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در  يآورو تاب يجانیه -ياجتماع يهاارزش اسیمق ينسخه فارس سنجيروان هايويژگي بررسي

 يدبستانشیپ يناشنوا و يعادکودکان 

  *عاشوري محمد

 **پوریزدانی معصومه

 چکیده

 یو ناشنوا یدر کودکان عاد یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یسنجی نسخه فارسهای روانبررسی ویژگیاز پژوهش حاضر، هدف 
کودکان  مادران متخصصان، نفر از 382این مطالعه شامل  ی. جامعه آماربود. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوددر شهر اصفهان  یدبستانشیپ

و  یعاد کودکانو مادران  متخصصاننفر از  62 و 310، 10 شامل بیترتبهنمونه  بودند. 1397-98شهر اصفهان در سال  یدبستانشیپ یو ناشنوا یعاد
دبستانی برای کودکان پیش یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش یاسمقابزار سنجش،  .گردیدندانتخاب  یتصادف یریگنمونه روش اکه ب شدیم ناشنوا

(SEARS ) .و باسل  والتزو روش  الواشهبه روش  ییمحتوا یی. شاخص رواشد استفاده متخصص 10از نظر  ییو محتوا یصور ییروا نییتع یبرابود
 پنجدر  اسیمق .آمد دستبه کرونباخ یآلفا روش از استفاده با اسیمق ییایپا. گردیدمحاسبه  یعامل لیتحل روش به سازه ییروا شاخص ودست آمد به

 ییمحتوا ییروا شاخص. گردید دأییت( 83/0کل= ییمحتوا ییروا شاخص) ییو محتوا یصور ییشد. روا یطراح یانهیسؤال چهار گز 42شامل  اسیمقخرده
 84/0و  81/0، 83/0، 89/0، 83/0 بیترتبه یجانیو دانش ه یریپذتیولؤمس ،یهمدل ،یاجتماع یستگیشا ،یمیخودتنظ یهااسیمقخرده از کیهر یبرا
 اسیمق .آمد دستبه 86/0و  84/0، 90/0، 86/0، 87/0 بیترتبه هااسیمقاز خرده کیهر یو برا 88/0نمره کل  یکرونباخ برا یبا آلفا اسیمق ییایپا. بود

 را ایرانی معهجا در استفاده قابلیت ن،ی. بنابراستا ایپا و روا یابزار ،یدبستانشیپ یو ناشنوا یکودکان عاد یبرا یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش
 استفاده کرد. یدبستانشیپ یو ناشنوا یکودکان عاد یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش یابیارز یاز آن برا توانیمو  دارد

 هنجاریابی ،سنجیهای روانویژگی ،یآورتاب ،یجانیه -یاجتماع یها: ارزشيدیکل يهاواژه
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  مقدمه

 منظوربه خردسال کودکان یجانیه و یاجتماع یرفتارها یابیارز
 یبرا نیوالد به یرساناطالع و آنان یتحول یهاشرفتیپ درک

 نظربه. است برخوردار یادیز اریبس تیاهم از آموزش و مراقبت
 یاجتماع یهامهارت ،یدبستانشیپ دوره در که یکودکان رسدیم
 بتوانند بهتر هم یجوان دوره در ،دارند یبهتر یجانیه و

 و کنند کنترل نامطلوب طیشرا با مواجهه در را خود یهااسترس
در  ریاخ راتییتغکه نیداشته باشند. با وجود ا یباالتر 1یآورتاب

بهنگام بر رفتار مثبت تمرکز  یهاو مداخله هایابیرابطه با ارز
 یتوانمند یابیارز یبرا یاندک یایروا و پا یابزارها یول ؛دارند

له درباره تحول ئمس نیا تیوجود دارد. اهم یدبستانشیکودکان پ
 یاست و ابزارها شتریب یدبستانشیکودکان پ یجانیو ه یاجتماع

(. 2013 چ،یوجود دارند )راو نهیزم نیدر ا یاندک اریبس
 یزندگ از یبخش ،یجانیه و یاجتماع یهاچالش ن،یابرعالوه

که  یاز عوامل یکیو  شودیم محسوب یفرد هر روزمره
 میتنظ، کندیم کنترل را نامطلوب یجانیه و یاجتماع یامدهایپ
 ،یو فرامرز یقمران ان،یارمحمدی ،یعابد ،سپنتااست ) 2جانیه

 یلیتحصو  یاجتماع ،یجانیه ،یشناخت عملکردبه  امروزه (.1397
 یاژهیتوجه و 3ناشنوا کودکان ژهیوبه ،یدبستانشیپ کودکان

 یکودکان نسبت به همساالن عاد نیا(. 2018، ری)الو گرددیم
را تجربه  یشتریب یاجتماع و یجانیه ،یخود مشکالت شناخت

 ؛1396 ،یدیشه یانصار و یعاشور ،یمحمود) نمایندیم
 نیو ا( 2016 ونگ، و ویو ن،یل ن،یل ؛1397زاده، و قاسم یعاشور

مختلف  یهاها در حوزهبر عملکرد آن ینامطلوب ریثأمشکالت ت
 بیآس رایز (.2017، هانگ و نیش؛ 2017 گان،ی)آد گذاردیم

 و یکرمکودکان را در معرض انزوا قرار دهد ) تواندیم ییشنوا
 از یکی یکودکان نی( و آموزش چن1395 ،یکیتاز

 قلمداد ژهیو آموزش در مطالعه یهاحوزه نیزتریبرانگچالش
از عوامل مهم در  یکی(. 2018و همکاران،  لورانس) شودیم

خود، گسترش  یبا فرزند ناشنوا نیوالدارتباط مطلوب  یبرقرار
، ری)الو ا استهآن تیولؤو احساس مس یاطالعات و آگاه

 تیاهم ازناشنوا  و یعاد افراد یجانیبه مشکالت ه توجه(. 2018
 یول(، 2016 همکاران، و نویلی)کاست باشدمی برخوردار یاژهیو

                                                           
1. resiliency 

2. emotion regulation 

3. deaf children 

 یهاارزش ای 4یجانیه یستگیشا یابیارز یبرا یاندک یابزارها
. دارد وجود 5یدبستانشیپ کودکان یآورو تاب یجانیه یاجتماع

 ،کودکان شنوا و ناشنوا نظر درمورد یهارشد مهارت کهنیا با
 یاریکودکان ناشنوا در بس تر،قیدق انیبه ب ایدارد  تفاوت یاندک

 زین رهایخأت نیاز ا یمقدار یول ؛مواجه هستند ریخأها با تاز حوزه
 که شودیم یناشنامناسب  یابیارز و ایروا و پا یابزارها نبوداز 

 تربرجسته را یدبستانشیپ یناشنوا کودکان به توجه امر نیا
 (.2018)هاالهان، کافمن و پولن،  سازدیم

 سه که هستند یشناختروان دهیچیپ یهاحالت ها،جانیه
 رندیگیبرم در را آشکار رفتار و یجانیه پاسخ ،یذهن تجربه لفهؤم

 جانیه میتنظ ،یکلطوربه (.2014 ،یفراکارول و یآوانر ،ی)بالدوس
 یشناختروان مشکالت کاهش بر رگذاریثأت هایمؤلفه از یکی

(. 1393 زاده،یموس و رلوینص یسار یعال ،یمانی)نر است
 مجدد مثبت یابیارز که جانیه میمهم تنظ مقوله دو گر،یدانیببه

به کارکرد  تواندی، مباشدمیمثبت  جانیه انیو تجربه و ب
 گرددمنجر  یشناختبهتر و کاهش مشکالت روان یفردنیب

 به یآورتاب(. 1396 ،یو دهکرد یانیک ،یبرجعل ،یمانی)اصل سل
 یبرا یفرصت به هاآن لیتبد و مشکالت بر غلبه ییتوانا یمعنا
 یهاتیموقع در افراد با تعامل یبرا ارزشمند یچارچوب و رشد

 از یبرخوردار(. 2012 ی،لیدو و)وارکر  است یزندگ زیبرانگچالش
 یترافتهی سازش رفتار افرادتا  شودیم باعث تیخصوص نیا

 کندیم ترساده هاآن یبرا را مشکالت با ییارویرو باشند، داشته
 اهداف به دنیرس راه در که یموانع با ثرؤم برخورد امکان و

(. 2018 ،)هاالهان، کافمن و پولن دهدیم شیافزا را باشدمی
 جانیه بر متمرکز یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش

 کندیم دیکأت هاجانیه یکارکرد و سازگارانه تیماه بر و است
 حیتصح و ییشناسا دنبالبه ن،یابرعالوه(. 2007 ،)گروس
 لیتسه ،یجانیه تجارب میتنظ یبرا ناسازگارانه یهاتالش

