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Abstract
Introduction: The Validation of Life Skills Questionnaire can help to assess life skills in ten-year-old children; 
Therefore, the aim of this study was to evaluate the validation of the electronic form of the Life Skills Scale in 
ten-year-old children.
Methods: This study is a tool psychometry that the statistical population included all ten-year-old children in 
Kerman province. The number of samples was determined based on psychometric criteria to be 100 for the 
predictive validity section and 430 for the construct validity section. Research data were collected electronically 
through two questionnaires on the life skills of Cronin and Allen (2017) and the life skills of Sharma (2003) by 
sending the link of the questionnaire to the mobile phones of parents of children. Content validity, convergent, and 
construct validity methods were used to evaluate the validity of the scale. The reliability of the scale was assessed 
by internal consistency methods and class reliability.
Results: The results of exploratory factor analysis showed that the researcher-made scale consists of eight factors 
and has good validity and reliability. The second-order confirmatory factor analysis also confirmed the eight-
factor model. This questionnaire was administered along with the short form of the Sharma Life Skills Scale 
(2003) which had a significant correlation between the two questionnaires also Cronbach's alpha coefficient for all 
questions and dimension questions were all greater than 0.7. Therefore, Cronin and Allen Life Skills Scale (2017) 
with 43 items has good reliability and validity in 10-year-old Iranian children.
Conclusions: The Cronin and Allen Life Skills Scale (2017) questionnaire can be used to assess life skills in ten-
year-old children.
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چکیده
مقدمــه: اعتبــار ســنجی مقیــاس مهارت هــای زندگــی می توانــد بــه ارزیابــی مهارت هــای زندگــی در کــودکان ده  ســاله کمــک نمایــد؛ 

بنابرایــن هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اعتباریابــی فــرم الکترونیکــی مقیــاس مهارت هــای زندگــی در کــودکان ده ســاله اســت.
روش کار: ایــن پژوهــش از نــوع روان ســنجی ابــزار اســت کــه جامعــه آمــاری شــامل کلیــه کــودکان ده ســاله اســتان کرمــان بــود کــه 
تعــداد نمونه هــا بــر اســاس معیارهــای روان ســنجی بــه تعــداد ۱00 نفــر بــرای بخــش روایــی همگــرا ، 430 نفــر بــرای بخــش روایی ســازه 
و 250 نفــر بــرای تحلیــل عاملــی تاییــدی تعییــن شــد نمونه هــا به وســیله نمونه گیــری خوشــه ای انتخــاب شــدند اطالعــات پژوهــش 
ــی  ــورت الکترونیک ــارما )2003( به ص ــی ش ــای زندگ ــن )20۱7( و مهارت ه ــن و آل ــی کرونی ــای زندگ ــاس مهارت ه ــق دو مقی از طری
بــا ارســال لینــک مقیــاس بــه موبایــل والدیــن کــودکان جمــع آوری گردیــد. بــرای بررســی روایــی از روایــی محتــوا، همگــرا و روایــی 

ســاختاری اســتفاده شــد. پایایــی مقیــاس به وســیله روش هــای همســانی درونــی و پایایــی تصنیفــی بررســی گردیــد.
ــه هــا: نتایــج تحلیــل عاملــی اکتشــافی نشــان داد کــه مقیــاس از هشــت عامــل تشکیل شــده اســت. تحلیــل عاملــی تأییــدی  یافت
مرتبــه دوم نیــز مــدل هشــت عاملــی را تائیــد کــرد. ایــن مقیــاس بــه همــراه فــرم کوتــاه مقیــاس مهارت هــای زندگــی شــارما )2003( 
اجــرا شــد کــه همبســتگی معنــی داری بیــن دو مقیــاس )r=??( وجــود داشــت و همین طــور ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای کل ســؤاالت 

و ســؤاالت ابعــاد نیــز همگــی بزرگتــر از 0.7 بــود. 
ــی مناســبی در کــودکان ده ســاله  ــی و روای ــا 43 گویهــاز پایای ــن )20۱7( ب ــن و آل ــاس مهارت هــای زندگــی کرونی ــری: مقی نتیجه گی
ــی در  ــای زندگ ــی مهارت ه ــرای ارزیاب ــوان ب ــن )20۱7( می ت ــن و آل ــی کرونی ــای زندگ ــاس مهارت ه ــت.از مقی ــوردار اس ــی برخ ایران

کــودکان ده ســاله اســتفاده کــرد.
کلیدواژه ها: مهارت های زندگی، کودک، تحلیل عاملی، اعتباریابی.

