداری سوال، خهاپایایی، ضرایب استاندارد شده سوال .1جدول 

 القه اجتماعی عمقیاس 

 امل هاع
تعداد 

 سواالت

ضریب 

 آلفا
 سواالت

 استاندارد بیضرا

 شده
 T آزمون استاندارد خطای

 مسئولیت

 انجام-پذیری

 تکالیف

20 89/0 

1 1 - - 

2 60/0 64/0  **11/8 

3 41/0 83/0  **09/6 

4 46/0 79/0  **60/6 

5 59/0 65/0  **03/8 

6 53/0 72/0  **42/7 

7 70/0 51/0  **01/9 

8 57/0 68/0  **82/7 

9 46/0 79/0  **69/6 

10 61/0 63/0  **24/8 

11 47/0 78/0  **74/6 

12 50/0 75/0  **07/7 

13 63/0 60/0  **44/8 

14 62/0 62/0  **37/8 

15 62/0 62/0  **36/8 

                                                 
1. Reference variable 
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16 41/0 83/0  **15/6 

17 63/0 60/0  **45/8 

18 61/0 63/0  **23/8 

19 55/0 70/0  **60/7 

20 60/0 64/0  **13/8 

م و با مرد ارتباط

 همدلی
19 85/0 

21 1 - - 

22 43/0 82/0  **23/6 

23 50/0 75/0  **93/6 

24 30/0 91/0  **41/4 

25 43/0 82/0  **24/6 

26 46/0 79/0  **42/6 

27 57/0 68/0  **53/7 

28 49/0 76/0  **82/6 

29 56/0 69/0  **45/7 

30 62/0 62/0  **08/8 

31 62/0 62/0  **07/8 

32 62/0 62/0  **99/7 

33 61/0 63/0  **90/6 

34 51/0 74/0  **7 

35 39/0 85/0  **66/5 

36 35/0 88/0  **09/5 

37 33/0 89/0  **03/5 

38 55/0 70/0  **38/7 

39 43/0 82/0  **18/6 

 72/0 9 اطمینانو  جرات

40 1 - - 

41 50/0 75/0  **61/4 

42 40/0 84/0  **22/4 

43 36/0 87/0  **98/3 

44 55/0 70/0  **77/4 

45 77/0 41/0  **16/5 

46 72/0 48/0  **10/5 
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47 40/0 84/0  **22/4 

48 35/0 88/0  **93/3 

 برابریاحساس 

احساس  مقابل در

 برتری-کهتری

15 83/0 

49 1 - - 

50 39/0 85/0  **66/4 

51 37/0 86/0  **62/4 

52 62/0 62/0  **83/5 

53 75/0 44/0  **18/6 

54 54/0 71/0  **53/5 

55 70/0 51/0  **07/6 

56 56/0 69/0  **22/4 

57 33/0 89/0  **22/4 

58 46/0 79/0  **10/5 

59 34/0 88/0  **36/4 

60 42/0 82/0  **95/4 

61 49/0 76/0  **28/5 

62 46/0 79/0  **10/5 

63 48/0 77/0  **23/5 
** 

P<0/01 

 تکالیف، انجام-پذیری به منظور تحلیل عاملی مرتبه دوم تعداد چهار عامل)مسئولیت
-کهتری ساحسا مقابل در برابریاحساس  و ،اطمینانو جرات همدلی،و  با مردم ارتباط

 )عالقه برتری( در نظر گرفته شد که این چهار عامل خود بر روی یک عامل مکنون کلی
گیری مرتبه اول عوامل مورد نظر مدل اندازه 1اجتماعی( جمع می شوند. در جدول شماره 

ه شده اند. بررسی یشامل سواالت، ضرایب مسیر، خطای استاندارد و معناداری ضرایب ارا
دهد که تمامی این ضرایب مربوط به هر کدام از آنها نشان می Tمون ضرایب مسیر و آز

 کدام از این سواالت نبود.دار بودند و نیازی به حذف هیچمعنی

 مقیاس های عامل معناداری آزمون و استاندارد خطای سواالت، شده استاندارد ضرایب پایایی، .2 جدول
 اجتماعی عالقه