 به یجانیه مفرط یهاپاسخ کردنخاموش و مناسب پردازش

 ،یبزرگدشت و ییرضا) باشدمی یرونیو ب یدرون یهانشانه
 -یاجتماع یهاارزش(. 2010 ،و همکاران اموسکایلیو ؛1397

 یهامهارت یبررس ای یابیارز ایمعنبه یآورو تاب یجانیه
 یجانیه -یاجتماع یهااست. ارزش کودکان یجانیه و یاجتماع

4. emotional competency 

5. social-emotional assets and resiliency of preschool 

children  
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 یستگیشا ،1یمیخودتنظ شاملدر کودکان شامل  یآورو تاب
 شودیم 5یریپذتیولؤو مس 4یهمدل ،3یجانیه دانش ،2یاجتماع

 ییتوانا و یجانیه یآگاه شیافزا یی. به توانا(2013 چ،ی)راو

 یختگیبرانگ یهاحالت و یدرون یفشارها لیتعد و میتنظ
 شودیگفته م یمیخودتنظ ،یشناخت یندهایفرآ قیطر از یجانیه
 یبامداد و خسرو ،یرمردیش ،یخواستار ،یرآبادیزاده مینور)

 مهم حاالت رندهیبرگ در یاجتماع یستگیشا(. 1396 ،یفارسان
 و تیکفا داشتن، تیاهم مانند ییهافرد است که احساس یروان

 در را داعتما و یریگمیتصمخود ،یرگذاریثأت ،یخودکارآمد
عملکرد انسان در  ییتوانا همان یاجتماع یستگیشا. ردیگیبرم

 یاجتماع یریپذتیولؤو مس یاستقالل شخص به مربوط امور
 یزشیو انگ یجانیه ،یرفتار ،یشناخت یهاو شامل مهارت است

 (.1397 ،آبکنارلیجل و یعاشور) شودیم
و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش متخصصان،از  یبعض

که افراد برای  اندکردههایی تعریف مهارتعنوان به را یآورتاب
 یهیجان -یاجتماع یرفتارهاحفظ، مهار و افزایش تجربه و ابراز 

 یبرخ(. 2018 ،ینیزاوات و یولوت گاروفالو،) دبرنکار میبه
 با را یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش ز،ین متخصصان

 در آن از اجتناب یجابه یمنف یهاجانیه با فرد شدنمواجه
 مهم اهداف به لین جهت شفقت، با مأتو درک و یشانیپر حالت
 اسکورل، ؛2015 لر،یتا و الچانس گوری،یگر) دانندیم مرتبط

 یهاارزش(. 2016 ،سواب و ونگوزن د،یواید جن،یرون
 ییشناسا ،یجانیه یآگاه شامل یآورو تاب یجانیه -یاجتماع

 لیتعد ،یجانیه یختگیبرانگ درک احساسات، رییتغ ها،جانیه
؛ 1396)ترخان،  شودیم یمنف جانیه رشیپذ و جانیه

 یاجتماع یهاارزش ،توان گفتمی (.2017 ،یگسیپورنامان
کننده در بهزیستی عاملی کلیدی و تعیین یآورو تاب یجانیه

 آوراسترسرویدادهای  با انطباقاست که در  یفرد هرروانی 
کند و بر کیفیت زندگی فرد اثر اساسی ایفا می یزندگی نقش

 تیحما تواندیم دشوار ای دیشد جاناتیه مناسب انیبگذارد. می
 حدازشیب انیب مقابل در و باشد داشتهیپ در را همساالن

                                                           
1. self-regulation 

2. social competence 

3. emotion knowledge 

4. empathy 

 کند دیتهد را فرد یهیجان یستگیشا تواندیم دیشد جاناتیه
   (.2017 ج،یکرا و نیحس ،ی)گارنفسک

 -یاجتماع یهابا ارزش مرتبط یهااز پرسشنامه یکی
 که است 6هیجان یشناخت میپرسشنامه تنظ ،یآورو تاب یجانیه

 نیااند. کرده یطراحآن را  2006 سال درکرایج  و گارنفسکی
 به پاسخ در را هاهیجان تنظیم شناختی راهبردهای ،پرسشنامه

عامل نُه حسب بر زندگی زایدگییتن و تهدیدکننده حوادث
 ،دیگرسرزنشگری ،خودسرزنشگری :که عبارتند از سنجدیم

 ،شماریاهمیتکم ،نماییفاجعه ،نشخوارگری /فکر بر تمرکز
 مجدد تمرکز ،پذیرش، مثبت مجدد ارزیابی ،مثبت مجدد تمرکز

 اسیهیجان از دو مق یشناخت میریزی. پرسشنامه تنظبرنامه بر
چهار عامل از  رانطباقییراهبردهای غ اسیمقشده است:  لیتشک

انطباقی از پنج عامل آخر  راهبردهای اسیمق نینخست و همچن
پرسشنامه  ییایپا ،(1393) انیبشارت و بزاز شود.یم لیرا تشک

 87/0کرونباخ در دامنه  یهیجان را به روش آلفا یشناخت میتنظ
 .اندکرده گزارش 87/0تا  73/0در دامنه  آن ییروا و 93/0تا 

 7یجانیه ییناگو اسیمق مرتبط، یهاپرسشنامه از گرید یکی
اند. کرده یطراح 1994در سال  لوریت و پارکر ،یکه بگب باشدمی

 شناسایی در دشواری مقیاسخرده سه یدارا اسیمق نیا

 .است عینی تفکر و احساسات توصیف در دشواری ت،احساسا
 روش با آن ییایپا و دییأت متخصصان نظر با ابزار ییمحتوا ییروا

 ،(1388(. بشارت )2015 ن،یدی)آ گردید گزارش 82/0 کرونباخ
 سه و کل هیجانی ناگویی برای کرونباخ آلفای ضرایب

 گزارش 72/0 و 75/0، 82/0، 85/0 ترتیببه را آن اسیمقخرده

 پرسشنامهمرتبط،  یهااز پرسشنامه گرید نمونه .است کرده
 1990سال  در پسیو فل سیفلنر، ل که است یاجتماع یستگیشا

 مهارت اسیمقچهار خرده پرسشنامه، نیااند. کرده یطراح
. دارد یزشیانگ هیآما و یجانیه تیکفا ،یرفتار مهارت ،یشناخت
 88/0کرونباخ  یرا با روش آلفا آن ییایپا بیضر( 1385) نیپرند

و  شد دییأت یعامل لیتحل روش به زینآن  یی. رواکرد گزارش
 اسیمق .آمد دستبه 82/0آن  یبردارنمونه تیمقدار کفا

 یهابا ارزش مرتبط یهااسیمقاز  گرید یکی ،هم 8یآورتاب

5. responsibility 

6. cognitive emotion regulation questionnaire  

7. alexithymia scale  

8. resiliency scale  
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در سال  دسونیویاست که کانر و د یآورو تاب یجانیه -یاجتماع
 قیطر از را اسیمق نیا اعتبار هاآناند. کرده نیآن را تدو 2003

. اندکرده گزارش 87/0 ییبازآزما قیطر از و 89/0 کرونباخ یآلفا
 93/0کرونباخ  یآلفا قیرا از طر اسیمق نیاعتبار ا ،(1386جوکار )

  .نمودبرآورد  91/0 یعامل لیتحل قیآن را از طر ییو روا
 یاجتماع یهاسنجش مهارت یبرا یگرید یهاپرسشنامه

و ناشنوا وجود  یدر کودکان و نوجوانان عاد یآورو تاب یجانیه
ماتسون، روتاتوری و را  1یاجتماع یهامهارت اسیمقدارد. 
کودکان  یاجتماع یهامهارت یابیارز یبرا 1983 سال در هلسل

( آن را 1381) ریو خ یوسفیکه  ابداع کردندساله  18تا  4
 یآلفا قیاز طر اسیمق نیا ییایپا بی. ضرنمودند یابیهنجار

شده  گزارش 86/0و برابر با  کسانیکردن مهیکرونباخ و دو ن
 وهیش به یعامل لیتحل یآمار روش از آن سازه ییروااست. 
 تیکفا بیضر مقدار که گردید استفاده یاصل هایمؤلفه
 یهامهارت یبنددرجه اسیمق. آمد دستبه 86/0 یبردارنمونه

 ن،یوالد فرم سه در 1990 سال در وتیرا گرشام و ال 2یاجتماع

 ،یدبستانشیپ یلیدوره تحص سه یبرا آموزاندانش و معلمان
اعتبار  بیاست. ضر دهکر یطراح رستانیدب -ییراهنما دبستان و

گزارش شده است.  94/0کرونباخ  یآلفا قیاز طر اسیمق نیا
 بر اسیمق نیا یبا اجرا ،(1394) یو عاشور آبکنارلیجل ،یمولل
 یآلفا قیطر از آن ییایپا بیضر ،یرانیا یشنواکم کودکان یرو

