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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری در کودکان عادی و ناشنوای
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ناشنوا میشد که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب گردیدند .ابزار سنجش ،مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری برای کودکان پیشدبستانی
( )SEARSبود .برای تعیین روایی صوری و محتوایی از نظر  10متخصص استفاده شد .شاخص روایی محتوایی به روش الواشه و روش والتز و باسل
بهدست آمد و شاخص روایی سازه به روش تحلیل عاملی محاسبه گردید .پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ بهدست آمد .مقیاس در پنج
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دارد و میتوان از آن برای ارزیابی ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری کودکان عادی و ناشنوای پیشدبستانی استفاده کرد.
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مقدمه
ارزیابی رفتارهای اجتماعی و هیجانی کودکان خردسال بهمنظور
درک پیشرفتهای تحولی آنان و اطالعرسانی به والدین برای
مراقبت و آموزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .بهنظر
میرسد کودکانی که در دوره پیشدبستانی ،مهارتهای اجتماعی
و هیجانی بهتری دارند ،در دوره جوانی هم بهتر بتوانند
استرسهای خود را در مواجهه با شرایط نامطلوب کنترل کنند و
تابآوری 1باالتری داشته باشند .با وجود اینکه تغییرات اخیر در
رابطه با ارزیابیها و مداخلههای بهنگام بر رفتار مثبت تمرکز
دارند؛ ولی ابزارهای روا و پایای اندکی برای ارزیابی توانمندی
کودکان پیشدبستانی وجود دارد .اهمیت این مسئله درباره تحول
اجتماعی و هیجانی کودکان پیشدبستانی بیشتر است و ابزارهای
بسیار اندکی در این زمینه وجود دارند (راویچ.)2013 ،
عالوهبراین ،چالشهای اجتماعی و هیجانی ،بخشی از زندگی
روزمره هر فردی محسوب میشود و یکی از عواملی که
پیامدهای اجتماعی و هیجانی نامطلوب را کنترل میکند ،تنظیم
هیجان 2است (سپنتا ،عابدی ،یارمحمدیان ،قمرانی و فرامرزی،
 .)1397امروزه به عملکرد شناختی ،هیجانی ،اجتماعی و تحصیلی
کودکان پیشدبستانی ،بهویژه کودکان ناشنوا 3توجه ویژهای
میگردد (الویر .)2018 ،این کودکان نسبت به همساالن عادی
خود مشکالت شناختی ،هیجانی و اجتماعی بیشتری را تجربه
مینمایند (محمودی ،عاشوری و انصاری شهیدی1396 ،؛
عاشوری و قاسمزاده1397 ،؛ لین ،لین ،ویو و ونگ )2016 ،و این
مشکالت تأثیر نامطلوبی بر عملکرد آنها در حوزههای مختلف
میگذارد (آدیگان2017 ،؛ شین و هانگ .)2017 ،زیرا آسیب
شنوایی میتواند کودکان را در معرض انزوا قرار دهد (کرمی و
تازیکی )1395 ،و آموزش چنین کودکانی یکی از
چالشبرانگیزترین حوزههای مطالعه در آموزش ویژه قلمداد
میشود (لورانس و همکاران .)2018 ،یکی از عوامل مهم در
برقراری ارتباط مطلوب والدین با فرزند ناشنوای خود ،گسترش
اطالعات و آگاهی و احساس مسؤولیت آنها است (الویر،
 .)2018توجه به مشکالت هیجانی افراد عادی و ناشنوا از اهمیت
ویژهای برخوردار میباشد (کاستیلینو و همکاران ،)2016 ،ولی

ابزارهای اندکی برای ارزیابی شایستگی هیجانی 4یا ارزشهای
اجتماعی هیجانی و تابآوری کودکان پیشدبستانی 5وجود دارد.
با اینکه رشد مهارتهای موردنظر در کودکان شنوا و ناشنوا،
اندکی تفاوت دارد یا به بیان دقیقتر ،کودکان ناشنوا در بسیاری
از حوزهها با تأخیر مواجه هستند؛ ولی مقداری از این تأخیرها نیز
از نبود ابزارهای روا و پایا و ارزیابی نامناسب ناشی میشود که
این امر توجه به کودکان ناشنوای پیشدبستانی را برجستهتر
میسازد (هاالهان ،کافمن و پولن.)2018 ،
هیجانها ،حالتهای پیچیده روانشناختی هستند که سه
مؤلفه تجربه ذهنی ،پاسخ هیجانی و رفتار آشکار را در برمیگیرند
(بالدوسی ،آوانری و فراکارولی .)2014 ،بهطورکلی ،تنظیم هیجان
یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر کاهش مشکالت روانشناختی
است (نریمانی ،عالی ساری نصیرلو و موسیزاده.)1393 ،
بهبیاندیگر ،دو مقوله مهم تنظیم هیجان که ارزیابی مجدد مثبت
و تجربه و بیان هیجان مثبت میباشد ،میتواند به کارکرد
بینفردی بهتر و کاهش مشکالت روانشناختی منجر گردد
(اصل سلیمانی ،برجعلی ،کیانی و دهکردی .)1396 ،تابآوری به
معنای توانایی غلبه بر مشکالت و تبدیل آنها به فرصتی برای
رشد و چارچوبی ارزشمند برای تعامل با افراد در موقعیتهای
چالشبرانگیز زندگی است (وارکر و دویلی .)2012 ،برخورداری از
این خصوصیت باعث میشود تا افراد رفتار سازش یافتهتری
داشته باشند ،رویارویی با مشکالت را برای آنها سادهتر میکند
و امکان برخورد مؤثر با موانعی که در راه رسیدن به اهداف
میباشد را افزایش میدهد (هاالهان ،کافمن و پولن.)2018 ،
ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری متمرکز بر هیجان
است و بر ماهیت سازگارانه و کارکردی هیجانها تأکید میکند
(گروس .)2007 ،عالوهبراین ،بهدنبال شناسایی و تصحیح
تالشهای ناسازگارانه برای تنظیم تجارب هیجانی ،تسهیل
پردازش مناسب و خاموشکردن پاسخهای مفرط هیجانی به
نشانههای درونی و بیرونی میباشد (رضایی و دشتبزرگی،
1397؛ ویلیاموسکا و همکاران .)2010 ،ارزشهای اجتماعی-
هیجانی و تابآوری بهمعنای ارزیابی یا بررسی مهارتهای
اجتماعی و هیجانی کودکان است .ارزشهای اجتماعی -هیجانی

1. resiliency
2. emotion regulation
3. deaf children

4. emotional competency
5. social-emotional assets and resiliency of preschool
children

 | 110نشریه توانمندسازي کودکان استثنائی (علمی -پژوهشی) ،سال دهم ،شماره  ،)32(3پاییز 1398