مقدمه
زندگــی ســریع متغیــر امــروز نیازمنــد مهارت هــای زندگــی بــرای 
همــه افــراد جامعــه به ویــژه در کــودکان اســت )۱(. زیــرا کــودکان 
قــادر بــه شــناخت تغییــرات عاطفــی در درون خــود نیســتند نتیجتــًا 
ــای  ــراب و رفتاره ــت و اضط ــات، شکس ــی، تعارض ــا درد عاطف ب
پرخطــر همــراه هســتند )2(. ســازمان جهانــي بهداشــت بــه  منظــور 

ــي و پیشــگیري از آســیب های  ــردن ســطح بهداشــت روان ــاال ب ب
ــای  ــوزش مهارت ه ــوان »آم ــا عن ــه ای ب ــي برنام ــي اجتماع روان
ــت  ــتر در آگوس ــي بیش ــور بررس ــد و به منظ ــدارک دی ــی« ت زندگ
۱993 در یونیســف مطــرح نمــود )3(، مهارت هــای زندگــي 
مهارت هایــی هســتند کــه فــرد را قــادر می ســازند در محیط هایــی 
کــه زندگــي می کنــد موفــق و کامیــاب باشــد. ســازمان بهداشــت 
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ــرای ســازگاری و  ــی ب ــی، مهارت هــای زندگــی را توانایی های جهان
ــری  ــور مؤث ــه به ط ــازد ک ــادر می س ــراد را ق ــه اف ــت ک ــار مثب رفت
بــا تقاضاهــا و چالش هــای روزمــره زندگــی مقابلــه نمایــد، تعریــف 

.)4( می نمایــد. 
از توانایی هــا اســت کــه  مهارت هــای زندگــی مجموعــه ای 
ــازد  ــم می س ــد را فراه ــت و مفی ــار مثب ــازگاري و رفت ــه س زمین
)5(. پژوهش هــای مختلــف تأثیــر مهارت هــای زندگــی بــر 
ابعــاد مختلــف زندگــی کــودکان نشــان داده انــد، بــه  عنــوان  مثــال 
ــازگاری )6(،  ــش س ــر افزای ــی ب ــای زندگ ــای مهارت ه آموزش ه
ــبک های  ــالمت روان )8(، س ــود س ــردگی )7(، بهب ــش افس کاه
ــی )۱0(،  ــای  ارتباط ــود مهارت ه ــود )9(، بهب ــراز وج ــت و اب هوی
ــس )۱2(،  ــش عزت نف ــی )۱۱(، افزای ــیب های اجتماع ــش آس کاه
افزایــش خودکارآمــدی و شــادکامی )۱3(، افزایــش ســالمت روان 
ــدر )۱5(  ــواد مخ ــرف م ــه مص ــاد ب ــر اعتی ــش خط )۱4( و کاه
ــي،  ــای زندگ ــه مهارت ه ــت ک ــوان گف ــن می ت ــر دارد. بنابرای تأثی
مهارت هــای هســتند کــه کــودکان و نوجوانــان بایــد آنــان را یــاد 
ــر و کل  ــان های دیگ ــود و انس ــورد خ ــد در م ــا بتوانن ــد ت بگیرن
ــر و شایســته و مطمئــن عمــل نماینــد )۱6(.  اجتمــاع به طــور مؤث
ــان  دیگــر، مهارت هــای زندگــی مجموعــه ای از توانایی هــا  ــه  بی ب
ــم  ــد را فراه ــت و مفی ــار مثب ــازگاري و رفت ــه س ــه زمین ــت ک اس

.)5( می ســازد 
ــرای کــودکان یکــي از نیازهــاي انســان و  مهارت هــای زندگــی ب
الزمــه ی زندگــي اســت )۱7(؛ و اهمیــت آن تــا بــه آن حــد اســت 
ــا  ــا، تنش ه ــواع اضطراب ه ــر ان ــان را در براب ــد نوجوان ــه می توان ک
و تعارضــات تقویــت نمــوده بطوریکــه زندگــی بهتــری بــرای آنهــا 
ــاورد )۱8(. و آمــوزش مهارت هــای زندگــی منجــر  ــان بی ــه ارمغ ب
ــد  ــه کســب شایســتگی های در کــودکان می گــردد کــه می توانن ب
بــا کمــک آنهــا بــرای مقابلــه بــا واقعیت هــای زندگــی کــه تجربــه 
خواهنــد کــرد بهتــر عمــل نماینــد و همین طــور در محیــط زندگــی 

خــود بهتــر عمــل نماینــد )۱9(. 
از  زندگــی شــامل طیــف گســترده ای  مفهــوم مهارت هــای 
مهارت هــای اســت کــه در زمینــه هایــی ماننــد آمــوزش، ســالمت 
ــرد )20(، و  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م و سیاســت های اجتماع
ــماری را  ــای بی ش ــت مهارت ه ــن اس ــی ممک ــای زندگ مهارت ه
شــامل شــود کــه ایــن مهارت هــا بــا توجــه بــه فرهنــگ و محیــط 