 یعامل لیتحل قیطر از را آن ییروا نیهمچن و 79/0 کرونباخ
، راتررا  3راتر یرفتار مشکالت رسشنامهپ اند.گزارش کرده 83/0

اند که کرده یطراح 1975در سال  کاکس، توپلینگ، برگر و یول
 یبا فاصله زمان راپرسشنامه  نیا یدرون ییایو پا ییبازآزما ییایپا

 زین پرسشنامه توافق زانی. ماست شدهگزارش  74/0 هدو ماه
( 1376و دژکام ) اریمهر ،یبوالهر زاده،ی. توکلآمد دستبه 7/76

 و کردنمهیدون روش با را پرسشنامه نیا ییایپا ،زین رانیدر ا
فهرست . کردند گزارش 85/0 و 68/0 بیترتبه ییبازآزما

 2001آخنباخ و رسکورال در سال  زیرا ن 4کودک یمشکالت رفتار
 ،یکه هشت عامل اضطراب/ افسردگ اندنموده یطراح
مشکالت  ،یجسمان یهاتیشکا ،یافسردگ /یریگگوشه
گرفتن قواعد و دهیمشکالت تفکر، مشکالت توجه، ناد ،یاجتماع

                                                           
1. Social skills scale 

2. Social skills rating scale or SSRS  

 یابیساله ارز 6-18 کودکان و نوجوانان در رارفتار پرخاشگرانه 
 1تا  93/0 نیب هااسیبازآزمون مق -آزمون ییایکند. پایم

اعتبار با استفاده از آلفای کرانباخ  یکل بیدست آمده است. ضرابه
گزارش شده است  94/0 ییو با استفاده از اعتبار بازآزما 97/0

 ،(1390) یضیو عر یزدخواستی(. 2001رسکورال، )آخنباخ و 
دست به 90/0 نیفرم والد یرا برا آنضریب اعتبار آلفای کرونباخ 

 .اندنمودهگزارش  62/0-88/0 را آنآوردند و اعتبار سازه 
 ییکه ابزارهانیا بافوق  یابزارها همهاست که  ذکر به الزم
 یبرا فقط ای گسترده یسن دامنه یبرااما  ،هستند ایروا و پا
و  باشندمی یمیقد نسبتاً اند،شده یطراح بزرگساالن و نوجوانان

و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش یتخصص یابیبه ارز کیچیه
 اسیمق نینخست. پردازندینم یدبستانشیکودکان پ یآورتاب
 کودکان یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش یابیارز یبرا
 کند،یم یابیارز را یجانیه یگتسیشا همان که یدبستانشیپ

 یهاارزش اسی. مقاست کرده یابیهنجار 2013 سال در چیراو
 یاجتماع رییادگی یابیبرای ارز یآورو تاب یجانیه -یاجتماع

 شامل اسیمق نی. ارودیکار مبه یدبستانشیکودکان پ یجانیو ه
دانش  ،یاجتماع یستگیشاو  یمیخودتنظ اسیمقسه خرده

. از نظر شودیم رییپذتیولؤو مس یو همدل و ابراز آن یجانیه
همان  یآورو تاب یجانیه یاجتماع -یهاارزش ،(2013) چیراو
های اکتساب و استفاده مؤثر از دانش، نگرش و مهارت ندیفرا

پژوهش  نیا در. باشدمیاحساسات  تیریالزم برای شناخت و مد
 نیهم یفارس نسخه یسنجروان یهایژگیو یبررس به زین

پرداخته شده است که با توجه به مطالب ذکرشده از  اسیمق
 یپژوهش از خأل یبرخوردار است و حاک یخاص یو نوآور تیاهم
 توانیپژوهش م نیضرورت ا یراستا در .باشدیحوزه م نیدر ا

 مانند منفی یهاهیجان بر بیشتر ابتدا درشناسی روان ،گفت

مانند  مثبت یهاهیجان بر و داشت تمرکز اضطراب افسردگی و
پژوهش  امروزه ل،یدلنیهمبه. کردیم دیکأت کمترشادی  خنده و

کودکان  یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهادرباره ارزش
است.  شرفتیحال توسعه و پ در یتوجهطور قابلبه یدبستانشیپ
 یهاشناسی و مداخلهدیگر، پیشرفت روزافزون دانش روانسویاز

، مستلزم دسترسی به ابزارهای دقیق و عینی یشناختروان

3. Rutter child behavior questionnaire for parents 

4. Child behavior checklist (CBCL) 
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و  یجانیه -یاجتماع یهامنظور ارزیابی و سنجش ارزشبه
 توجهکه  ییجا. از آنباشدمیمختلف آن  هایمؤلفهو  یآورتاب

 کودکاندر  یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهابه ارزش
و در جامعه ما  است برخوردار یتوجهقابل تیاهم از یدبستانشیپ

ن زمینه هنوز ابزار معتبر و مبتنی بر شرایط موجود ساخته یدر ا
های بررسی ویژگینشده است، پژوهش حاضر با هدف 

 یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یسنجی نسخه فارسروان
در شهر  یدبستانشیپ یو ناشنوا یدر کودکان عاد یآورو تاب

 .شد انجاماصفهان 

 روش

 پژوهش ينمونه و روش اجرا ي،جامعه آمار
 نیا ی. جامعه آماربودپژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی 

ان و مادران کودک یکودکان عاد مادران متخصصان،پژوهش را 
 لیتشک 1397-98شهر اصفهان در سال  یدبستانشیپ یناشنوا
 ان،متخصصنفر از  62 و 310، 10 شامل بیترتبهنمونه  .دادند

 روش اکه ب شدیم ناشنوا کودکان مادرانو  یعاد کودکان مادران
شهر اصفهان  یدبستانشیمرکز پ 10 از یتصادف یریگنمونه

متخصصان  یبراورود به پژوهش  یهامالک .شدندانتخاب 
مات سابقه ارائه خد ،یشناسدر رشته روان یداشتن مدرک دکتر

 صولابا  ییسال و آشنا 10مدت حداقل به کودک به یشناختروان
 و یعاد کودکان مادران یبرا ورود یهامالکبود.  یابزارساز

فت با اُ  یناشنوا ای یدو تا شش ساله عاد فرزند داشتن زین ناشنوا
حال آموزش در مراکز  در بلیدس 40از  شیب ییشنوا

 همه یبرا ،زیخروج از پژوهش ن یهامالکبود.  یدبستانشیپ
 . بود پژوهش در شرکت به نداشتنلیتما کنندگان،شرکت

 سنجش ابزار
کودکان  یبرا یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق
 2013در سال  چیراو را اسیمق نیا: (SEARS) 1یدبستانشیپ

 یدبستانشیکودکان پ یجانیو ه یاجتماع رییادگی یابیبرای ارز
و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسی. مقاست کرده یطراح
 اسیمقدارای سه خرده یدبستانشیکودکان پ یبرا یآورتاب

و  و ابراز آن یجانیدانش ه ،یاجتماع یستگیشاو  یمیخودتنظ

                                                           
1. Social-Emotional Assets and Resiliency Scale for 

preschool (SEARS) 

 یکرتیل فیدر ط اسیمق نی. اشودیم رییپذتیولؤو مس یهمدل
 شهی( و هم2(، اغلب )1) ی(، گاه0صورت هرگز )ای بهچهار درجه

 صفر بیترتبه آن نمره حداکثر و حداقل و گرددیگذاری م( نمره3)
 یهاارزش اسیسازه مق ییو روا ییمحتوا یی. روااست 126 و

مطلوب  یدبستانشیکودکان پ یبرا یآورو تاب یجانیه یاجتماع
 دامنه در عامل لیتحل قیطر از ییروا واقع، درگزارش شده است. 