محمد عاشوري و معصومه یزدانیپور

و تابآوری در کودکان شامل شامل خودتنظیمی ،1شایستگی
اجتماعی ،2دانش هیجانی ،3همدلی 4و مسؤولیتپذیری 5میشود
(راویچ .)2013 ،به توانایی افزایش آگاهی هیجانی و توانایی
تنظیم و تعدیل فشارهای درونی و حالتهای برانگیختگی
هیجانی از طریق فرآیندهای شناختی ،خودتنظیمی گفته میشود
(نوریزاده میرآبادی ،خواستاری ،شیرمردی ،بامداد و خسروی
فارسانی .)1396 ،شایستگی اجتماعی در برگیرنده حاالت مهم
روانی فرد است که احساسهایی مانند اهمیت داشتن ،کفایت و
خودکارآمدی ،تأثیرگذاری ،خودتصمیمگیری و اعتماد را در
برمیگیرد .شایستگی اجتماعی همان توانایی عملکرد انسان در
امور مربوط به استقالل شخصی و مسؤولیتپذیری اجتماعی
است و شامل مهارتهای شناختی ،رفتاری ،هیجانی و انگیزشی
میشود (عاشوری و جلیلآبکنار.)1397 ،
بعضی از متخصصان ،ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری را بهعنوان مهارتهایی تعریف کردهاند که افراد برای
حفظ ،مهار و افزایش تجربه و ابراز رفتارهای اجتماعی -هیجانی
بهکار میبرند (گاروفالو ،ولوتی و زاواتینی .)2018 ،برخی
متخصصان نیز ،ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری را با
مواجهشدن فرد با هیجانهای منفی بهجای اجتناب از آن در
حالت پریشانی و درک توأم با شفقت ،جهت نیل به اهداف مهم
مرتبط میدانند (گریگوری ،الچانس و تایلر2015 ،؛ اسکورل،
ونریجن ،دیواید ،ونگوزن و سواب .)2016 ،ارزشهای
اجتماعی -هیجانی و تابآوری شامل آگاهی هیجانی ،شناسایی
هیجانها ،تغییر احساسات ،درک برانگیختگی هیجانی ،تعدیل
هیجان و پذیرش هیجان منفی میشود (ترخان1396 ،؛
پورنامانیگسی .)2017 ،میتوان گفت ،ارزشهای اجتماعی
هیجانی و تابآوری عاملی کلیدی و تعیینکننده در بهزیستی
روانی هر فردی است که در انطباق با رویدادهای استرسآور
زندگی نقشی اساسی ایفا میکند و بر کیفیت زندگی فرد اثر
میگذارد .بیان مناسب هیجانات شدید یا دشوار میتواند حمایت
همساالن را در پیداشته باشد و در مقابل بیان بیشازحد

هیجانات شدید میتواند شایستگی هیجانی فرد را تهدید کند
(گارنفسکی ،حسین و کرایج.)2017 ،
یکی از پرسشنامههای مرتبط با ارزشهای اجتماعی-
هیجانی و تابآوری ،پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان 6است که
گارنفسکی و کرایج در سال  2006آن را طراحی کردهاند .این
پرسشنامه ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجانها را در پاسخ به
حوادث تهدیدکننده و تنیدگیزای زندگی برحسب نُه عامل
میسنجد که عبارتند از :خودسرزنشگری ،دیگرسرزنشگری،
تمرکز بر فکر /نشخوارگری ،فاجعهنمایی ،کماهمیتشماری،
تمرکز مجدد مثبت ،ارزیابی مجدد مثبت ،پذیرش ،تمرکز مجدد
بر برنامهریزی .پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان از دو مقیاس
تشکیل شده است :مقیاس راهبردهای غیرانطباقی از چهار عامل
نخست و همچنین مقیاس راهبردهای انطباقی از پنج عامل آخر
را تشکیل میشود .بشارت و بزازیان ( ،)1393پایایی پرسشنامه
تنظیم شناختی هیجان را به روش آلفای کرونباخ در دامنه 0/87
تا  0/93و روایی آن در دامنه  0/73تا  0/87گزارش کردهاند.
یکی دیگر از پرسشنامههای مرتبط ،مقیاس ناگویی هیجانی7
میباشد که بگبی ،پارکر و تیلور در سال  1994طراحی کردهاند.
این مقیاس دارای سه خردهمقیاس دشواری در شناسایی
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی است.
روایی محتوایی ابزار با نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با روش
کرونباخ  0/82گزارش گردید (آیدین .)2015 ،بشارت (،)1388
ضرایب آلفای کرونباخ برای ناگویی هیجانی کل و سه
خردهمقیاس آن را بهترتیب  0/75 ،0/82 ،0/85و  0/72گزارش
کرده است .نمونه دیگر از پرسشنامههای مرتبط ،پرسشنامه
شایستگی اجتماعی است که فلنر ،لیس و فلیپس در سال 1990
طراحی کردهاند .این پرسشنامه ،چهار خردهمقیاس مهارت
شناختی ،مهارت رفتاری ،کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی دارد.
پرندین ( )1385ضریب پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ 0/88
گزارش کرد .روایی آن نیز به روش تحلیل عاملی تأیید شد و
مقدار کفایت نمونهبرداری آن  0/82بهدست آمد .مقیاس
تابآوری 8هم ،یکی دیگر از مقیاسهای مرتبط با ارزشهای