 مقیاس
تعداد 

 سواالت
 ها عامل پایایی

 بیضرا

 شده استاندارد

 خطای

 استاندارد
 T آزمون
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 عالقه

 اجتماعی
63 92/0 

 63/8**  26/0 86/0 تکالیف انجام-پذیری مسئولیت

 31/8**  28/0 85/0 همدلی و با مردم ارتباط

 52/4**  71/0 54/0 اطمینانو  جرات

 مقابل در برابریاحساس 

 برتری-کهتری
43/0 82/0  **69/4 

** 
P<0/01 

دوم متغیر مکنون از طریق چهار عامل  مرتبه گیری اندازه مدل 2 شماره جدول در
 مقابل در برابری و اطمینان-جرات و همدلی، ارتباط تکالیف، انجام-پذیری مسئولیت

 آنها از هرکدام به مربوط T آزمون و مسیر ضرایب بررسی. اند شده هیبرتری ارا-کهتری
این  از کدامهیچ حذف به نیازی و بودند دارمعنی ضرایب نای تمامی که دهدمی نشان
 .ها نبودعامل

 کل نمره و آمده دست به عوامل بین همبستگی ماتریس آزمون. 3جدول

 متغیر
-مسئولیت پذیری

 انجام تکالیف

با  ارتباط

و  مردم

 همدلی

 و جرات

 اطمینان

برابری در مقابل 

 کهتری

نمره 

 کل

     1 انجام تکالیف-مسئولیت پذیری

62/0** همدلی و با مردم ارتباط  1    

40/0 ** اطمینانو جرات  ** 45/0  1   

-کهتری احساس برابری در مقابل

 برتری
** 42/0  ** 31/0  ** 19/0  1  

86/0 ** نمره کل  ** 78/0  ** 58/0  ** 70/0  1 
** 

P<0/01 

و  تگی عامل هاها و نمره کل، ماتریس همبسبا توجه به نقش مهم همبستگی بین عامل
 با عوامل بین آمده دست به نتایج اساس بر ه شده است.ارای 3معنی داری آنها در جدول 

 دهنده نشان دکهدار وجود( P<01/0) سطح در معنادار همبستگی کل، نمره و یکدیگر
 .است عاملی تحلیل انجام از بعد پرسشنامه هایسؤال باالی روایی

 گیری مقیاس عالقه اجتماعی مدل اندازههای نیکویی برازش  شاخص .4 جدول
 های برازش شاخص

 df /df RMSEA CFI NNFI 



 157... / ( مقیاس عالقه اجتماعیییایو پا ی)ساختار عامل یسنج روان یها یژگیوساخت و 

 91/0 91/0 05/0 01/2 1886 10/3801 مقدار

نشان داده شده است. در این پژوهش  4های برازش مدل در جدول شمارهخصشا
اخص ، ش(CFIهای نسبت خی دو به درجه آزادی، شاخص برازش تطبیقی )شاخص
( RMSEA) ( و شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآوردNNFI) نشده هنجار برازش

گرفتند. با توجه به حساسیت آزمون خی دو به حجم نمونه، در برخی مورد استفاده قرار
منابع پیشنهاد شده است برای پذیرش مدل باید نسبت خی دو به درجه آزادی محاسبه شود 

هر  NNFIو  CFI(. برای شاخص های 1998 )کالین، باشد 3و مقدار آن باید کمتر از 
مقدار  تر است. تر و برازنده تر باشد، مدل مناسب ها به یک نزدیک اندازه که مقدار آن

 05/0های خوب باید ( برای مدلRMSEAشاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )
گویای آن هستند که مدل  های برازش اشد. با توجه به این موارد، شاخصیا کمتر از آن ب

چهار عاملی مرتبه دوم تدوین شده تا حد زیادی قابل قبول است. نسبت خی دو به درجه 
( NNFI) نشده هنجار ( و شاخص برازشCFI(، شاخص برازش تطبیقی )01/2آزادی )

دهد که همگی تایید را نشان می 05/0که مقدار  RMSEAنزدیک به یک و شاخص 
شود. تا حدود زیادی قابل قبول تلقی میکه مدل تدوین شده  کننده این نتیجه است

بررسی عالقه  مربوط بهبنابراین، پرسشنامه ساخته شده می تواند از این پس در تحقیقات 
های عالقه اجتماعی به همراه هر یک از همچنین نمرهکودکان استفاده شود. اجتماعی 

صیلی کودکان مورد مقایسه قرار های به دست آمده به تفکیک جنسیت و مقطع تحعامل
 دهد.مقایسه نمرات عالقه اجتماعی به تفکیک جنسیت را نشان می 5گرفت. جدول 