آلفای  قیاز طر زیآن ن ییایپا .گردید محاسبه 92/0 تا 39/0
و برای  90/0و  0/ 92، 95/0 بیترتکرونباخ برای هر سه عامل به

 (.2013 چ،ی)راو آمد دستبه 97/0 اسیکل مق
های صورت بررسی ویژگیبه کهپژوهش حاضر  یاجرا یابر
 یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یفارس نسخهسنجی روان

 یبررساساس بر اسیمق نیا سینوشیابتدا پ است، یآورو تاب
ورت ص نیبه ا اسیمق هیشد. نحوه ته نیتدو موجودمنابع  قیدق

 یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیبود که ابتدا مق
اورگن  دانشگاه در یدکتر رسالهدر قالب  2013در سال  چیکه راو

جلو، بهوکرده بود با استفاده از ترجمه ر نیتدو کایدر غرب آمر
ه شد. برگرداند یدو متن به فارس نیا سهیعقب و مقابهترجمه رو

 یدکتر یلیتحص مدرک یداراشناسان نفر از روان 10سپس 
ه ک کودک حوزه در سال 10 از شیب یکارتجربه با یشناسروان

 زا کیره ییمحتوا ییروا ،داشتند یآگاه یاز اصول ابزارساز
بودن و وضوح مرتبط ،یسادگ براساس را اسیمق کل و هاهیگو
و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق. نمودند یبررس هاآن

 24 مادراندو مرحله به  یط یمقدمات مطالعه کی در یآورتاب
داده شد تا  یدبستانشیپ یکودک ناشنوا 17 و یکودک عاد

مشخص کنند.  ستندیرا که واضح ن ییهابخوانند و سؤال
 وضوحو  یسادگ گردید که انجام یاصالحات با ،بیترتنیابه
ه بتوجه  باشد.  نیتضم اسیمق یصور ییروا نیهمچن و هاهیگو
 ،هیجان یشناخت میتنظ ،یاجتماع یهامهارت یهااسیمق

 یجووبه جست یآورو تاب یاجتماع یستگیشا ،یجانیه ییناگو
ه شد پرداخت یمقدمات اسیمانده در مقمغفول یاحتمال یهامقوله

 ب،یترتنیاعمل آمد. بهبه یدنظریها تجدها و سؤالو درباره مقوله
در  یاتمقدم اسیوجود آمد، مقبه هاهیها و گودر مقوله یراتییتغ
غلب ا(، 1) ی(، گاه0صورت هرگز )ای بهچهار درجه یکرتیل فیط
 د.گردی آماده سینوشیپ فرم وگذاری ( نمره3) شهی( و هم2)
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و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق سینوشیفرم پ
 ییروا شاخصو  1ییمحتوا ییروا نسبت نییمنظور تعبه یآورتاب

 همان به 4باسل و والتز و 3الواشه روش به بیترتبه 2ییمحتوا
. در گرددمحاسبه  اسیکل مق ییشد تا روا دادهمتخصص  10

 ای یرضروریغ یول دیمف ،یضرور متخصصان دیبا الواشهروش 
در روش والتز  اما ؛کنندیرا مشخص م هیبودن هر گویرضروریغ

اساس را بر هیبودن و وضوح هر گومرتبط ،یسادگ زانیو باسل م
هر دو روش  در. ندینمایم مشخصای چهار درجه یکرتیل فیط

 روش به سازه ییروا شاخصکل قابل محاسبه است.  ییروا
 یهاارزش اسیمق ییایپا نییتع یبرا. محاسبه شد یعامل لیتحل

مرکز  10به  یصورت تصادفبه یآورو تاب یجانیه -یاجتماع
 310 کهنفر  372. گردیددر شهر اصفهان مراجعه  یدبستانشیپ

مادران  آناننفر از  62 و یها از مادران کودکان عادآن نفر
 اسیمقانتخاب شدند و  یصورت تصادفبه بودند ناشنوا کودکان

 . نمودند لیموردنظر را تکم
پس از کسب پژوهش،  یاخالق مالحظات تیمنظور رعابه

 یدر پژوهش و جلب همکار کنندگانشرکت از یکتب تیرضا
 یدبستانشیپ مراکزوالن ؤ، پژوهش صورت گرفت. به مسهاآن

داده شد که اطالعات  نانیپژوهش اطم نیدر ا گانکنندو شرکت

 از حاصل جیماند، نتا یصورت محرمانه باقشده بهاستخراج 
 اهداف شبردیپ یبرا تا شود گزارش هاگروه یکل سطح در پژوهش

 تیترب و مین تعلمتخصصا و شناسانروان اریاخت در تیترب و میتعل
 یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق ییمحتوا یی. رواردیگ قرار

 روش به سازه ییروا ،والتز و باسل و ،الواشه روشبه  یآورو تاب
کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا ییایپا نیو همچن یعامل لیتحل

 .گردید محاسبه

 هایافته
و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یمطالعه مقدمات در

 یبرا 28و  22، 7، 3، 2 یهاهیگومشخص شد که  یآورتاب
دو سؤال حذف  نیا یاز محتوا ی. بخشستیمخاطب قابل درک ن

درک قابل یرانیافراد ا طیفرهنگ و شرا یکه برا یصورتو به
 ییشاخص روا و ییمحتوا ییروا نسبتشدند.  یسیباشد بازنو

 کنندگانشرکت یبرامتخصصان  نظراساس بر اسیمق ییمحتوا
 83/0و  79/0با استفاده از روش الواشه و روش والتز و باسل 

محاسبه  زین هیهر گو زیتم بیضرو  یدشوار بیضر. آمد دستبه
 آمده است.، 1که در جدول  گردید

هاهیگو زیتم بیو ضر يدشوار بیضر ریمقاد -1جدول   

 زیتم بیضر يدشوار بیضر هاهیگو زیتم بیضر يدشوار بیضر هاهیگو زیتم بیضر يدشوار بیضر هاهیگو
1 47/0 51/0 15 39/0 62/0 29 42/0 57/0 
2 37/0 54/0 16 47/0 55/0 30 47/0 65/0 
3 60/0 60/0 17 42/0 60/0 31 42/0 53/0 
4 54/0 57/0 18 40/0 54/0 32 49/0 58/0 
5 38/0 68/0 19 47/0 49/0 33 46/0 62/0 
6 39/0 56/0 20 51/0 48/0 34 51/0 47/0 
7 52/0 61/0 21 48/0 57/0 35 47/0 56/0 
8 47/0 62/0 22 46/0 58/0 36 39/0 51/0 
9 43/0 54/0 23 53/0 54/0 37 50/0 48/0 
10 39/0 64/0 24 47/0 62/0 38 46/0 60/0 
11 42/0 52/0 25 37/0 66/0 39 48/0 52/0 
12 36/0 48/0 26 44/0 53/0 40 53/0 49/0 
13 41/0 61/0 27 51/0 50/0 41 48/0 56/0 
14 33/0 50/0 28 52/0 55/0 42 44/0 61/0 

 
 یدشوار بیضر مقدارکه نیتوجه به ا باو  1جدول  جیاساس نتابر

 بیاطالع را ضر حداکثرو  5/0مقدار آن  نیو بهتر کیاز صفر تا 

                                                           
1. Content Validity Ratio (CVR) 

2. Content Validity Index (CVI) 

 یدشوار بیاز ضر هاهیهمه گو ،دهدیم 7/0تا  3/0 نیب یدشوار
 و است+ 1 تا -1 از هم زیتم بیضربرخوردار بودند.  یمطلوب

3. lawashe 

4. Waltz & Bausell 
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 همه زیتم بیضر .است بهتر ،باشد ترکینزد+ 1 به آن مقدار هرچه
 محاسبه( 2χ) دویخ واقع، در. شته باشددا را شرط نیا زین هاهیگو

 ییروا. بود معنادار 05/0 یدر سطح آلفا هاهیگو همه یبرا شده
 انگریب ،منیابلبا روش  چیراو اسیمق یعامل لیاز تحل حاصلسازه 

و  یجانیدانش ه ،یاجتماع یستگیشاو  یمیخودتنظسه عامل 

عامل  لیاز تحل شیپبود.  یریپذتیولؤو مس یو همدل ابراز آن
با  یعامل لیتحل یبرا اسیمق یهابودن عبارتمناسب ،یاکتشاف

با نمره کل  هیگوهر  یهانمره یاستفاده از شاخص همبستگ
قرار  یمورد بررس هیگواستاندارد هر  یشده و شاخص کجحیتصح

  آمده است. ،2آن در جدول  جیگرفت که نتا

 هاهیگواستاندارد  یشده و کجحیها با نمره کل تصحعبارت یهمبستگ ریمقاد -2جدول 

هاهیگو یهمبستگ  یکج  هاهیگو  یهمبستگ  یکج  هاهیگو  یهمبستگ  یکج   

1 47/0  17/0  15 58/0  13/0  29 41/0  13/0-  
2 37/0  11/0-  16 34/0  21/0  30 42/0  68/0  
3 60/0  09/0  17 55/0  22/0-  31 52/0  93/0  
4 54/0  23/0  18 42/0  15/0  32 39/0  29/0  
5 38/0  12/0  19 44/0  07/0  33 46/0  43/0-  
6 39/0  34/0  20 36/0  18/0  34 60/0  17/0  
7 52/0  25/0-  21 49/0  24/0  35 58/0  35/0  
8 47/0  18/0  22 48/0  19/0  36 52/0  33/0  
9 43/0  16/0  23 50/0  12/0-  37 37/0  29/0  
10 39/0  14/0  24 52/0  22/0  38 42/0  30/0  
11 42/0  32/0  25 37/0  06/0-  39 35/0  47/0  
12 36/0  37/0-  26 41/0  37/0  40 40/0  18/0  
13 61/0  08/0  27 39/0  24/0  41 39/0  25/0-  
14 33/0  10/0  28 37/0  11/0  42 53/0  13/0  