1. self-regulation
2. social competence
3. emotion knowledge
4. empathy

5. responsibility
6. cognitive emotion regulation questionnaire
7. alexithymia scale
8. resiliency scale
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اجتماعی -هیجانی و تابآوری است که کانر و دیویدسون در سال
 2003آن را تدوین کردهاند .آنها اعتبار این مقیاس را از طریق
آلفای کرونباخ  0/89و از طریق بازآزمایی  0/87گزارش کردهاند.
جوکار ( ،)1386اعتبار این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ 0/93
و روایی آن را از طریق تحلیل عاملی  0/91برآورد نمود.
پرسشنامههای دیگری برای سنجش مهارتهای اجتماعی
هیجانی و تابآوری در کودکان و نوجوانان عادی و ناشنوا وجود
دارد .مقیاس مهارتهای اجتماعی 1را ماتسون ،روتاتوری و
هلسل در سال  1983برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی کودکان
 4تا  18ساله ابداع کردند که یوسفی و خیر ( )1381آن را
هنجاریابی نمودند .ضریب پایایی این مقیاس از طریق آلفای
کرونباخ و دو نیمهکردن یکسان و برابر با  0/86گزارش شده
است .روایی سازه آن از روش آماری تحلیل عاملی به شیوه
مؤلفههای اصلی استفاده گردید که مقدار ضریب کفایت
نمونهبرداری  0/86بهدست آمد .مقیاس درجهبندی مهارتهای
اجتماعی 2را گرشام و الیوت در سال  1990در سه فرم والدین،
معلمان و دانشآموزان برای سه دوره تحصیلی پیشدبستانی،
دبستان و راهنمایی -دبیرستان طراحی کرده است .ضریب اعتبار
این مقیاس از طریق آلفای کرونباخ  0/94گزارش شده است.
موللی ،جلیلآبکنار و عاشوری ( ،)1394با اجرای این مقیاس بر
روی کودکان کمشنوای ایرانی ،ضریب پایایی آن از طریق آلفای
کرونباخ  0/79و همچنین روایی آن را از طریق تحلیل عاملی
 0/83گزارش کردهاند .پرسشنامه مشکالت رفتاری راتر 3را راتر،
کاکس ،توپلینگ ،برگر و یول در سال  1975طراحی کردهاند که
پایایی بازآزمایی و پایایی درونی این پرسشنامه را با فاصله زمانی
دو ماهه  0/74گزارش شده است .میزان توافق پرسشنامه نیز
 76/7بهدست آمد .توکلیزاده ،بوالهری ،مهریار و دژکام ()1376
در ایران نیز ،پایایی این پرسشنامه را با روش دونیمهکردن و
بازآزمایی بهترتیب  0/68و  0/85گزارش کردند .فهرست
مشکالت رفتاری کودک 4را نیز آخنباخ و رسکورال در سال 2001
طراحی نمودهاند که هشت عامل اضطراب /افسردگی،
گوشهگیری /افسردگی ،شکایتهای جسمانی ،مشکالت
اجتماعی ،مشکالت تفکر ،مشکالت توجه ،نادیدهگرفتن قواعد و

رفتار پرخاشگرانه را در کودکان و نوجوانان  6-18ساله ارزیابی
میکند .پایایی آزمون -بازآزمون مقیاسها بین  0/93تا 1
بهدست آمده است .ضرایب کلی اعتبار با استفاده از آلفای کرانباخ
 0/97و با استفاده از اعتبار بازآزمایی  0/94گزارش شده است
(آخنباخ و رسکورال .)2001 ،یزدخواستی و عریضی (،)1390
ضریب اعتبار آلفای کرونباخ آن را برای فرم والدین  0/90بهدست
آوردند و اعتبار سازه آن را  0/62-0/88گزارش نمودهاند.
الزم به ذکر است که همه ابزارهای فوق با اینکه ابزارهایی
روا و پایا هستند ،اما برای دامنه سنی گسترده یا فقط برای
نوجوانان و بزرگساالن طراحی شدهاند ،نسبتاً قدیمی میباشند و
هیچیک به ارزیابی تخصصی ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری کودکان پیشدبستانی نمیپردازند .نخستین مقیاس
برای ارزیابی ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری کودکان
پیشدبستانی که همان شایستگی هیجانی را ارزیابی میکند،
راویچ در سال  2013هنجاریابی کرده است .مقیاس ارزشهای
اجتماعی -هیجانی و تابآوری برای ارزیابی یادگیری اجتماعی
و هیجانی کودکان پیشدبستانی بهکار میرود .این مقیاس شامل
سه خردهمقیاس خودتنظیمی و شایستگی اجتماعی ،دانش
هیجانی و ابراز آن و همدلی و مسؤولیتپذیری میشود .از نظر
راویچ ( ،)2013ارزشهای -اجتماعی هیجانی و تابآوری همان
فرایند اکتساب و استفاده مؤثر از دانش ،نگرش و مهارتهای
الزم برای شناخت و مدیریت احساسات میباشد .در این پژوهش
نیز به بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی همین
مقیاس پرداخته شده است که با توجه به مطالب ذکرشده از
اهمیت و نوآوری خاصی برخوردار است و حاکی از خأل پژوهشی
در این حوزه میباشد .در راستای ضرورت این پژوهش میتوان
گفت ،روانشناسی در ابتدا بیشتر بر هیجانهای منفی مانند
افسردگی و اضطراب تمرکز داشت و بر هیجانهای مثبت مانند
خنده و شادی کمتر تأکید میکرد .بههمیندلیل ،امروزه پژوهش
درباره ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری کودکان
پیشدبستانی بهطور قابلتوجهی در حال توسعه و پیشرفت است.
ازسویدیگر ،پیشرفت روزافزون دانش روانشناسی و مداخلههای
روانشناختی ،مستلزم دسترسی به ابزارهای دقیق و عینی

1. Social skills scale
2. Social skills rating scale or SSRS

3. Rutter child behavior questionnaire for parents
)4. Child behavior checklist (CBCL
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بهمنظور ارزیابی و سنجش ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری و مؤلفههای مختلف آن میباشد .از آنجایی که توجه
به ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری در کودکان
پیشدبستانی از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است و در جامعه ما
در این زمینه هنوز ابزار معتبر و مبتنی بر شرایط موجود ساخته
نشده است ،پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای
روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی
و تابآوری در کودکان عادی و ناشنوای پیشدبستانی در شهر
اصفهان انجام شد.
روش

جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری این
پژوهش را متخصصان ،مادران کودکان عادی و مادران کودکان
ناشنوای پیشدبستانی شهر اصفهان در سال  1397-98تشکیل
دادند .نمونه بهترتیب شامل  310 ،10و  62نفر از متخصصان،
مادران کودکان عادی و مادران کودکان ناشنوا میشد که با روش
نمونهگیری تصادفی از  10مرکز پیشدبستانی شهر اصفهان
انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش برای متخصصان
داشتن مدرک دکتری در رشته روانشناسی ،سابقه ارائه خدمات
روانشناختی به کودک بهمدت حداقل  10سال و آشنایی با اصول
ابزارسازی بود .مالکهای ورود برای مادران کودکان عادی و
ناشنوا نیز داشتن فرزند دو تا شش ساله عادی یا ناشنوای با ُافت
شنوایی بیش از  40دسیبل در حال آموزش در مراکز
پیشدبستانی بود .مالکهای خروج از پژوهش نیز ،برای همه
شرکتکنندگان ،تمایلنداشتن به شرکت در پژوهش بود.