زندگــی متفــاوت هســتند )2۱(.
در  خانــه،  در  مــدارس،  در  زندگــی  مهارت هــای  از  بســیاری 
ــود  ــن  وج ــا ای ــود )22(. ب ــه می ش ــودکان آموخت ــه ک ــه ب جامع
شــیوع بــاالی کرونــا ویــروس در کشــور ایــران منجــر بــه ایجــاد 

ــده،  ــع  ش ــای وض ــطه محدودیت ه ــادی به واس ــکالت اقتص مش
ــورم  ــکاری، ت ــش بی ــای اقتصــادی، افزای ــرات تحریم ه تشــدید اث
ــت )23(، در  ــده اس ــور گردی ــا در کش ــاالی کرون ــر ب و مرگ ومی
ــات  ــش ارتباط ــراه کاه ــه هم ــدارس و ب ــی م ــا تعطیل ــودکان ب ک
ــه مهارت هــای  ــه مشــکالت بســیاری درزمین خانوادگــی و قرنطین

ــت )24(. ــده اس ــزارش  ش ــی گ زندگ
ــا ســطح مهارت هــای زندگــی  از طــرف دیگــر ضــروری اســت ت
در کــودکان ارزیابــی گــردد زیــرا می توانــد بــه ارزیابــی مهارت هــا 
بهتــر درزمینــه  برنامه ریــزی  و  آموزشــی  نیازهــای  زندگــی، 
ــزار  ــک اب ــن ی ــد )25(، بنابرای ــک نمای ــی کم ــای زندگ مهارت ه
معتبــر می توانــد در شناســایی وضعیــت مهارت هــای زندگــی 
ــاس ای موجــود  ــر مقی ــودکان کمت ــد، در ک اشــخاص کمــک نمای
اســت کــه بــه ارزیابــی مهارت هــای زندگــی بپــردازد و در بیشــتر 
تحقیقــات از مقیاس هــای کــه بــرای بزرگ ســاالن ارائه شــده 
ــودکان اســتفاده  ــی در ک ــای زندگ ــی مهارت ه ــرای ارزیاب اســت ب

ــده اســت. گردی
ــای  ــی مهارت ه ــرای ارزیاب ــاس ای ب ــن )20۱7( مقی ــن و آل کرونی
ــن  ــت. ای ــوده اس ــه نم ــاله تهی ــا 2۱ س ــودکان ۱0 ت ــی ک زندگ
ــه ای و در  ــرت 5 گزین ــاس لیک ــک مقی ــؤال در ی ــاس 43 س مقی
ــداف، 3-  ــن اه ــی، 2- تعیی ــای کار تیم ــل؛ مهارت ه ــش عام ش
مهارت هــای اجتماعــی4- حــل مســئله و تصمیم گیــری، 4- 
مهارت هــای عاطفــی، 5-رهبــری، 6- مدیریــت زمــان و ارتباطــی 

ــنجد )26(. ــودکان می س ــردی را در ک ــن ف بی
ــاری  ــترش بیم ــال گس ــی احتم ــای چاپ ــع برگه ه ــی توزی از طرف
ــه  ــر ب ــر منج ــن خط ــه ای ــد، بطوریک ــش می ده ــا را افزای کرون
ســردرگمی بســیاری از محققیــن و مشــاوران در زمینه¬های کاری 
ــه  ــا توج ــای الکترونیکــی ب ــن مقیاس ه ــود شــده اســت بنابرای خ
بــه گســترش اینترنــت در ســطح کشــور خطــر ابتــال بــه بیمــاری 

ــد )27(. ــش می دهن ــا را کاه کرون
ــازده  ــر از ی ــنی بزرگت ــروه س ــرای گ ــران ب ــر در ای ــرف دیگ از ط
ســال پرسشــنامه معتبــر بــرای ارزیابــی مهارتهــای زندگــی موجــود 
ــری  ــراز معتب ــوز اب ــرای کــودکان ده ســاله هن ــی ب اســت )28( ول
بــرای ارزیابــی مهارتهــای زندگــی معرفی نگردیــده اســت. بنابراین  
ارزیابــی مهارتهــای زندگــی در بیــن ایــن گــروه ســنی بــدون وجود 
ابــزار معتبــر امکانپذیــر نمــی باشــد. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه 
عــدم اعتباریابــی فــرم الکترونیکــی مقیــاس مهارت هــای زندگــی 
کرونیــن و آلــن، کاهــش مهارت هــای زندگــی در کــودکان و 
مزایــای فــراوان برگه هــای الکترونیکــی ماننــد پیشــگیری از 
بیماری هــای همه گیــر، صرفه جویــی در زمــان و هزینــه، افزایــش 
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ــدف  ــش باه ــن پژوه ــخگوها ای ــودن پاس ــناس ب ــاد و ناش اعتم
ــاس مهارت هــای زندگــی  ــی مقی ــی و پایای بررســی ســاختار عامل

در کــودکان ده ســاله انجــام شــد.