 عالقه اجتماعی هایهمقایسه دو گروه دختران و پسران در نمر .5جدول

 میانگین تعداد گروه متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t 

-سطح معنی

 داری

انجام -مسئولیت پذیری

 تکالیف

 12.09 85.31 176 دختر
288 *51/2  013/0 

 13.43 81.50 114 پسر

 همدلیبا مردم و  ارتباط
 9.05 84.01 176 دختر

288 61/0  54/0 
 9.36 83.33 114 پسر

 اطمینانو  جرات
 5.92 35.81 176 دختر

288 26/1  20/0 
 6.06 34.90 114 پسر

 288 11.89 50.73 176 خترد برابری در مقابلاحساس 
*03/2  04/0 
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 11.42 47.86 114 پسر کهتری برتری

 عالقه اجتماعی

 )نمره کل(

 29.27 255.86 176 دختر
288 

*30/2  02/0 
 30.63 247.60 114 پسر

05/0>P 

انجام -مسئولیت پذیریهای مشاهده می شود میانگین نمره 5گونه که در جدول  همان
برتری و همچنین نمره کل پرسشنامه عالقه اجتماعی در -تری، برابری در مقابل کهتکالیف

( تفاوت دارند. مقایسه میانگین P<05/0داری )دو گروه دختران و پسران، در سطح معنی
های باالتری در میزان در دو گروه نشان داد که دختران در مقایسه با پسران نمره هاهنمر

برتری و همچنین نمره کل  -ل کهتری، برابری در مقابانجام تکالیف-مسئولیت پذیری
عالقه اجتماعی در کودکان به تفکیک  ،پرسشنامه عالقه اجتماعی دارند. همچنین در ادامه

واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به تحلیل مقطع تحصیلی نیز با استفاده از آزمون 
 خالصه شده است. 6دست آمده در جدول 

 ها و نمره کل به تفکیک پایه تحصیلی انس برای مقایسه زیر مقیاسخالصه نتایج تحلیل واری .6جدول

 df F P متغیر

 0001/0 40/4 6 انجام تکالیف-مسئولیت پذیری

 50/0 88/0 6 همدلی و با مردم ارتباط

 03/0 35/2 6 طمینانو  جرات

 10/0 76/1 6 برتری-برابری در مقابل کهتریاحساس 

 004/0 27/3 6 عالقه اجتماعی )نمره کل(

انجام -مسئولیت پذیریهای شود میانگین نمرهمشاهده می 6گونه که در جدول همان
های  پرسشنامه عالقه اجتماعی در پایه کلو همچنین نمره  اطمینان-جرات، تکالیف

 (  تفاوت دارند.P<05/0داری )تحصیلی، در سطح معنی

 گیریبحث و نتیجه
( ییایو پا ی)ساختار عامل یسنجروان یهایژگیو یبررسساخت و  ،هدف این پژوهش

 آدلر هینظر مفهوم سبک زندگی در بر اساس یرانیکودکان ا یبرا یعالقه اجتماع اسیمق
مسئولیت گویه و با در نظر گرفتن چهار عامل  63پرسشنامه عالقه اجتماعی کودکان با . بود

احساس بری در مقابل و برا اطمینان-جراتهمدلی، -، ارتباط با مردمانجام تکالیف-پذیری
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های نتایج شاخصسنجی مورد تائید قرار گرفت. های روان برتری، از نظر ویژگی-کهتری
و ساختار عاملی مرتبه دوم مقیاس عالقه  استبرازش نشان داد که مدل پیشنهادی مناسب 

 نمرات محاسبه شده بهها دارد. برازش قابل قبولی با داده، یادشدهاجتماعی با چهار عامل 
نتایج نشان داد که دختران در  و تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی مورد مقایسه قرار گرفت

، برابری در مقابل انجام تکالیف-مسئولیت پذیریمقایسه با پسران نمرات باالتری در میزان 
 . داشتندبرتری و همچنین نمره کل پرسشنامه عالقه اجتماعی -کهتری

عالقه عوامل تشکیل دهنده انی نظری مربوط به های پرسشنامه حاضر با مبزیر مقیاس
و آدلر،  1981کراندال،  ؛1986؛ کاپالن، 1965اوکانل،  ؛1959آدلر، ) اجتماعی کودکان

روایی و پایایی آن سنجی این پرسشنامه، حکایت از مشخصات روان ( همخوانی دارد.1959
 نمود. استفادهمی و پژوهشی ای که می توان از آن برای دستیابی به اهداف عل دارد، به گونه

همدلی، و ، ارتباط با مردم انجام تکالیف-مسئولیت پذیریهای افزون بر آن زیر مقیاس
ضرایب  ،برتری پرسشنامه حاضر-و برابری در مقابل احساس کهتری اطمینانو جرات