 
نمره  با هاهیگو یهمبستگ زانیم ی، بررس2جدول  جیبراساس نتا
 یهمبستگ از هاهیگوکه همه  دهدیشده نشان محیکل تصح

استاندارد  یکج زانیم ی( برخوردارند. بررس20/0از  شتری)ب یخوب
 دامنه در هاهیگوتمام  یبرا زانیم نیاز آن بود که ا یحاک زین

 هاهیگوهمه  ن،ی. بنابرادارند قرار( -96/1 تا 96/1 نی)ب قبولقابل
 یهاداده لیتحل یبرا گام نینخست. هستند مناسب لیتحل یبرا

 مادران از نفر 310نفر ) 372 یرو بر اسیمق یاجرا از حاصل
 آزمون یاجرا ،(ناشنوا کودکان مادران از نفر 62 و یعاد کودکان

دو آزمون  نی( و بارتلت است. اگر اKMO) یربردانمونه تیکفا
 یالزم برا یهامفروضه ؛ بنابراینباشند رمعناداریمعنادار و غ

 آزمون. باشدمیبرقرار  یعامل لیتحل ینمونه و اجرا تیکفا
و ناشنوا  یمادران کودکان عاد یبرا 377 یبارتلت با درجه آزاد

 764/0با  برابر KMO( و آزمون >0001/0P)معنادار بود 
مناسب هستند.  یعامل لیتحل یها براداده ن،یدست آمد. بنابرابه

 از یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق هیگو 42
 یاصل هایمؤلفهبا روش استخراج  یاکتشاف عامل لیتحل قیطر

 40/0هر دو گروه نقطه برش  یبرا لیتحل در. گردید یبررس
دست آمد که در پنج عامل حاصل به ،بیترتنیاانتخاب و به

 .است شده گزارش ،3 جدول
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 يآورو تاب یجانیه -یاجتماع يهاارزش اسیمق عامل پنج در شدهنییتب انسیوار مجموع -3جدول 
 هاشاخص  هالفهؤم

 ژهیو يهاارزش  مجذور بارها چرخش يهامجموع

 يدرصد تراکم انسیوار درصد مجموع يدرصد تراکم انسیوار درصد مجموع
 62/16 62/16 59/3 27/14 27/14 27/3  یمیخودتنظ -1

 05/27 43/10 28/2 59/24 32/10 34/2  یاجتماع یستگیشا -2

 62/34 57/7 72/1 18/33 49/8 83/1 یهمدل -3

 86/40 24/6 59/1 11/40 93/6 69/1 یریپذتیولؤمس -4

 22/46 36/5 36/1 22/46 11/6 57/1 یجانیه دانش -5

 ژهیو ارزش نیآخر که شودیمشاهده م، 3جدول  جینتاتوجه به  با
 از یاسکر نمودار و نمود اضافه انسیوار به یتوجهقابل مقدار به
 نییقادر به تب کی یباال ژهیو پنج عامل با ارزش و کرد دفاع آن

با چرخش  یهای اصلمؤلفه سیماترهستند.  انسیدرصد وار 46
و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یبرا ماکسیوار

 آمده است. ، 4جدول  در یآورتاب

 ماکسیوار چرخش با یاصل هايمؤلفه سیماتر -4جدول 

 5 4 3 2 1 هاهیگو

     69/0 .است آرام دکننده،یناام و سخت یلیخ طیشرا در -13
     67/0 .کندیم کنترل را خود هایجانیه یراحت به همساالن با رییدرگ از پس -22
     66/0 .است کرده کسب هایسخت برابر در را ییهاتجربه -26
     64/0 .کندیم آرام را خود یسادگ به یناراحت از بعد -30
     60/0 .خنددیم و زندیم لبخند کودکان ریسا با بازی هنگام -1

     60/0 .کندمی تیرعا مختلف کارهای در را نوبت -22
     59/0 کند.یم امتحان مشکالتش حل برای را یمختلف هایراه -42
     57/0 .شودیم سازگار دیجد انیمرب ای مراقبان با یراحتبه -10
     56/0 .کندیم استفادهها آن انیو بکردن صحبت از مشکالتش حل برای -17
     54/0 کند.ه میاستفاد یمناسب هایجمله از یکیزیف برخورد جایبه تیعصبان هنگام -22
    66/0  .دارد دوست را گرانید به کمک -29
    64/0  کند.یم شروع را کودکان ریسا با بازی یراحتبه -33
    63/0  کند.یم دایپ دوست یراحتبه -6

    61/0  .کندیم آرام را او ،شودیم ناراحت یکودک یوقت -27
    60/0  کند.می انیب تیمخالفت خود را بدون عصبان -7

    60/0  .کندیم نگاه ندهیگو به نماید،یم صحبت او با که یوقت -11
    59/0  .است مناسب گرانید خوب یکارها به نسبت او یرکالمیغ و یکالم بازخورد -2

    58/0  .زندیم لبخند گرید کودکان ریسا به -12
    58/0  کند.می استفاده ممنونم و لطفاً مانند دبانهؤم کلمات از -21
    56/0  .دیآیم کنار کودکان ریسا با لزوم مواقع در -25

    53/0  .است یداشتندوست و رندیپذیم را او کودکان ریسا -9
    51/0  .کند شروع را کودکان ریسا با گووگفت تواندیم یراحت به -4
   63/0   کند.می کمک هاآن به دارند ازین او به گرانید که یوقت -5

   63/0   .کندیم کمک گرانید به مشکالت حل در -24
   60/0   کند.یم آرام را او ،است ناراحت یکودک یوقت -27
   58/0   .ندارد یخوب احساس ،کنندیم یناراحت ای درد احساس گرانید که یهنگام -28
   55/0   است. مهربان گرانید با -26



پورمحمد عاشوري و معصومه یزدانی  

 117 | 1398پاییز  (،32)3، شماره دهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازي کودکان استثنا  

 5 4 3 2 1 هاهیگو
   52/0   .کند درک را هاآن احساسات تا کندیم تالش، هستند ناراحت ای یعصبان گرانید که یوقت -41
   51/0   .دهدیم نشان واکنش گرانید چهره حالت به یخوببه -8

  61/0    .کندمی پافشاری خود نظر و حرف روی -16
  57/0    .ردیگیم اجازه هاآن از، گرانید لیوسا به زدندست از قبل -34

  56/0    .کند یریگمیتصم تواندیم یخوببه شیکارها در -38

  54/0    .ردیگیم کمک گرانید از ازین صورت در -40
  53/0    .است ریپذتیولؤمس خود رفتارهای و کارها برابر در -14
  51/0    .است ریپذتیولؤمس هابازیاسباب ای هاکتاب مانند اطرافش لیوسا درباره -15
  50/0    .کنندیم انتخاب گروه رهبر ای ندهینما سرگروه، عنوانبه را او گرانید -3

  49/0    .دیگویم شفاف و واضح طوربه را خور یشخص یهاتجربه -18
 59/0     .دارد مهارت هاجانیه ییشناسا در -31
 56/0     .گذاردیم انیم در بزرگساالن با را خود احساسات یراحتبه -35

 54/0     .بردیم یپ او یناراحت به است، نیو غمگ ساکت فردی که یوقت -39

 50/0     .شودیم متوجه یخوببه را گرانید یاصل هایجانیه -19

 48/0     .داندیم را خود مختلف هایجانیه علت -20

 
 ماکس،یچرخش وار با یاصلهای مؤلفه سیماتر جیبراساس نتا

، 3که در جدول  یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق
 اسیمق مختلف یهاهیگو در مضاعف یبارها نبود لیدلآمده است به

 فرمماند و  یباق هیگو 42 هر عامل، کی یرو هیگو هر یبارگذار و
 آمده است. ،5در جدول  که دیگرد مشخص اسیمق یینها

 يآورو تاب یجانیه -یاجتماع يهاارزش اسیمق یینها فرم -5جدول 
 هرگز

(0) 
 یگاه

(1) 
 اغلب

(2) 
 شهیهم
(3) 