روشکار
ازنظــر هــدف، ایــن پژوهــش در مجموعــه پژوهش هــای توســعه ای 

قــرار دارد و ازلحاظ روش، پژوهشــي روان ســنجی اســت.
مقیــاس  شــامل  پژوهــش  ایــن  در  مورداســتفاده  ابزارهــای 
مقیــاس  و   )20۱7( آلــن  و  کرونیــن  زندگــی  مهارت هــای 

اســت.  )2003( شــارما  زندگــی  مهارت هــای 
ــن  ــن و آل ــاس را کرونی ــن مقی ــی: ای ــای زندگ ــاس مهارت ه مقی
ــا 2۱  ــی مهارت هــای زندگــی کــودکان ۱0 ت ــرای ارزیاب )20۱7( ب
ــک  ــؤال در ی ــاس داراي 43 س ــن مقی ــد. ای ــه کرده ان ــاله تهی س
ــاًل  ــا کام ــم=5 ت ــاًل موافق ــه ای )از کام ــرت 5 گزین ــاس لیک مقی
ــا 7(،  ــؤال های ۱ ت ــی )س ــاد ۱-کار تیم ــم=۱( و دارای ابع مخالف
2- تعییــن اهــداف )ســؤال های 8 تــا ۱4(، 3- مهارت هــای 
اجتماعــی )ســؤاالت ۱5 تــا ۱9(، 4- حــل مســئله و تصمیم گیــری 
ــؤاالت 24  ــی )س ــای عاطف ــا 23(، 5- مهارت ه ــؤاالت 20 ت )س
ــان  ــت زم ــا 35(، 7- مدیری ــؤاالت 28 ت ــری )س ــا 27(، 6-رهب ت
ــؤاالت 40  ــردی )س ــن ف ــی بی ــا 39( و 8-ارتباط ــؤاالت 36 ت )س
ــا 43( اســت. روایــی محتــوا و ســازه ایــن مقیــاس مــورد تائیــد  ت
ــب  ــاخ0.9۱، ضری ــاي کرونب ــب آلف ــت همین طــور ضری ــرار گرف ق

ــت )26(. ــده اس ــی 0.89 گزارش ش ــاز آزمای ب
مقیــاس مهارت هــای زندگــی شــارما )2003(: ایــن مقیــاس توســط 
ــی  ــای زندگ ــزان مهارت ه ــنجش می ــور س ــارما )2008( به منظ ش
افــراد ساخته شــده اســت. ایــن مقیــاس دارای 3۱ ســؤال در یــک 
مقیــاس لیکــرت 5 گزینــه ای )از 0 تــا 4 امتیــاز بــرای هــر ســؤال( و 
پنــج زیــر مقیــاس ۱-خودآگاهــی و همدلــی، 2-روابــط بیــن فردی 
و ارتبــاط، 3- تفکــر خــالق و تفکــر انتقــادی، 4- تصمیم گیــری و 
حــل مســئله و 5-مقابلــه بــا اســترس و هیجان اســت.. طیــف نمره 
ــا 63 و طیــف نمــرات زیرمقیاس هــا  ــی ایــن آزمــون بیــن 0 ت کل
ــای  ــی از مهارت ه ــر حاک ــره باالت ــرار دارد، نم ــا ۱2۱ ق ــن 0 ت بی
زندگــی بیشــتر در حیطــه موردنظــر اســت )29(. روایــی و پایایــی 

ایــن مقیــاس در ایــران مــورد تائیــد قرارگرفتــه اســت )30(.
از  آگاهانــه  اجــازه  کســب  از  پــس  پژوهــش  ایــن 
شــرکت کنندگان در مطالعــه انجــام شــد و بــا کــد اخــالق                                                                
اخــالق  کمیتــه  در   IR.IAU.KERMAN.REC.1400.023

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد کرمــان بــه تصویــب رســیده اســت. 
ــدرج در  ــکات من ــه ن ــه کلی ــد ک ــر گردی ــم ذک ــه مه ــن نکت ای

ــا آزمودنی هــا  ــد ت ــه باقــی خواهــد مان مقیــاس به صــورت محرمان
نماینــد. انتخــاب  را  پاســخ ها  دقیق تریــن 

ــودکان  ــه ک ــامل کلی ــر ش ــش حاض ــر در پژوه ــورد نظ ــه م جامع
ــت. ــال ۱399 اس ــی س ــان ط ــتان کرم ــاله اس ده س