ابزار سنجش
مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری برای کودکان
پیشدبستانی :)SEARS( 1این مقیاس را راویچ در سال 2013
برای ارزیابی یادگیری اجتماعی و هیجانی کودکان پیشدبستانی
طراحی کرده است .مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری برای کودکان پیشدبستانی دارای سه خردهمقیاس
خودتنظیمی و شایستگی اجتماعی ،دانش هیجانی و ابراز آن و

همدلی و مسؤولیتپذیری میشود .این مقیاس در طیف لیکرتی
چهار درجهای بهصورت هرگز ( ،)0گاهی ( ،)1اغلب ( )2و همیشه
( )3نمرهگذاری میگردد و حداقل و حداکثر نمره آن بهترتیب صفر
و  126است .روایی محتوایی و روایی سازه مقیاس ارزشهای
اجتماعی هیجانی و تابآوری برای کودکان پیشدبستانی مطلوب
گزارش شده است .در واقع ،روایی از طریق تحلیل عامل در دامنه
 0/39تا  0/92محاسبه گردید .پایایی آن نیز از طریق آلفای
کرونباخ برای هر سه عامل بهترتیب  0/ 92 ،0/95و  0/90و برای
کل مقیاس  0/97بهدست آمد (راویچ.)2013 ،
برای اجرای پژوهش حاضر که بهصورت بررسی ویژگیهای
روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی
و تابآوری است ،ابتدا پیشنویس این مقیاس براساس بررسی
دقیق منابع موجود تدوین شد .نحوه تهیه مقیاس به این صورت
بود که ابتدا مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری
که راویچ در سال  2013در قالب رساله دکتری در دانشگاه اورگن
در غرب آمریکا تدوین کرده بود با استفاده از ترجمه روبهجلو،
ترجمه روبهعقب و مقایسه این دو متن به فارسی برگردانده شد.
سپس  10نفر از روانشناسان دارای مدرک تحصیلی دکتری
روانشناسی با تجربهکاری بیش از  10سال در حوزه کودک که
از اصول ابزارسازی آگاهی داشتند ،روایی محتوایی هریک از
گویهها و کل مقیاس را براساس سادگی ،مرتبطبودن و وضوح
آنها بررسی نمودند .مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری در یک مطالعه مقدماتی طی دو مرحله به مادران 24
کودک عادی و  17کودک ناشنوای پیشدبستانی داده شد تا
بخوانند و سؤالهایی را که واضح نیستند مشخص کنند.
بهاینترتیب ،با اصالحاتی که انجام گردید سادگی و وضوح
گویهها و همچنین روایی صوری مقیاس تضمین شد .با توجه به
مقیاسهای مهارتهای اجتماعی ،تنظیم شناختی هیجان،
ناگویی هیجانی ،شایستگی اجتماعی و تابآوری به جستوجوی
مقولههای احتمالی مغفولمانده در مقیاس مقدماتی پرداخته شد
و درباره مقولهها و سؤالها تجدیدنظری بهعمل آمد .بهاینترتیب،
تغییراتی در مقولهها و گویهها بهوجود آمد ،مقیاس مقدماتی در
طیف لیکرتی چهار درجهای بهصورت هرگز ( ،)0گاهی ( ،)1اغلب
( )2و همیشه ( )3نمرهگذاری و فرم پیشنویس آماده گردید.

1. Social-Emotional Assets and Resiliency Scale for
)preschool (SEARS
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فرم پیشنویس مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری بهمنظور تعیین نسبت روایی محتوایی 1و شاخص روایی
محتوایی 2بهترتیب به روش الواشه 3و والتز و باسل 4به همان
 10متخصص داده شد تا روایی کل مقیاس محاسبه گردد .در
روش الواشه باید متخصصان ضروری ،مفید ولی غیرضروری یا
غیرضروریبودن هر گویه را مشخص میکنند؛ اما در روش والتز
و باسل میزان سادگی ،مرتبطبودن و وضوح هر گویه را براساس
طیف لیکرتی چهار درجهای مشخص مینمایند .در هر دو روش
روایی کل قابل محاسبه است .شاخص روایی سازه به روش
تحلیل عاملی محاسبه شد .برای تعیین پایایی مقیاس ارزشهای
اجتماعی -هیجانی و تابآوری بهصورت تصادفی به  10مرکز
پیشدبستانی در شهر اصفهان مراجعه گردید 372 .نفر که 310
نفر آنها از مادران کودکان عادی و  62نفر از آنان مادران
کودکان ناشنوا بودند بهصورت تصادفی انتخاب شدند و مقیاس
موردنظر را تکمیل نمودند.
بهمنظور رعایت مالحظات اخالقی پژوهش ،پس از کسب
رضایت کتبی از شرکتکنندگان در پژوهش و جلب همکاری
آنها ،پژوهش صورت گرفت .به مسؤوالن مراکز پیشدبستانی
و شرکتکنندگان در این پژوهش اطمینان داده شد که اطالعات

استخراج شده بهصورت محرمانه باقی ماند ،نتایج حاصل از
پژوهش در سطح کلی گروهها گزارش شود تا برای پیشبرد اهداف
تعلیم و تربیت در اختیار روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت
قرار گیرد .روایی محتوایی مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی
و تابآوری به روش الواشه ،و والتز و باسل ،روایی سازه به روش
تحلیل عاملی و همچنین پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ
محاسبه گردید.
یافتهها
در مطالعه مقدماتی مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری مشخص شد که گویههای  22 ،7 ،3 ،2و  28برای
مخاطب قابل درک نیست .بخشی از محتوای این دو سؤال حذف
و بهصورتی که برای فرهنگ و شرایط افراد ایرانی قابلدرک
باشد بازنویسی شدند .نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی
محتوایی مقیاس براساس نظر متخصصان برای شرکتکنندگان
با استفاده از روش الواشه و روش والتز و باسل  0/79و 0/83
بهدست آمد .ضریب دشواری و ضریب تمیز هر گویه نیز محاسبه
گردید که در جدول  ،1آمده است.

جدول  -1مقادیر ضریب دشواري و ضریب تمیز گویهها
گویهها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ضریب دشواري
0/47
0/37
0/60
0/54
0/38
0/39
0/52
0/47
0/43
0/39
0/42
0/36
0/41
0/33

ضریب تمیز
0/51
0/54
0/60
0/57
0/68
0/56
0/61
0/62
0/54
0/64
0/52
0/48
0/61
0/50

گویهها
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ضریب دشواري
0/39
0/47
0/42
0/40
0/47
0/51
0/48
0/46
0/53
0/47
0/37
0/44
0/51
0/52

ضریب تمیز
0/62
0/55
0/60
0/54
0/49
0/48
0/57
0/58
0/54
0/62
0/66
0/53
0/50
0/55

گویهها
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ضریب دشواري
0/42
0/47
0/42
0/49
0/46
0/51
0/47
0/39
0/50
0/46
0/48
0/53
0/48
0/44

ضریب تمیز
0/57
0/65
0/53
0/58
0/62
0/47
0/56
0/51
0/48
0/60
0/52
0/49
0/56
0/61

براساس نتایج جدول  1و با توجه به اینکه مقدار ضریب دشواری
از صفر تا یک و بهترین مقدار آن  0/5و حداکثر اطالع را ضریب