 هاهیگو

 .خنددیم و زندیم لبخند کودکان ریسا با یباز هنگام -1    

 .است مناسب گرانید خوب یکارها به نسبت او یرکالمیغ و یکالم بازخورد -2    

 .کنندیانتخاب م گروه رهبر ای ندهینما سرگروه،عنوان او را به گرانید -3    

 .کند شروعکودکان را  ریبا سا گووگفت تواندیم یراحت به -4    

 .کندیم کمک هاآن به ،دارند ازین او به گرانید که یوقت -5    

 .کندیم دایپ دوست یراحتبه -6    

 .کندیم انیب تیعصبان بدونخود را  مخالفت -7    

 .دهدیم نشان واکنش گرانیبه حالت چهره د یخوببه -8    

 .است یداشتندوست و رندیپذیم را او کودکان ریسا -9    

 .گرددیم سازگار دیجد انیمرب ای مراقبان با یراحت به -10    

 .کندیم نگاه ندهیگو به کنندیم صحبت او با که یوقت -11    

 .زندیم لبخند گرید کودکان به -12    

 .است آرام دکننده،یناامسخت و  یلیخ طیشرا در -13    

 .است ریپذتیولؤمس خودش یرفتارها و کارها برابر در -14    

 .است ریپذتیولؤمس هایبازاسباب ایها اطرافش مانند کتاب لیدرباره وسا -15    

 .کندیم یپافشار خود نظر و حرف یرو -16    

 .کندیها استفاده مآن انیو ب کردنصحبتاز  مشکالتش حل یبرا -17    

 .دیگویم شفاف و واضح طوربه را خود یهاتجربه -18    
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 هرگز
(0) 

 یگاه
(1) 

 اغلب
(2) 

 شهیهم
(3) 

 هاهیگو

 .شودیم متوجه یخوببه را گرانید یاصل یهاجانیه -19    

 .داندیم را خود مختلف یهاجانیه علت -20    

 .کندیم استفاده ممنونم و لطفاً مانند دبانهؤم کلمات از -21    

 .کندیخود را کنترل م یهاجانیه یراحتبا همساالن به یریاز درگ پس -22    

 .کندیم استفاده یمناسب یهاجمله از یکیزیف برخورد یجا به است یعصبان که یوقت -23    

 .کندیم کمک گرانید به مشکالت حل در -24    

 .دیآیم کنار کودکان ریسا با لزوم مواقع در -25    

 کسب کرده است. هایسخت برابررا در  ییهاتجربه -26    

 .کندیم آرام را او شودیم ناراحت یکودک یوقت -27    

 .گرددیم نگران و دارد یبد احساس نماید،یم یناراحت ای درد احساس گرانید که یهنگام -28    

 .دارد دوست را گرانید به کمک -29    

 .کندیم آرام را خود یسادگ به یناراحت از بعد -30    

 .دارد مهارت هاجانیه ییدر شناسا -31    

 .کندیم تیرعا مختلف یکارها در را نوبت -32    

 .کندیم شروع را کودکان ریسا با یباز یراحتبه -33    

 .ردیگیم اجازه هاآن از گرانید لیوسا به زدندست از قبل -34    

 .گذاردیم انیم در بزرگساالن با را خود احساسات یراحت به -35    

 .است مهربان گرانید با -36    

 .گذاردیم اشتراک به گرانید با را خود لیوسا و هایبازاسباب -37    

 کند. یریگمیتصم تواندیم یخوببه شیدر کارها -38    

 .بردیم یاو پ یاست، به ناراحت نیو غمگ ساکت یفرد که یوقت -39    

 .ردیگیم کمک گرانید از ازین صورت در -40    

 .کند درک را هاآن احساسات تا نمایدیم تالش ،هستند ناراحت ای یعصبان گرانید که یوقت -41    

 .کندیامتحان م شحل مشکالت یرا برا یمختلف یهاراه -42    

ها عوامل با نظر سه متخصص، عامل یمحتوا یبا بررس
، 13، 10، 1) سؤال 10با  یمیخودتنظ اول عاملشدند.  ینامگذار

 یاجتماع یستگیشا، عامل دوم (42، 32، 30، 26، 23، 22، 17
( 37و  33، 29، 25، 21، 12، 11، 9، 7، 6، 4، 2سؤال ) 12 با

(، 41و  36، 28، 27، 24، 8، 5سؤال ) 7با  یهمدل سوم عامل
، 18، 16، 15، 14، 3سؤال ) 8با  یریپذتیولؤمسعامل چهارم 

، 20، 19سؤال ) 5با  یجانیدانش ه پنجم عامل( 40و  38، 34
از صفر تا سه  اسیمق نیا یگذارشد. نمره دهی( نام39و  35، 31

بهتر است و  تیوضع ایبه معن اسیمقدر هر خرده شتریو نمره ب

از مجموع  باشد،می 120نمره کل که دامنه آن از صفر تا 
هر پنج  ییای. پادیآیدست مبه هااسیمقخرده یهانمره
کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا اسیو کل مق اسیمقخرده

محاسبه  88/0و  86/0، 84/0، 90/0، 86/0، 87/0 بیترتبه
در  اسیمق نیخوب ا اریبس ییایپا انگریمذکور ب ری. مقادگردید

در شهر  یدبستانشیپ یو ناشنوا یمادران کودکان عاد تیجمع
از روش  اسیمق نیا یدرون یمحاسبه همسان یاصفهان است. برا

آن  جیاستفاده شد که نتا اسیبا کل مق هااسیمقخرده یهمبستگ
 گزارش شده است. ،6در جدول 
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 اسیمق کل نمره با هااسیمقخرده یهمبستگ -6جدول 
 يآورو تاب یجانیه -یاجتماع يهاارزش اسینمره کل مق هاهلفؤم

 يمعنادار یهمبستگ بیضر
 0001/0 81/0  یمیخودتنظ -1
 0001/0 78/0  یاجتماع یستگیشا -2
 0001/0 76/0 یهمدل -3
 0001/0 79/0 یریپذتیولؤمس -4
 0001/0 80/0 یجانیه دانش -5

 

 اسیمقخردههر پنج  ،دهدینشان م 6جدول  جیطور که نتاهمان
 ،یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیبا نمره کل مق

 یدرون یهمسان انگریب این امر که دارند یمعنادار یهمبستگ
 یبرا ییمحتوا ییروا شاخص ضمن در. است اسیمق نیا یباال

، 89/0، 83/0 بیترتبا استفاده از روش الواشه به هااسیمقخرده
دو گروه مادران  سهیمقا یبرادست آمد. به 84/0و  81/0، 83/0

و نمره کل از آزمون  هااسیمقخرده درو ناشنوا  یکودکان عاد
شد. آزمون باکس فرض  استفاده یریچندمتغ انسیوار لیتحل

 برابر باکرد که  دییأرا ت انسیکووار -انسیوار یهمگن
(08/13=s M,Box   28/0و=Pبود )خط بی. مفروضه ش

برقرار بود.  رهایبودن رابطه متغیو خط رهایمتغ یبرا ونیرگرس
 نیب یکاف یاز وجود همبستگ یحاک ،بارتلت تیآزمون کرو

 ،زین لون آزمون جی(. نتاP=0001/0بود ) وابسته یرهایمتغ
 کرد دیأیت را رهایمتغ همه در هاانسیوار یهمگن فرض یبرقرار

(05/0P>)انسیوار لیتحل یآزمون آمار یهامفروضه ،نی. بنابرا 
 ،یمیخودتنظ یهاریمنظور، متغینبد. برقرار است یریچندمتغ

و  یجانیدانش ه ،یریپذتیولؤمس ،یهمدل ،یاجتماع یستگیشا
 نیترزرگب یآمار فرضشیدر پ دو گروه هردر  اسیمق کل نمره

(. F=47/1و  P=11/0)مورد محاسبه قرار گرفت  یرو شهیر
 کیچیهدر و ناشنوا  یگروه مادران کودکان عاد دو نیا ،نیبنابرا

 .دارندن یتفاوت معنادار رهایمتغاز 

 يریگجهینت و بحث
سنجی نسخه های روانپژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی

 یبرا یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یفارس
 نیا حاصلانجام شد.  یدبستانشیپ یو ناشنوا یکودکان عاد

 اسیمق یسنجی نسخه فارسهای روانپژوهش، بررسی ویژگی
 یبرا یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش یاهیگو 42

 یستگیشا ،یمیخودتنظ اسیمقخرده پنج که بود یرانیاکودکان 
. دارد یجانیه دانشو  یریپذتیولؤمس ،یهمدل ،یاجتماع

 صورتبه یادرجه چهار یکرتیل فیط در اسیمق نیا یارذگنمره
 یهانمره مجموعه از اسیمق کل نمره. است سه تا صفر
 صفر از آن نمره حداکثر و حداقل و دیآیم دستبه هااسیمقخرده

عنوان نقطه برش در نظر به یدرصد 40نقطه  .است 126 تا
 نظر ازاو  تیوضع ،ردیبگ یشتریگرفته شد و هرچه کودک نمره ب

 .باشدمی بهتر یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش
 با دبستانازپیش دوره در یجانیهو  یاجتماع یهامهارت

و روابط مثبت با همساالن و بزرگساالن رابطه  یلیتحص یآمادگ
 تیاز اهم ییهامهارت نیچن یابیارز ن،یدارد. بنابرا یکینزد

 یریادگی(. 2018برخوردار است )هاالهان، کافمن و پولن،  یادیز
 دانش، ثرؤم کاربرد و اکتساب ندیفرا عنوانبه یجانیه -یاجتماع
 ها،جانیه تیریمد و شناخت یبرا الزم یهامهارت و نگرش
 والنه،ؤمس یریگمیتصم گران،ید یبرا ینگران و خود از مراقبت