تعــداد نمونــه بــرای روایــی همگرایــی تعــداد ۱00 نفــر بــر اســاس 
ــد )23(.  ــه ش ــر گرفت ــکاران )۱400( در نظ ــنجری و هم ــار س معی
ــافی  ــی اکتش ــل عامل ــای الزم در تحلی ــداد نمونه ه ــور تع همین ط
بــرای هــر ســؤال ۱0 نفــر در نظــر گرفتــه شــد اســت )3۱( کــه بــا 
ــد. همینطــور   ــر انتخــاب گردی ــداد ســؤاالت 430 نف ــه تع توجــه ب
ــار  ــار معی ــر اســاس معی ــی تاییــدی ب ــرای اجــرای تحلیــل عامل ب
ــان  ــری از می ــه ای 250 نف ــکاران )۱400(  نمون ــنجری و هم س

دانــش آمــوزان انتخــاب گردیــد.
ــری خوشــه ای اســتفاده شــد  ــری از روش نمونه گی ــرای نمونه گی ب
ــان 7  ــتان کرم ــتان اس ــن 23 شهرس ــه از بی ــورت ک ــن ص ــه ای ب
ــم،  ــان، ب ــتان کرم ــد )شهرس ــاب ش ــادف انتخ ــتان به تص شهرس
ــا  ــپس ب ــان(، س ــیرجان و منوج ــت، س ــیر، باف ــان، بردس کوهبن
مراجعــه بــه ایــن مناطــق از میــان لیســت مــدارس ابتدایــی ایــن 
ــک  ــهری، ی ــرانه ش ــه پس ــک مدرس ــه )ی ــتان ها 4 مدرس شهرس
مدرســه دخترانــه شــهری، یــک مدرســه پســرانه روســتایی و یــک 
مدرســه دخترانــه روســتایی( انتخاب گردیــد )مجموعاً 28 مدرســه(، 
ــی  ــارم ابتدای ــک کالس چه ــدارس ی ــن م ــه ای ــه ب ــا مراجع و ب
ــوان  ــه به عن ــوزان مدرس ــش آم ــی دان ــاب و تمام ــادف انتخ به تص
ــا  ــی ب ــاس تلفن ــق تم ــپس از طری ــد. س ــه انتخــاب می گردن نمون
والدیــن ایــن دانــش آمــوزان از آن هــا اجــازه شــفاهی برای شــرکت 
در مطالعــه گرفتــه شــد و همین طــور جهــت مالحظــات اخالقــی 
ــان داده شــد کــه اطالعــات به دســت آمده فقــط  ــه آن هــا اطمین ب
در جهــت اهــداف مطالعــه مورداســتفاده قــرار مــی گیــرد و در هــر 
مرحلــه از مطالعــه مــی تواننــد انصراف خــود را اعالم و مشــخصات 

ــردد. ــی گ ــظ م ــه حف ــا به صــورت محرمان آن ه
لینــک مقیــاس بــرای والدیــن کــودکان ده ســاله شــرکت کننده در 
ــق ایمیــل، واتــس اپ، اینســتاگرام ارســال شــد و  مطالعــه از طری
بــرای والدینــی کــه دســتیابی بــه اینترنــت نداشــتند مقیــاس بــه 
مراجعــه مســتقیم محقــق و از طریــق یــک تبلــت تکمیــل گردیــد. 

درنهایــت تعــداد 52۱ مقیــاس تکمیــل گردیــد.
تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS نســخه 22 و 
لیــزرل نســخه 8 صــورت گرفــت. از آمــار توصیفــی جهــت بــرآورد 
فراوانــی و درصــد اســتفاده شــد. بــرای بررســی روایــی محتوایــی، 
ــی  ــی محتوای ــاخص روای ــی )CVR( و ش ــی محتوای ــبت روای نس
)CVI( بــرآورد شــد. جهــت بررســی روایــی همگرایــی، از ضریــب 
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همبســتگی پیرســون بیــن نمــرات مقیــاس مهارت هــای زندگــی 
ــارما  ــی ش ــای زندگ ــاس مهارت ه ــن )20۱7( و مقی ــن و آل کرونی
ــن  ــازه و تعیی ــی س ــی روای ــرای بررس ــد. ب ــتفاده ش )2003( اس
ســاختار عاملــی مقیــاس تحــت بررســی، تحلیــل عاملــی اکتشــافی 
ــس  ــش واریمک ــا چرخ ــی ب ــای اصل ــل مؤلفه ه ــه روش تحلی ب
ــژه  ــای وی ــل دارای ارزش ه ــل عوام ــن تحلی ــد. در ای ــام ش انج
ــد  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای اصل ــوان عامل ه ــتر از ۱ به عن بیش
)23(. تحلیــل عاملــی تأییــدی نیــز جهــت بررســی بــرازش مقیاس 

بــه کار گرفتــه شــد.