همچنین با توجه به اینکه عالقه اجتماعی بخشی داشتند.  درونی رضایتو همسانی هماهنگی 
 دارد، این پژوهش گامی در جهت ارایه نمودهای کم و بیش متفاوتیای در هر جامعه

بوده و با در نظر گرفتن  سال 12تا  4برای سنجش عالقه اجتماعی کودکان ایرانی  یابزار
سنجی به دست آمده، می توان از آن در نیل به مقاصد پژوهشی و های مطلوب روانویژگی

 استفاده کرد. بالینی
این آزمون  شنامه نیز باید مد نظر قرار گیرد. برای مثال،پرس هایسوال محدودیتاما 

ها را دچار سوگیری نماید. های آزمودنی، که ممکن است پاسخدارای روایی صوری است
های آن را ولی سوال استمربوط به عالقه اجتماعی کودکان  ،از آنجایی که پرسشنامه

ممکن است والدین سعی کنند کودکانشان را خوب جلوه ، بنابراین دهندوالدین پاسخ می
به  هاییدر پرسشنامه حاضر سوالبا توجه به اینکه و پاسخ آنها سوگیری داشته باشد.  کنند

، به یندهشود در پژوهش های آمنظور سنجش دروغ سنج وجود ندارد، بنابراین پیشنهاد می
در نظر  احتمالیسنجش دروغ  به منظور هاییمنظور کاستن از محدویت پژوهش، سوال

با خواننده این مقاله به یاد داشته باشد که  داشته باشد. تری دربردقیقگرفته شود تا نتایج 
سال دختران و پسران تشکیل  12تا  4توجه به اینکه نمونه این پژوهش را تنها کودکان 

 یر است.پذتعمیم همین دامنه سنیدادند، نتایج این بررسی فقط در مورد کودکان 
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 4تا  12 با سن  کودکان ایرانی عالقه اجتماعی برایپرسشنامه 
سوال وجود دارد. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و تصمیم  63مادر/ پدر گرامی در این مقیاس 

ها پاسخ بدهید و توجه به تمام سوال بگیرید که کدام پاسخ در مورد فرزند شما صادق است. لطفا
ن مقیاس پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد، پاسخ های شما محرمانه خواهد داشته باشید که در ای

 . ماند. لطفا به همه سوال ها صادقانه پاسخ بدهید

  لی:..........حصیپایه ت  ...سن فرزند: ..   □پسر □دختر  جنسیت فرزند:  .نسبت پاسخ دهنده: ......

 سؤال ردیف
کامال 

 نادرست
تا حدی 
 نادرست

ظری ن
 ندارم

تا حدی 
 درست

کامال 
 درست

      موقع حرف زدن با دیگران خوب گوش می کند 1

      اتاقش را خودش مرتب می کند 2

      کارهایش را با یکی دوبار یادآوری انجام می دهد 3

      صبح برای بیدار شدن خودش از ساعت استفاده می کند و بیدار می شود. 4

      ه رفتن، به موقع آماده می شودصبح ها برای مدرس 5

      شب ها سر وقت و بدون سختی به رختخواب می رود و می خوابد 6

7 
در انجام دادن کارهایی که به او می سپاریم می توانیم خیال راحتی داشته 

 باشیم
     

8 
در هنگام نیاز، کمک می کند. مثال در جمع و جور کردن خانه یا خرید کردن 

 می کندهمکاری 
     

      غذایش را خودش می خورد و تغذیه مناسب و خوبی دارد 9

      تکالیف مدرسه را خوب انجام می دهد و بی دردسر است 10

      از انجام دادن کارهای خطرناک خودداری می کند 11

      با عرضه و به درد بخور است 12

      رمی گرددوقتی برای بازی به بیرون می رود به موقع ب 13



 163... / ( مقیاس عالقه اجتماعیییایو پا ی)ساختار عامل یسنج روان یها یژگیوساخت و 

 سؤال ردیف
کامال 

 نادرست
تا حدی 
 نادرست

ظری ن
 ندارم

تا حدی 
 درست

کامال 
 درست

      اگر بخواهد کمی طوالنی تر جایی بماند اطالع می دهد 14

      از وسایلش مراقبت می کند 15

      اگر گلدان یا حیوان خانگی داشته باشد به آنها آب و غذا می دهد 16

      اگر قول بدهد سر قولش می ایستد 17

18 
انش ( چیزی امانت بگیرد، به موقع اگر از کسی یا جایی)مثل کتابخانه یا دوست

 آن را بر می گرداند
     

      صبور و شکیباست 19

20 
 سرش به کارش گرم است و مزاحم دیگران نمی شود

 
     