. شودیم فیتعر یاحتمال یهاچالش کنترل و مثبت ارتباط جادیا
آنان و  باشدمی عیسر یدبستانشیرشد و تحول کودکان در دوره پ

را تجربه  یو زبان یشناخت ،یجانیه راتییاز تغ یادامنه گسترده
 ای قیدق یابیبه ارز ازین یالهئمس نیچن قیعم. درک کنندیم

 نیدارد که بتواند ا یقیدق یاستفاده از ابزارها ،گریدانیببه
 (. 2013 چ،ی)راو نماید یابیرا ارز هایتوانمند
های بررسی ویژگیاز  شیپ ،رانیا یکشور اسالم در
 یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یسنجی نسخه فارسروان

 یهاارزش یبررس یبرا یابزار استاندارد چیه ،یآورو تاب
وجود  یدبستانشیکودکان پ یآورو تاب یجانیه -یاجتماع

و  یداخل یپژوهش یهاها و گزارشمقاله ینداشت. با بررس
 یهاابزار درباره ارزش کیمشخص شد که فقط  یخارج

 یابیهنجار یدبستانشیپ کودکان یآورو تاب یجانیه -یاجتماع
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 در اورگن دانشگاه در چیراو یدکتر رساله حاصل که بود شده
 گردید، عنوان که طورهمان. بود 2013 سال در کایآمر غرب
 شفاف و واضح یرانیا جامعه یبرا اسیمق نیا یهاهیگو از یبرخ

 به پاسخ که باشد نیا لیدل ،رسدیم نظربه. نبود درک قابل ای
 هاهیگو یبرخ با و داشت کودک درباره قضاوت به ازین هاهیگو
 سبک و فرهنگ که یرانیا کودک کی درباره شدینم یراحتبه

 رفع یبرا. کرد قضاوت ،دارد ییکایآمر کودک با یمتفاوت یزندگ
 ساده کامال هاهیگو تا شد استفاده متخصصان نظر از مشکل نیا
 انجام زین یمقدمات مطالعه کی ن،یابرعالوه. باشند درک قابل و

 درکقابل و واضح کنندگانشرکت یبرا یاهیگو اگر تا شد
 جامع از ب،یترتنیابه. شود اصالح تا بکشند خط آن ریز ،ستین
 .شد حاصل نانیاطم هاهیگو بودنمانع و

و  یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیمق یایاز مزا یکی
سنجی نسخه های روانویژگیکه در پژوهش حاضر،  یآورتاب
 ییمحتوا ییروا نییتع یاست که برا نیا ،شد یبررس آن یفارس

 با ییروا نوع نیا و شد استفاده مستقلمتخصص  10از نظر 
 و قیدق صورتبه باسل و والتز روش و الواشه روش از استفاده

 متخصصان ،ییکایآمر فرم در که یحال در گردید؛ گزارش یعدد
 گذاشته ریثأت گریهمد بر هاآن نظر دارد امکان و نبودند مستقل

 ییذکر شده است که روا فقط ق،یذکر مقدار دق بدون و باشد
 ییروا ،چیراوکردند.  دیأیمتخصصان ت را اسیمق نیا ییمحتوا

از  را یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیسازه مق
مشخص کرده و در  منیابلبا روش  اسیمق یعامل لیتحل قیطر
 یستگیشاو  یمیخودتنظ اسیمقخرده ایبه سه عامل  ،تینها

 یریپذتیولؤو مس یو همدل و ابراز آن یجانیدانش ه ،یاجتماع
 قیطر از سازه ییروا حاضر، پژوهش در یحال در ؛افتی دست

و چرخش  یاصل لفهؤم لیتحل روش با یاکتشاف عامل لیتحل
 اسیمقخرده ایپنج عامل  ،تیانجام شد و در نها ماکسیوار
 یستگیشا ،یمیخودتنظ متخصصان نظر با هاعامل و آمد دستبه

. شدند دهینام یجانیه دانشو  یریپذتیولؤمس ،یهمدل ،یاجتماع
 یگذارنمره وهی( و شهیگو 42) هاهیگو دالزم به ذکر است که تعدا

 ؛نکرد یرییتغ چیصورت صفر تا سه( هبه یاچهار درجه یکرتی)ل
 یهاها از سه به پنج، تعداد سؤالعامل شیبا توجه به افزا یول

 شتریب یدرون یکه همبستگ نیا گریمتفاوت بود. نکته د هاهیگو
 یرانیو ا ییکایکه فرم آمر شودیمطلوب در نظر گرفته م 70/0از 

داشتند و  یمطلوب یدرون یهم بودند، همبستگ هیشب باًیهر دو تقر
 شرط را برآورده کردند.  نیا

پژوهش حاضر به بررسی  ،گفت توانیم جهیعنوان نتبه
 یهاارزش اسیمق یسنجی نسخه فارسهای روانویژگی
 یو ناشنوا یکودکان عاد یبرا یآورو تاب یجانیه -یاجتماع

 و ییروا و دیانجام اسیمقخرده پنج و هیگو 42 با یدبستانشیپ
 یبرا که اسیمق نیا از ن،یبنابرا. گرفت قرار دأییت مورد آن ییایپا
 یهایژگیو و شدو در شهر اصفهان هنجاریابی  رانیبار در انیاول

 یابیارز یبرا توانیم، دیگرد دأییو ت یآن بررس یسنجروان
و  یکودکان عاد یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش
 اسیمق نیاز ا ن،یابرعالوه. کرد استفاده یدبستانشیپ یناشنوا

 یازهایبا ن یدبستانشیکودکان پ یهاگروه ریسا یبرا توانیم
 ییایانجام و پا یمطالعه مقدمات کیبهتر  یول ؛استفاده کرد ژهیو

شناسان، پژوهش به متخصصان، روان نیاآن محاسبه گردد. 
 یترتا درک جامع کندیکمک م نیپژوهشگران، معلمان و والد

ها داشته باشند. با آن فیو توص یجانیو ه یاجتماع یهااز سازه
 که یآورتاب و یجانیه -یاجتماع یهاارزش اسیاستفاده از مق

 نیا تا دیگرد فراهم طیشرا ،شد یابیهنجار پژوهش نیا در
. شود یابیارز یدبستانشیپ یناشنوا و یعاد کودکان در هایژگیو

 نیا از استفاده با که کودکان یابیارز حاصل یهاافتهی ،جهینت در
 شرفتیپ ،یشناخت تحول یبرا را ریمس ،شد خواهد انجام اسیمق

 و سازدیم هموار کودکان یاجتماع یهامهارت بهبود ،یلیتحص
 و یریپذتیولؤمس ،یهمدل ،یاجتماع یستگیشا ،یمیخودتنظ

 کودکان ،بیترتنیابه. کندیم تیتقو هاآن در را یجانیه دانش
 ن،یوالد با را یمطلوب و مثبت روابط توانندیم ترراحت و بهتر

 نیا جینتا. نمایند برقرار خود معلمان ای انیمرب و همساالن
 و یشناخت ،یاجتماع یهاستمیس که است آن از یحاک پژوهش

 و یابیارز یبرا و هستند دهیچیپ و یچندبُعد ه،یچندال یجانیه
 هایژگیو نیا به که است معتبر یابزار به ازین هاآن در تحول
 یجانیه ،یشناخت ،یجسم ابعاد بتواند تا باشد داشته یخاص توجه

 .کند تیتقو یزندگ گستره در را هاآن تحول و رشد یاجتماع و
 اسیمق که است نیا حاضر پژوهشی هاتیمحدوداز  یکی
کودکان  یفقط برا یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش

 مراکز مانند یآموزش مراکز در که ساله شش تا سه یدبستانشیپ
 شدهیابیهنجار ،انددهید آموزششهر اصفهان  دبستانازشیپ
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 یسن دوره نیا در که یکودکان یبرا دارد امکان یعنی ؛است
 ریکودکان ز یبرا ن،یابرعالوه. نباشد مناسب ،نندیبینم آموزش

حجم نمونه ؛ همچنین ستیهفت سال مناسب ن یدو سال و باال
مانند  یعوامل مختلفو  در گروه مادران کودکان ناشنوا کم بود

 و یاقتصاد تیوضع و فرهنگ خانواده،ساختار  ت،یجنس سن،
 شنهادیپ نیبنابرا ؛نشد گرفته نظر در کنندگانشرکت یاجتماع

 یابیارز یبرا یبه ساخت ابزار یبعد یهاپژوهش ،شودیم
 یسن یهاگروه یبرا یآورو تاب یجانیه -یاجتماع یهاارزش