یافتهها
ــد(  ــداد 370 )47.99 درص ــش تع ــه پژوه ــر نمون ــن 77۱ نف از بی
نفــر دختــر و 40۱ )52.0۱ درصــد( نفــر پســر بودنــد، 53۱ )68.87 
درصــد( نفــر در مــدارس شــهری و 240 )3۱.۱3درصــد( نفــر 

ــد. ــل می کردن ــتایی تحصی ــدارس روس م
در مرحلــه روایــی محتوایــی، همــه ســؤاالت از نظــر متخصصــان 
ــرای 43  ــی ب ــی محتوای ــبت روای ــد. نس ــرار گرفتن ــد ق ــورد تائی م
ــر  ــت. ب ــرار داش ــد ق ــا ۱00 درص ــه 83 ت ــاس در دامن ــؤال مقی س
 CVR ،ــص ــی ۱0 متخص ــرای ارزیاب ــه ب ــدول الواش ــاس ج اس

ــت )32(. ــاز اس ــر از 0/62 موردنی باالت
CVI نیــز برابــر بــا 0٫7۱ بــرآورد گردیــد کــه مقــدار قابــل قبولــی 

اســت. حداقــل مقــدار قابل قبــول CVI برابــر بــا 0٫7 اســت )33(. 
ــا در  ــرات آزمودنی ه ــن نم ــتگی بی ــی همبس ــور بررس ــه  منظ ب
ــی،  ــای زندگ ــاس مهارت ه ــا در کل مقی ــره آن ه ــه و نم ــر گوی ه
ــج حاصــل از  ــب همبســتگی پیرســون اســتفاده شــد. نتای از ضری
همبســتگی گویه هــا بــا نمــره کل مقیــاس، بیانگــر آن اســت کــه 
ــره کل  ــا نم ــی داری ب ــت و معن ــتگی مثب ــا همبس ــه گویه ه هم
دارنــد و در دامنــه 0٫3۱ تــا 0٫58 متغیــر بودنــد. به منظــور بررســی 
روایــی همگرایــی، مقیــاس مهارت هــای زندگــی در کنــار مقیــاس 
مهارت هــای زندگــی شــارما )2003( اجــرا شــد. نتایــج نشــان داد 
ــن و  ــی کرونی ــای زندگ ــاس مهارت ه ــن مقی ــتگی بی ــه همبس ک
آلــن )20۱7( و مقیــاس مهارت هــای زندگــی شــارما )2003(، 

.)r=0٫76 ،p=0/۱( ــود ــی دار ب ــت و معن مثب
تحلیل عاملی اکتشافی

بــرای پــی بــردن بــه اینکه آیــا ماتریــس همبســتگی بین ســؤاالت 
مقیــاس، از تناســب کافــی بــرای تحلیــل عاملــی برخــوردار اســت 
ــت  ــت بارتل ــری و آزمــون کروی ــت نمونه گی ــدازه کفای ــه از ان ــا ن ی
ــر اســاس  اســتفاده شــد. نتایــج در جــدول ۱ آورده شــده اســت، ب
ــا 0٫8۱  ــر ب ــرای پژوهــش حاضــر براب ــدار KMO ب جــدول ۱ مق
ــون  ــت. آزم ــری اس ــه گی ــت نمون ــان دهنده کفای ــه نش ــت ک اس

کرویــت بارتلــت پــی مقــدار کمتــر از 0.05 بــود )34(.
ــه هــر ســؤال طبــق مــدل هشــت  عاملــی  ــار عاملــی مربــوط ب ب
ــدول 2،  ــج ج ــاس نتای ــر اس ــت. ب ــده اس ــه  ش ــدول 2 ارائ در ج
ــب  ــرا ضرای ــد زی ــذف نگردی ــاس ح ــای مقی ــک از گویه ه هیچ ی

ــتند )35(. ــر از 0/4 هس ــؤاالت باالت ــتخراجی س اس
نتایــج نشــان داد کــه مقیــاس از هشــت عامــل اشــباع اســت کــه 
ــا چرخــش واریماکــس در  ــی ب ــای اصل ــر اســاس روش مؤلفه ه ب
مجمــوع 6۱.79 درصــد از واریانــس مــورد نظــر را تبییــن می کنــد 
کــه بــه ترتیــب عامــل اول بــا 4.70 درصــد، عامــل دوم بــا 4.32 
ــا 3.۱۱  ــارم ب ــل چه ــد، عام ــا 4.۱3 درص ــوم ب ــل س ــد، عام درص
ــا 2.6۱  ــم ب ــل شش ــد، عام ــا 2.62 درص ــم ب ــل پنج ــد، عام درص
ــا 2.5۱  ــا 2.57 درصــد و عامــل هشــتم ب درصــد، عامــل هفتــم ب