دشواری بین  0/3تا  0/7میدهد ،همه گویهها از ضریب دشواری
مطلوبی برخوردار بودند .ضریب تمیز هم از  -1تا  +1است و

)1. Content Validity Ratio (CVR
)2. Content Validity Index (CVI

3. lawashe
4. Waltz & Bausell
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هرچه مقدار آن به  +1نزدیکتر باشد ،بهتر است .ضریب تمیز همه
گویهها نیز این شرط را داشته باشد .در واقع ،خیدو ( )χ2محاسبه
شده برای همه گویهها در سطح آلفای  0/05معنادار بود .روایی
سازه حاصل از تحلیل عاملی مقیاس راویچ با روش ابلیمن ،بیانگر
سه عامل خودتنظیمی و شایستگی اجتماعی ،دانش هیجانی و

ابراز آن و همدلی و مسؤولیتپذیری بود .پیش از تحلیل عامل
اکتشافی ،مناسببودن عبارتهای مقیاس برای تحلیل عاملی با
استفاده از شاخص همبستگی نمرههای هر گویه با نمره کل
تصحیحشده و شاخص کجی استاندارد هر گویه مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج آن در جدول  ،2آمده است.

جدول  -2مقادیر همبستگی عبارتها با نمره کل تصحیحشده و کجی استاندارد گویهها
گویهها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

همبستگی
0/47
0/37
0/60
0/54
0/38
0/39
0/52
0/47
0/43
0/39
0/42
0/36
0/61
0/33

کجی
0/17
-0/11
0/09
0/23
0/12
0/34
-0/25
0/18
0/16
0/14
0/32
-0/37
0/08
0/10

گویهها
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

براساس نتایج جدول  ،2بررسی میزان همبستگی گویهها با نمره
کل تصحیحشده نشان میدهد که همه گویهها از همبستگی
خوبی (بیشتر از  )0/20برخوردارند .بررسی میزان کجی استاندارد
نیز حاکی از آن بود که این میزان برای تمام گویهها در دامنه
قابلقبول (بین  1/96تا  )-1/96قرار دارند .بنابراین ،همه گویهها
برای تحلیل مناسب هستند .نخستین گام برای تحلیل دادههای
حاصل از اجرای مقیاس بر روی  372نفر ( 310نفر از مادران
کودکان عادی و  62نفر از مادران کودکان ناشنوا) ،اجرای آزمون
کفایت نمونهبرداری ( )KMOو بارتلت است .اگر این دو آزمون
معنادار و غیرمعنادار باشند؛ بنابراین مفروضههای الزم برای

همبستگی
0/58
0/34
0/55
0/42
0/44
0/36
0/49
0/48
0/50
0/52
0/37
0/41
0/39
0/37

کجی
0/13
0/21
-0/22
0/15
0/07
0/18
0/24
0/19
-0/12
0/22
-0/06
0/37
0/24
0/11

گویهها
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

همبستگی
0/41
0/42
0/52
0/39
0/46
0/60
0/58
0/52
0/37
0/42
0/35
0/40
0/39
0/53

کجی
-0/13
0/68
0/93
0/29
-0/43
0/17
0/35
0/33
0/29
0/30
0/47
0/18
-0/25
0/13

کفایت نمونه و اجرای تحلیل عاملی برقرار میباشد .آزمون
بارتلت با درجه آزادی  377برای مادران کودکان عادی و ناشنوا
معنادار بود ( )P<0/0001و آزمون  KMOبرابر با 0/764
بهدست آمد .بنابراین ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
 42گویه مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری از
طریق تحلیل عامل اکتشافی با روش استخراج مؤلفههای اصلی
بررسی گردید .در تحلیل برای هر دو گروه نقطه برش 0/40
انتخاب و بهاینترتیب ،پنج عامل حاصل بهدست آمد که در
جدول  ،3گزارش شده است.
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جدول  -3مجموع واریانس تبیینشده در پنج عامل مقیاس ارزشهاي اجتماعی -هیجانی و تابآوري
شاخصها

مؤلفهها
مجموعهاي چرخش مجذور بارها
 -1خودتنظیمی
 -2شایستگی اجتماعی
 -3همدلی
 -4مسؤولیتپذیری
 -5دانش هیجانی

مجموع
3/27
2/34
1/83
1/69
1/57

درصد واریانس
14/27
10/32
8/49
6/93
6/11

ارزشهاي ویژه

تراکم درصدي
14/27
24/59
33/18
40/11
46/22

با توجه به نتایج جدول  ،3مشاهده میشود که آخرین ارزش ویژه
به مقدار قابلتوجهی به واریانس اضافه نمود و نمودار اسکری از
آن دفاع کرد و پنج عامل با ارزش ویژه باالی یک قادر به تبیین

مجموع
3/59
2/28
1/72
1/59
1/36

تراکم درصدي
16/62
27/05
34/62
40/86
46/22

درصد واریانس
16/62
10/43
7/57
6/24
5/36

 46درصد واریانس هستند .ماتریس مؤلفههای اصلی با چرخش
واریماکس برای مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری در جدول  ،4آمده است.

جدول  -4ماتریس مؤلفههاي اصلی با چرخش واریماکس
گویهها
 -13در شرایط خیلی سخت و ناامیدکننده ،آرام است.
 -22پس از درگیری با همساالن به راحتی هیجانهای خود را کنترل میکند.
 -26تجربههایی را در برابر سختیها کسب کرده است.
 -30بعد از ناراحتی به سادگی خود را آرام میکند.
 -1هنگام بازی با سایر کودکان لبخند میزند و میخندد.
 -22نوبت را در کارهای مختلف رعایت میکند.
 -42راههای مختلفی را برای حل مشکالتش امتحان میکند.
 -10بهراحتی با مراقبان یا مربیان جدید سازگار میشود.
 -17برای حل مشکالتش از صحبتکردن و بیان آنها استفاده میکند.
 -22هنگام عصبانیت بهجای برخورد فیزیکی از جملههای مناسبی استفاده میکند.
 -29کمک به دیگران را دوست دارد.
 -33بهراحتی بازی با سایر کودکان را شروع میکند.
 -6بهراحتی دوست پیدا میکند.
 -27وقتی کودکی ناراحت میشود ،او را آرام میکند.
 -7مخالفت خود را بدون عصبانیت بیان میکند.
 -11وقتی که با او صحبت مینماید ،به گوینده نگاه میکند.
 -2بازخورد کالمی و غیرکالمی او نسبت به کارهای خوب دیگران مناسب است.
 -12به سایر کودکان دیگر لبخند میزند.
 -21از کلمات مؤدبانه مانند لطفاً و ممنونم استفاده میکند.
 -25در مواقع لزوم با سایر کودکان کنار میآید.
 -9سایر کودکان او را میپذیرند و دوستداشتنی است.
 -4به راحتی میتواند گفتوگو با سایر کودکان را شروع کند.
 -5وقتی که دیگران به او نیاز دارند به آنها کمک میکند.
 -24در حل مشکالت به دیگران کمک میکند.
 -27وقتی کودکی ناراحت است ،او را آرام میکند.
 -28هنگامی که دیگران احساس درد یا ناراحتی میکنند ،احساس خوبی ندارد.
 -26با دیگران مهربان است.