      معموال خوش رو و خوش برخورد است 21
      ان سالم می کندبه دیگر 22
      در خانه رابطه خوبی با خواهر و برادرش دارد 23
      از کسی کینه ندارد و بدرفتاری دیگران را فراموش می کند 24
      با دیگران همکاری می کند 25
      سازگار است و برای دیگران بی دردسر است 26
      مهربان است و دیگران را دوست دارد 27
      می تواند خودش را جای دیگران بگذارد 28
      وسایل و آنچه را که دوست دارد با دیگران شریک می شود 29
      نسبت به خطاهای دیگران بخشش و گذشت دارد 30
وقتی می بیند کسی ناراحت، غمگین، و یا خوشحال است او هم همان حس را  31

 پیدا می کند
     

خورد از آن به دوستانش که دیده اند تعارف می کند و یا می وقتی خوراکی می  32

 دهد
     



 1394 بهار، 19، شماره پنجمسال فصلنامه اندازه گیری تربیتی،  / 164

 سؤال ردیف
کامال 

 نادرست
تا حدی 
 نادرست

ظری ن
 ندارم

تا حدی 
 درست

کامال 
 درست

      از ناراحتی دیگران ناراحت می شود 33
      گیاهان و گلها را دوست دارد 34
      حیوانات را دوست دارد و با آنها مهربان است 35
      فیلم های مربوط به حیوانات را با عالقه مندی نگاه می کند 36
وقتی فیلم یا کارتون نگاه می کند خیلی به شخصیت های آن احساس نشان  37

 می دهد
     

      وضعیت ظاهری و بدنی خود را دوست دارد 38
      می داند که دیگران به او اهمیت می دهند 39
      خجالتی است 40
      اعتماد به نفس خوبی دارد 41
      شوخ طبع است 42
      ماشای فیلم های خنده دار می خنددموقع ت 43
      پر جرات است و جسورانه خواسته هایش را بیان می کند 44
      شجاع است 45
      از مواجه شدن با مشکالت واهمه ای ندارد 46
      رودزود از کوره در نمی  47
      اگر بخواهد کاری را خودش انجام بدهد ترجیح می دهد کسی به او کمک نکند 48
      به دیگران تهاجم و پرخاش می کند 49
وقتی دیگران خواسته های اورا برآورده نمی کنند ناراحت می شود ورفتارش  50

 تغییر می کند
     

      دهددر مقابل بعضی افراد احساس ضعف نشان می  51
      رییس مآب است و دیگران را وادار به انجام کارهایش می کند 52
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کامال گزینه ای ) 5پاسخ به سواالت به روش لیکرت و به صورت  :نمره گذاری توضیح

 1است که از  (5و کامال درست  4، تا حدی درست3، نظری ندارم2، تا حدی نادرست1نادرست

 نمره باالتر نشان دهنده عالقه اجتماعی رشد یافته تر است. یرد. به آن تعلق می گره نم 5تا 

-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49 -40در این پرسشنامه سواالت شماره  مهم:

، تا 5 شوند به عبارت دیگر،  )کامال نادرستبه صورت معکوس نمره گذاری می  60-61-62-63

 شود.( نمره گذاری می1و کامال درست  2، تا حدی درست3، نظری ندارم4حدی نادرست

 ( پرسشنامهخرده مقیاسعامل های )

 سؤال ردیف
کامال 

 نادرست
تا حدی 
 نادرست

ظری ن
 ندارم

تا حدی 
 درست

کامال 
 درست

      با دیگران مخالفت می کند تا خود را مطرح کند 53
      انتقام گیر است 54
      خود را بیش از حد مهم می داند 55
      معموال ساز مخالف می زند 56
      نددختران را ضعیف تر از پسران می دا 57
      هنگام موفقیت حالت برتری و فخر به خود می گیرد 58
      معموال او را جدی نمی گیرند 59
      کارهایش را به خاطر ترس از تنبیه انجام می دهد 60
      درانجام کارها دنبال پاداش و تمجید از دیگران است 61
      لوس است 62
      داردنسبت به دیگران حالت خصومت  63

 نام عامل سوال عامل

 تکالیف انجام-پذیری عامل مسئولیت 1-20 1

 همدلی و با مردمارتباط  21-39 2

 اطمینانو  جرات 40-48 3

 برتری -کهتری احساس برابری در مقابلاحساس   49-63 4