 کودکان یهاگروه ریسا نیهمچن و گوناگون یشهرها در مختلف
 دوره در که یکودکان باشند، داشته توجه ژهیو یازهاین با
 حجم نمونه ؛رندیگ قرار مدنظر ،کنندینم شرکت یدبستانشیپ

 سن،مانند  یعوامل ؛ابدی شیافزا یازهایکودکان با ن یهاگروه یبرا
 یاجتماع و یاقتصاد تیوضع و فرهنگ خانواده،ساختار  ت،یجنس

 گرددیم شنهادیپ ن،یبرادر نظر گرفته شوند. عالوه کنندگانشرکت
کودکان  یبخشو مراکز آموزش و توان یدبستانشیکه مراکز پ

جهت ارائه به یمنظور ابزار غربالگربه اسیمق نیاز ا یدبستانشیپ
  هدفمندتر استفاده کنند. یهاخدمات و مداخله

 منابع

 ی(. اثربخش1396) ،م ،یدهکرد یانیو ک .،ا ،یبرجعل .،ز ،یمانیسل اصل
و پردازش  یشناخت میتنظ یبر راهبردها یفردنیب یدرمانروان
. یدختر مبتال به اضطراب اجتماع انیدانشجو یدادیروپس

 یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده یشناختروان مطالعات
 .7-23 ،(2)13 .الزهرا دانشگاه

. جانییه یینارسا و دلبستگی های(. سبک1388) .ع. م بشارت،
 .63-68 (،24)12 .شناختیروان هایپژوهش

سنجی روان هایی(. بررسی ویژگ1393) .و بزازیان، س .،ع. بشارت، م
ای از جامعه ایرانی. در نمونه جانیشناختی ه میپرسشنامه تنظ

 .61-70، (24)84. ییمجله دانشکده پرستاری و ماما

 یابیو هنجار یاجتماع تی(. ساخت پرسشنامه کفا1385) .ش ،نیپرند
 دانشکده ارشد، یکارشناس نامهانیپا .آن در نوجوانان شهر تهران

 .ییطباطبا عالمه دانشگاه ی،تیترب علوم و یشناسروان

 میو تعهد بر تنظ رشیبر پذ یدرمان مبتن ی(. اثربخش1396) .م ترخان،
 یشناختروان مطالعاتزنان افسرده.  یزندگ یو معنادار جانیه

-164 (،3)13. الزهرا دانشگاه یشناسروان و یتیترب علوم دانشکده
148. 

(. 1376) .م ،و دژکام ـ.،ه. ا ار،یمهر .،ج ،یبوالهر .،ش. ج ،زادهیتوکل
و کمبود توجه در  ییذایا یرفتار یهااختالل یرشناسیگهمه

پزشکی و مجله روانشهر گناباد.  یآموزان دبستاندانش
 .52-45 ،(2و  1)3 .ایرانشناسی بالینی روان

 هوش نیب رابطه در یآورتاب یاواسطه نقش(. 1386) .ب جوکار،
 .معاصر یشناسروان. یزندگ از تیرضا با یعموم هوش و یجانیه
2(2،) 3-12. 

 یتمندیرضا ینیبشی(. پ1397) .ز ،یو دشت بزرگ .،س ،ییرضا
 یو نشاط ذهن نیزوج متیصم ،یجانیه ییبراساس ناگو تیزوج

کودکان  یتوانمندسازنشریه گام. در مادران کودکان آهسته
 .123-133 ،(1)9 .یئاستثنا

 .س ،یو فرامرز .،ا ،یقمران .،ا ان،یارمحمدی .،ا ،یعابد .،م ،سپنتا
 بر کسونیمثبت فردر جاناتیبرنامه آموزش ه ری(. تأث1397)

نامه فصل. یآموزان مبتال به نارساخواندانش جاناتیه میتنظ
 .109-94 (،4)5 .سالمت روان کودک

 اثربخشی یبررس(. 1397) .س .س آبکنار،لیجل و .،م ،یعاشور

 با افراد اجتماعی کفایت بر استرس برابر در سازیمنیا آموزش

 .29-38 (،3)18 .یئاستثنا کودکان نامهفصلنشریه  .مغزی فلج

 یسازمنیآموزش ا ی(. اثربخش1397) .زاده، سو قاسم .،م ،یعاشور
 یزندگ یریگو جهت یگرنییخودتع ،یجانیه ییبر ناگو یروان

 .یشناختروانمطالعات  نامهفصل. ییشنوا بینوجوانان با آس
14(2،) 24-8. 

 یشناخت یبرنامه آموزش ی(. اثربخش1395) .ط ،یکیتاز و .،ج ،یکرم
آموزان و سالمت روان مادران دانش تیزوج یبر رضامند یرفتار
 ،(2)7 .یئکودکان استثنا یتوانمندساز نشریه. ییشنوا بیبا آس

29-19. 

 سهی(. مقا1396) .م ،یدیشه یو انصار .،م ،یعاشور .،ف ،یمحمود
شده، اضطراب و استرس مادران کودکان ادراک یاجتماع تیحما

 نشریه. یعاد ییسمعک و شنوا یدارا ،یکاشت حلزون
 .15-25 ،(2)8 .یئکودکان استثنا یتوانمندساز

 یبررس(. 1394) .م ،یو عاشور .،س .س آبکنار،لیجل .،گ ،یمولل
 کودکان یاجتماع یهامهارت بر یگروه یدرمانیباز یاثربخش

 (،1)16 .یتوانبخش نامهفصل. ییشنوا دهیدبیآس یدبستانشیپ
27-18.  

. (1393، ت. )زادهیموسو ، یرلو، ک.نص یسار یعالم.،  یمانی،نر
 و کنترل تکانه بر یجانه آموزش متمرکز بر یاثربخش یسهمقا

آموزان مبتال به دانش یو عواطف مثبت و منف یلیتحص یفرسودگ
 .99-79 (،3)3 .یادگیری یهایناتوان. یادگیری یناتوان
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 .،س ،بامداد .،س ،یرمردیش.، س ،یخواستار .،م ،یرآبادیزاده مینور
 میبر تنظ یمداخله مبتن ی(. اثربخش1396) .آ ،یفارسان یو خسرو

 ییو ناگو یجانیه یشناخت یدهنظم یبر راهبردها جانیه
شرفتیپعروق کرونر قلب.  ییمبتال به نارسا مارانیدر ب یجانیه
 .1-13 (،10)2 .یرفتار علوم در نینو یها

 نسخه سه یابی(. هنجار1390) .ر. ح ،یضیعر و .،ف ،یزدخواستی

 اصفهان. شهر در کودک رفتار اههیس معلم مادر و پدر/ کودک،

 .60-70 ،(1)17 .رانیا ینیبال یشناسروان و یپزشکروان مجله

سنجش  اسیمق ییو روا ییایپا یررسب(. 1381) .م ر،یخ و .،ف ،یوسفی
عملکرد دختران و پسران  سهیماتسون و مقا یاجتماع یهامهارت

دانشگاه  یو انسان یعلوم اجتماع مجله .اسیمق نیدر ا یرستانیدب
 . 147-158 (،2)18 .رازیش
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Study of Persian version of Social-Emotional Assets and Resilience Scale's psychometric 

properties in normal and deaf preschool children 

Mohammad Ashori*1 

Masoumeh Yazdanipour2 

Abstract  
The purpose of the present research was to study the psychometric properties of the Persian version of social-

emotional assets and resilience scale for normal and deaf preschool children in Isfahan City. This study was a 

descriptive research of survey type. The statistical population of the present research included 382 experts and 

mothers of normal and deaf preschool children of Isfahan City in 2018-2019 academic year. The sample included 

respectively 10, 310 and 62 experts and mothers of normal and deaf children who were selected randomly. 

Assessment tool included Social-Emotional Assets and Resilience Scale for preschool children (SEARS). 

Viewpoints of 10 experts were gathered to assess the questionnaire’s face and content validity. Lawshe method and 

Waltz & Bausell method were used to calculate content validity index. Construct validity was analyzed using factor 

analysis. The reliability of scale was calculated using Cronbach’s alpha. The scale was constructed in 5 subscales 

and 42 items with a set of 4 answer choices for each question. The face validity and content validity (CVI=0/83) 

was confirmed. Content validity index was 0/83, 0/89, 0/83, 0/81 and 0/84 for subscales of self-regulation, social 

competence, empathy, responsibility and emotional knowledge, respectively. The reliability using Cronbach’s 

alpha was 0/88 for the total score and 0/87, 0/86, 0/90, 0/84 and 0/85 for the subscales, respectively. The Social-

Emotional Assets and Resilience Scale for normal and deaf preschool children has been shown to be a valid and 

reliable tool. Therefore, it is capable to be used in Iranian society and can be used for assessing emotional 

competency of normal and deaf preschool children. 

Keywords: Psychometric properties, resiliency, social-emotional assets, standardization 
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