1
0/69
0/67
0/66
0/64
0/60
0/60
0/59
0/57
0/56
0/54
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2

3

0/66
0/64
0/63
0/61
0/60
0/60
0/59
0/58
0/58
0/56
0/53
0/51
0/63
0/63
0/60
0/58
0/55

4

5
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گویهها
 -41وقتی که دیگران عصبانی یا ناراحت هستند ،تالش میکند تا احساسات آنها را درک کند.
 -8بهخوبی به حالت چهره دیگران واکنش نشان میدهد.
 -16روی حرف و نظر خود پافشاری میکند.
 -34قبل از دستزدن به وسایل دیگران ،از آنها اجازه میگیرد.
 -38در کارهایش بهخوبی میتواند تصمیمگیری کند.
 -40در صورت نیاز از دیگران کمک میگیرد.
 -14در برابر کارها و رفتارهای خود مسؤولیتپذیر است.
 -15درباره وسایل اطرافش مانند کتابها یا اسباببازیها مسؤولیتپذیر است.
 -3دیگران او را بهعنوان سرگروه ،نماینده یا رهبر گروه انتخاب میکنند.
 -18تجربههای شخصی خور را بهطور واضح و شفاف میگوید.
 -31در شناسایی هیجانها مهارت دارد.
 -35بهراحتی احساسات خود را با بزرگساالن در میان میگذارد.
 -39وقتی که فردی ساکت و غمگین است ،به ناراحتی او پی میبرد.
 -19هیجانهای اصلی دیگران را بهخوبی متوجه میشود.
 -20علت هیجانهای مختلف خود را میداند.

براساس نتایج ماتریس مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس،
مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری که در جدول ،3
آمده است بهدلیل نبود بارهای مضاعف در گویههای مختلف مقیاس

1

2

3
0/52
0/51

4

5

0/61
0/57
0/56
0/54
0/53
0/51
0/50
0/49
0/59
0/56
0/54
0/50
0/48

و بارگذاری هر گویه روی یک عامل ،هر  42گویه باقی ماند و فرم
نهایی مقیاس مشخص گردید که در جدول  ،5آمده است.

جدول  -5فرم نهایی مقیاس ارزشهاي اجتماعی -هیجانی و تابآوري
گویهها

همیشه
()3

اغلب
()2

گاهی
()1

هرگز
()0

 -1هنگام بازی با سایر کودکان لبخند میزند و میخندد.
 -2بازخورد کالمی و غیرکالمی او نسبت به کارهای خوب دیگران مناسب است.
 -3دیگران او را بهعنوان سرگروه ،نماینده یا رهبر گروه انتخاب میکنند.
 -4به راحتی میتواند گفتوگو با سایر کودکان را شروع کند.
 -5وقتی که دیگران به او نیاز دارند ،به آنها کمک میکند.
 -6بهراحتی دوست پیدا میکند.
 -7مخالفت خود را بدون عصبانیت بیان میکند.
 -8بهخوبی به حالت چهره دیگران واکنش نشان میدهد.
 -9سایر کودکان او را میپذیرند و دوستداشتنی است.
 -10به راحتی با مراقبان یا مربیان جدید سازگار میگردد.
 -11وقتی که با او صحبت میکنند به گوینده نگاه میکند.
 -12به کودکان دیگر لبخند میزند.
 -13در شرایط خیلی سخت و ناامیدکننده ،آرام است.
 -14در برابر کارها و رفتارهای خودش مسؤولیتپذیر است.
 -15درباره وسایل اطرافش مانند کتابها یا اسباببازیها مسؤولیتپذیر است.
 -16روی حرف و نظر خود پافشاری میکند.
 -17برای حل مشکالتش از صحبتکردن و بیان آنها استفاده میکند.
 -18تجربههای خود را بهطور واضح و شفاف میگوید.
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همیشه
()3

گویهها

اغلب
()2

گاهی
()1

هرگز
()0

 -19هیجانهای اصلی دیگران را بهخوبی متوجه میشود.
 -20علت هیجانهای مختلف خود را میداند.
 -21از کلمات مؤدبانه مانند لطفاً و ممنونم استفاده میکند.
 -22پس از درگیری با همساالن بهراحتی هیجانهای خود را کنترل میکند.
 -23وقتی که عصبانی است به جای برخورد فیزیکی از جملههای مناسبی استفاده میکند.
 -24در حل مشکالت به دیگران کمک میکند.
 -25در مواقع لزوم با سایر کودکان کنار میآید.
 -26تجربههایی را در برابر سختیها کسب کرده است.
 -27وقتی کودکی ناراحت میشود او را آرام میکند.
 -28هنگامی که دیگران احساس درد یا ناراحتی مینماید ،احساس بدی دارد و نگران میگردد.
 -29کمک به دیگران را دوست دارد.
 -30بعد از ناراحتی به سادگی خود را آرام میکند.
 -31در شناسایی هیجانها مهارت دارد.
 -32نوبت را در کارهای مختلف رعایت میکند.
 -33بهراحتی بازی با سایر کودکان را شروع میکند.
 -34قبل از دستزدن به وسایل دیگران از آنها اجازه میگیرد.
 -35به راحتی احساسات خود را با بزرگساالن در میان میگذارد.
 -36با دیگران مهربان است.
 -37اسباببازیها و وسایل خود را با دیگران به اشتراک میگذارد.
 -38در کارهایش بهخوبی میتواند تصمیمگیری کند.
 -39وقتی که فردی ساکت و غمگین است ،به ناراحتی او پی میبرد.
 -40در صورت نیاز از دیگران کمک میگیرد.
 -41وقتی که دیگران عصبانی یا ناراحت هستند ،تالش مینماید تا احساسات آنها را درک کند.
 -42راههای مختلفی را برای حل مشکالتش امتحان میکند.