ــدول 3(. ــد )ج ــن می نماین ــس را تبیی ــد از واریان درص
ــد را نشــان می دهــد کــه  ــه هــر بع ــوط ب جــدول 4 ســؤاالت مرب

ــل نام گــذاری شــدند: ــه شــرح ذی ــاد ب ــن ابع ای
بعد ۱:رهبری )سؤاالت 28 تا 35(

بعد 2: تعیین اهداف )سؤال های 8 تا ۱4(
بعد 3:کار تیمی )سؤال های ۱ تا 7(

بعد 4: مهارت های اجتماعی )سؤاالت ۱5 تا ۱9(
بعد 5: مهارت های عاطفی )سؤاالت 24 تا 27(

بعد 6: مدیریت زمان )سؤاالت 36 تا 39( 
بعد 7:ارتباطی بین فردی )سؤاالت 40 تا 43(

بعد 8: حل مسئله و تصمیم گیری )سؤاالت 20 تا 23(

جدول 1. آزمون KMO و بارتلت برای داده های مقیاس طرح واره های جنسی

KMO 0.8۱آزمون

آزمون بارتلت

8422.۱3مقدار کای دو
903درجه آزادی

0٫00۱سطح معناداری
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جدول 2. ضرایب استخراجی مربوط به هر سؤال در مقیاس مهارت های زندگی در بین کودکان ده  ساله

استخراجیاولیهسؤاالت

۱0.56س۱
۱0.57س2
۱0.66س3
۱0.60س4
۱0.57س5
۱0.60س6
۱0.56س7
۱0.64س8
۱0.62س9
۱0.59س۱0
۱0.63س۱۱
۱0.57س۱2
۱0.60س۱3
۱0.66س۱4
۱0.60س۱5
۱0.59س۱6
۱0.69س۱7
۱0.59س۱8
۱0.64س۱9
۱0.65س20
۱0.58س2۱
۱0.64س22
۱0.63س23
۱0.69س24
۱0.62س25
۱0.69س26
۱0.63س27
۱0.56س28
۱0.6۱س29
۱0.6۱س30
۱0.59س3۱
۱0.60س32
۱0.58س33
۱0.57س34
۱0.58س35
۱0.65س36
۱0.7۱س37
۱0.62س38
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۱0.63س39
۱0.6۱س40
۱0.67س4۱
۱0.65س42
۱0.65س43

PC جدول 3. مجموع واریانس تبیین شده با روش

ابعاد
مقادیر ویژه استخراجی با چرخش واریماکسمقادیر ویژه استخراجی بدون چرخشعامل هایی که در تحلیل باقی می مانند

درصد تجمعیدرصد واریانسنهاییدرصد تجمعیدرصد واریانسنهاییدرصد تجمعیدرصد واریانسنهایی

۱6.63۱5.42۱5.426.63۱5.42۱5.424.70۱0.92۱0.92
24.299.9725.394.299.9725.394.32۱0.0620.98
33.758.7334.۱33.758.7334.۱34.۱39.6230.60
42.856.6240.742.856.6240.743.۱۱7.2337.83
52.565.9546.692.565.9546.692.626.0943.92
62.3۱5.3752.072.3۱5.3752.072.6۱6.0649.98
72.2۱5.۱557.2۱2.2۱5.۱557.2۱2.575.9855.96
8۱.974.576۱.79۱.974.576۱.792.5۱5.836۱.79

90.922.۱463.92      

۱00.83۱.9465.86      
۱۱0.8۱۱.8767.74      
۱20.75۱.7569.49      
۱30.72۱.687۱.۱7      
۱40.69۱.6۱72.78      
۱50.67۱.5774.35      
۱60.64۱.4975.83      
۱70.6۱۱.4377.26      
۱80.59۱.3678.62      
۱90.57۱.3279.95      
200.56۱.308۱.25      
2۱0.54۱.2582.50      
220.53۱.2483.74      
230.50۱.۱684.90      
240.49۱.۱486.05      
250.46۱.0787.۱2      
260.44۱.0388.۱5      
270.420.9989.۱4      
280.400.9390.07      
290.390.9090.97      
300.380.899۱.86      
3۱0.360.8392.69      
320.350.8۱93.50      
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330.340.8094.30      
340.3۱0.7395.03      
350.300.6995.7۱      
360.280.6596.37      
370.260.6۱96.98      
380.260.6۱97.59      
390.240.5798.۱5      
400.220.5298.68      
4۱0.2۱0.4999.۱6      
420.۱90.4499.60      
430.۱70.40۱00.00      