با بررسی محتوای عوامل با نظر سه متخصص ،عاملها
نامگذاری شدند .عامل اول خودتنظیمی با  10سؤال (،13 ،10 ،1
 ،)42 ،32 ،30 ،26 ،23 ،22 ،17عامل دوم شایستگی اجتماعی
با  12سؤال ( 33 ،29 ،25 ،21 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،4 ،2و )37
عامل سوم همدلی با  7سؤال ( 36 ،28 ،27 ،24 ،8 ،5و ،)41
عامل چهارم مسؤولیتپذیری با  8سؤال (،18 ،16 ،15 ،14 ،3
 38 ،34و  )40عامل پنجم دانش هیجانی با  5سؤال (،20 ،19
 35 ،31و  )39نامیده شد .نمرهگذاری این مقیاس از صفر تا سه
و نمره بیشتر در هر خردهمقیاس به معنای وضعیت بهتر است و

نمره کل که دامنه آن از صفر تا  120میباشد ،از مجموع
نمرههای خردهمقیاسها بهدست میآید .پایایی هر پنج
خردهمقیاس و کل مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ
بهترتیب  0/86 ،0/84 ،0/90 ،0/86 ،0/87و  0/88محاسبه
گردید .مقادیر مذکور بیانگر پایایی بسیار خوب این مقیاس در
جمعیت مادران کودکان عادی و ناشنوای پیشدبستانی در شهر
اصفهان است .برای محاسبه همسانی درونی این مقیاس از روش
همبستگی خردهمقیاسها با کل مقیاس استفاده شد که نتایج آن
در جدول  ،6گزارش شده است.
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جدول  -6همبستگی خردهمقیاسها با نمره کل مقیاس
مؤلفهها
 -1خودتنظیمی
 -2شایستگی اجتماعی
 -3همدلی
 -4مسؤولیتپذیری
 -5دانش هیجانی

نمره کل مقیاس ارزشهاي اجتماعی -هیجانی و تابآوري
ضریب همبستگی
0/81
0/78
0/76
0/79
0/80

همانطور که نتایج جدول  6نشان میدهد ،هر پنج خردهمقیاس
با نمره کل مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری،
همبستگی معناداری دارند که این امر بیانگر همسانی درونی
باالی این مقیاس است .در ضمن شاخص روایی محتوایی برای
خردهمقیاسها با استفاده از روش الواشه بهترتیب ،0/89 ،0/83
 0/81 ،0/83و  0/84بهدست آمد .برای مقایسه دو گروه مادران
کودکان عادی و ناشنوا در خردهمقیاسها و نمره کل از آزمون
تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد .آزمون باکس فرض
همگنی واریانس -کوواریانس را تأیید کرد که برابر با
( Box ,s M=13/08و  )P=0/28بود .مفروضه شیبخط
رگرسیون برای متغیرها و خطیبودن رابطه متغیرها برقرار بود.
آزمون کرویت بارتلت ،حاکی از وجود همبستگی کافی بین
متغیرهای وابسته بود ( .)P=0/0001نتایج آزمون لون نیز،
برقراری فرض همگنی واریانسها در همه متغیرها را تأیید کرد
( .)P>0/05بنابراین ،مفروضههای آزمون آماری تحلیل واریانس
چندمتغیری برقرار است .بدینمنظور ،متغیرهای خودتنظیمی،
شایستگی اجتماعی ،همدلی ،مسؤولیتپذیری ،دانش هیجانی و
نمره کل مقیاس در هر دو گروه در پیشفرض آماری بزرگترین
ریشه روی مورد محاسبه قرار گرفت ( P=0/11و .)F=1/47
بنابراین ،این دو گروه مادران کودکان عادی و ناشنوا در هیچیک
از متغیرها تفاوت معناداری ندارند.
بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه
فارسی مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری برای
کودکان عادی و ناشنوای پیشدبستانی انجام شد .حاصل این
پژوهش ،بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس
 42گویهای ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری برای

معناداري
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

کودکان ایرانی بود که پنج خردهمقیاس خودتنظیمی ،شایستگی
اجتماعی ،همدلی ،مسؤولیتپذیری و دانش هیجانی دارد.
نمرهگذاری این مقیاس در طیف لیکرتی چهار درجهای بهصورت
صفر تا سه است .نمره کل مقیاس از مجموعه نمرههای
خردهمقیاسها بهدست میآید و حداقل و حداکثر نمره آن از صفر
تا  126است .نقطه  40درصدی بهعنوان نقطه برش در نظر
گرفته شد و هرچه کودک نمره بیشتری بگیرد ،وضعیت او از نظر
ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری بهتر میباشد.
مهارتهای اجتماعی و هیجانی در دوره پیشازدبستان با
آمادگی تحصیلی و روابط مثبت با همساالن و بزرگساالن رابطه
نزدیکی دارد .بنابراین ،ارزیابی چنین مهارتهایی از اهمیت
زیادی برخوردار است (هاالهان ،کافمن و پولن .)2018 ،یادگیری
اجتماعی -هیجانی بهعنوان فرایند اکتساب و کاربرد مؤثر دانش،
نگرش و مهارتهای الزم برای شناخت و مدیریت هیجانها،
مراقبت از خود و نگرانی برای دیگران ،تصمیمگیری مسؤوالنه،
ایجاد ارتباط مثبت و کنترل چالشهای احتمالی تعریف میشود.
رشد و تحول کودکان در دوره پیشدبستانی سریع میباشد و آنان
دامنه گستردهای از تغییرات هیجانی ،شناختی و زبانی را تجربه
میکنند .درک عمیق چنین مسئلهای نیاز به ارزیابی دقیق یا
بهبیاندیگر ،استفاده از ابزارهای دقیقی دارد که بتواند این
توانمندیها را ارزیابی نماید (راویچ.)2013 ،
در کشور اسالمی ایران ،پیش از بررسی ویژگیهای
روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی
و تابآوری ،هیچ ابزار استانداردی برای بررسی ارزشهای
اجتماعی -هیجانی و تابآوری کودکان پیشدبستانی وجود
نداشت .با بررسی مقالهها و گزارشهای پژوهشی داخلی و
خارجی مشخص شد که فقط یک ابزار درباره ارزشهای
اجتماعی -هیجانی و تابآوری کودکان پیشدبستانی هنجاریابی
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شده بود که حاصل رساله دکتری راویچ در دانشگاه اورگن در
غرب آمریکا در سال  2013بود .همانطور که عنوان گردید،
برخی از گویههای این مقیاس برای جامعه ایرانی واضح و شفاف
یا قابل درک نبود .بهنظر میرسد ،دلیل این باشد که پاسخ به
گویهها نیاز به قضاوت درباره کودک داشت و با برخی گویهها
بهراحتی نمیشد درباره یک کودک ایرانی که فرهنگ و سبک
زندگی متفاوتی با کودک آمریکایی دارد ،قضاوت کرد .برای رفع
این مشکل از نظر متخصصان استفاده شد تا گویهها کامال ساده
و قابل درک باشند .عالوهبراین ،یک مطالعه مقدماتی نیز انجام
شد تا اگر گویهای برای شرکتکنندگان واضح و قابلدرک
نیست ،زیر آن خط بکشند تا اصالح شود .بهاینترتیب ،از جامع
و مانعبودن گویهها اطمینان حاصل شد.
یکی از مزایای مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و
تابآوری که در پژوهش حاضر ،ویژگیهای روانسنجی نسخه
فارسی آن بررسی شد ،این است که برای تعیین روایی محتوایی
از نظر  10متخصص مستقل استفاده شد و این نوع روایی با
استفاده از روش الواشه و روش والتز و باسل بهصورت دقیق و
عددی گزارش گردید؛ در حالی که در فرم آمریکایی ،متخصصان
مستقل نبودند و امکان دارد نظر آنها بر همدیگر تأثیر گذاشته
باشد و بدون ذکر مقدار دقیق ،فقط ذکر شده است که روایی
محتوایی این مقیاس را متخصصان تأیید کردند .راویچ ،روایی
سازه مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری را از
طریق تحلیل عاملی مقیاس با روش ابلیمن مشخص کرده و در
نهایت ،به سه عامل یا خردهمقیاس خودتنظیمی و شایستگی
اجتماعی ،دانش هیجانی و ابراز آن و همدلی و مسؤولیتپذیری
دست یافت؛ در حالی در پژوهش حاضر ،روایی سازه از طریق
تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه اصلی و چرخش
واریماکس انجام شد و در نهایت ،پنج عامل یا خردهمقیاس
بهدست آمد و عاملها با نظر متخصصان خودتنظیمی ،شایستگی
اجتماعی ،همدلی ،مسؤولیتپذیری و دانش هیجانی نامیده شدند.
الزم به ذکر است که تعداد گویهها ( 42گویه) و شیوه نمرهگذاری
(لیکرتی چهار درجهای بهصورت صفر تا سه) هیچ تغییری نکرد؛
ولی با توجه به افزایش عاملها از سه به پنج ،تعداد سؤالهای
گویهها متفاوت بود .نکته دیگر این که همبستگی درونی بیشتر
از  0/70مطلوب در نظر گرفته میشود که فرم آمریکایی و ایرانی

هر دو تقریباً شبیه هم بودند ،همبستگی درونی مطلوبی داشتند و
این شرط را برآورده کردند.
بهعنوان نتیجه میتوان گفت ،پژوهش حاضر به بررسی
ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ارزشهای
اجتماعی -هیجانی و تابآوری برای کودکان عادی و ناشنوای
پیشدبستانی با  42گویه و پنج خردهمقیاس انجامید و روایی و
پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین ،از این مقیاس که برای
اولینبار در ایران و در شهر اصفهان هنجاریابی شد و ویژگیهای
روانسنجی آن بررسی و تأیید گردید ،میتوان برای ارزیابی
ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری کودکان عادی و
ناشنوای پیشدبستانی استفاده کرد .عالوهبراین ،از این مقیاس
میتوان برای سایر گروههای کودکان پیشدبستانی با نیازهای
ویژه استفاده کرد؛ ولی بهتر یک مطالعه مقدماتی انجام و پایایی
آن محاسبه گردد .این پژوهش به متخصصان ،روانشناسان،
پژوهشگران ،معلمان و والدین کمک میکند تا درک جامعتری
از سازههای اجتماعی و هیجانی و توصیف آنها داشته باشند .با
استفاده از مقیاس ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری که
در این پژوهش هنجاریابی شد ،شرایط فراهم گردید تا این
ویژگیها در کودکان عادی و ناشنوای پیشدبستانی ارزیابی شود.
در نتیجه ،یافتههای حاصل ارزیابی کودکان که با استفاده از این
مقیاس انجام خواهد شد ،مسیر را برای تحول شناختی ،پیشرفت
تحصیلی ،بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان هموار میسازد و
خودتنظیمی ،شایستگی اجتماعی ،همدلی ،مسؤولیتپذیری و
دانش هیجانی را در آنها تقویت میکند .بهاینترتیب ،کودکان
بهتر و راحتتر میتوانند روابط مثبت و مطلوبی را با والدین،
همساالن و مربیان یا معلمان خود برقرار نمایند .نتایج این
پژوهش حاکی از آن است که سیستمهای اجتماعی ،شناختی و
هیجانی چندالیه ،چندبُعدی و پیچیده هستند و برای ارزیابی و
تحول در آنها نیاز به ابزاری معتبر است که به این ویژگیها
توجه خاصی داشته باشد تا بتواند ابعاد جسمی ،شناختی ،هیجانی
و اجتماعی رشد و تحول آنها را در گستره زندگی تقویت کند.
یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر این است که مقیاس
ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری فقط برای کودکان
پیشدبستانی سه تا شش ساله که در مراکز آموزشی مانند مراکز
پیشازدبستان شهر اصفهان آموزش دیدهاند ،هنجاریابیشده

 | 120نشریه توانمندسازي کودکان استثنائی (علمی -پژوهشی) ،سال دهم ،شماره  ،)32(3پاییز 1398

محمد عاشوري و معصومه یزدانیپور

است؛ یعنی امکان دارد برای کودکانی که در این دوره سنی
آموزش نمیبینند ،مناسب نباشد .عالوهبراین ،برای کودکان زیر
دو سال و باالی هفت سال مناسب نیست؛ همچنین حجم نمونه
در گروه مادران کودکان ناشنوا کم بود و عوامل مختلفی مانند
سن ،جنسیت ،ساختار خانواده ،فرهنگ و وضعیت اقتصادی و
اجتماعی شرکتکنندگان در نظر گرفته نشد؛ بنابراین پیشنهاد
میشود ،پژوهشهای بعدی به ساخت ابزاری برای ارزیابی
ارزشهای اجتماعی -هیجانی و تابآوری برای گروههای سنی
مختلف در شهرهای گوناگون و همچنین سایر گروههای کودکان
با نیازهای ویژه توجه داشته باشند ،کودکانی که در دوره
پیشدبستانی شرکت نمیکنند ،مدنظر قرار گیرند؛ حجم نمونه
برای گروههای کودکان با نیازهای افزایش یابد؛ عواملی مانند سن،
جنسیت ،ساختار خانواده ،فرهنگ و وضعیت اقتصادی و اجتماعی
شرکتکنندگان در نظر گرفته شوند .عالوهبراین ،پیشنهاد میگردد
که مراکز پیشدبستانی و مراکز آموزش و توانبخشی کودکان
پیشدبستانی از این مقیاس بهمنظور ابزار غربالگری بهجهت ارائه
خدمات و مداخلههای هدفمندتر استفاده کنند.
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Study of Persian version of Social-Emotional Assets and Resilience Scale's psychometric
properties in normal and deaf preschool children
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Abstract
The purpose of the present research was to study the psychometric properties of the Persian version of socialemotional 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 SocialEmotional 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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