جدول 4. سؤاالت مرتبط با هر بعد استخراج شده مقیاس مهارت های زندگی در بین کودکان ده ساله

ابعاد

12345678

0.020.000.050.060.05-0.060.000.74س۱
0.020.040.030.070.05-0.050.0۱0.75س2
0.090.020.800.0۱0.070.050.070.03س3
0.030.020.080.050.06-0.070.020.76س4
0.0۱0.040.040.0۱0.05-0.020.75-0.07س5
0.020.0۱0.040.030.04-0.060.0۱0.77س6
0.0۱-0.0۱0.040.020.0۱-0.0۱0.74-0.09س7
0.020.020.020.070.030.05-0.050.80س8
0.02-0.030.780.020.050.080.020.06س9
0.040.750.040.040.۱00.050.030.08س۱0
0.0۱0.020.040.040.۱00.04-0.040.78س۱۱
0.0۱0.030.040.040.040.05-0.050.75س۱2
0.0۱-0.0۱0.050.060.0۱0.07-0.030.77س۱3
0.030.800.000.0۱0.060.040.080.03س۱4
0.040.760.0۱0.090.070.0۱-0.080.06س۱5
0.030.030.040.03-0.۱00.050.000.76س۱6
0.020.820.020.030.050.05-0.090.04س۱7
0.040.760.000.070.000.02-0.080.02س۱8
0.070.040.000.790.050.۱00.040.04س۱9
0.0۱0.80-0.0۱-0.060.060.070.050.07س20
0.070.030.060.000.050.020.070.75س2۱
0.060.040.050.020.020.030.060.79س22
0.040.78-0.05-0.070.070.050.070.08س23
0.050.070.050.020.820.0۱0.040.04س24
0.040.۱۱0.030.030.770.070.040.۱0س25
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0.050.۱00.070.000.8۱0.050.020.05س26
0.020.050.04-0.040.080.050.000.78س27
0.0۱-0.740.020.060.050.040.020.02س28
0.760.040.050.090.050.040.050.06س29
0.760.040.090.070.020.080.030.06س30
0.750.040.080.050.0۱0.060.070.03س3۱
0.750.070.080.060.0۱0.080.080.06س32
0.0۱-0.760.030.050.040.030.000.07س33
0.740.000.060.080.060.020.050.04س34
0.750.040.040.050.000.050.050.07س35
0.03-0.070.060.070.090.040.790.00س36
0.060.050.080.070.040.830.020.02س37
0.0۱0.770.060.0۱-0.070.050.050.06س38
0.080.090.080.080.040.780.0۱0.00س39
0.090.090.050.030.030.0۱0.770.02س40
0.۱00.۱20.060.060.050.030.800.02س4۱
0.070.080.060.050.050.030.790.05س42
0.۱00.080.090.050.040.0۱0.790.00س43

تحلیل عاملی تأییدی

در ادامــه، شــاخص های کلــی بــرازش مقیــاس مهارت هــای 
زندگــی در جــدول 5 ارائــه  شــده اســت. بــا توجــه بــه نتایج نســبت 
مجــذور کای بــه درجــه آزادی، شــاخص نیکویــی بــرازش شــاخص 
ــده،  ــرازش هنجارش ــاخص ب ــده، ش ــالح  ش ــرازش اص ــی ب نیکوی

ــرازش افزایشــی، شــاخص  شــاخص بــرازش تطبیقــی، شــاخص ب
بــرازش مقتصــد هنجارشــده، ریشــه میانگیــن مجــذورات خطــای 
ــوان  ــول )23( می ت ــل  قب ــرازش قاب ــز شــاخص های ب ــرآورد و نی ب
ــد  ــت می کن ــی حمای ــت  عامل ــدل هش ــا از م ــه داده ه ــت ک گف

ــدول 5(. )ج

 جدول 5. شاخص های کلی برازش مقیاس مهارت های زندگی در کودکان ده ساله

-CMIN/DFGFIAGFINFICFIIFIPNFIRMSEA

۱.590.9۱0.900.9۱0.960.960.830.037نتایج
30.900.900.900.900.900.500.۱0برازش قابل قبول

جدول 6. محاسبات همسانی درونی مقیاس مهارت های زندگی

آلفای کرونباخ

مه
ونی

ن د
 بی

گی
ست

مب
ب ه

ری
ض

0.86کل مقیاس )43 سؤال(
0.90بعد اول )8 سؤال(
0.89بعد دوم )7 سؤال(
0.88بعد سوم )7 سؤال(

0.85بعد چهارم )5 سؤال(
0.82بعد پنجم )4 سؤال(
0.82بعد ششم )4 سؤال(
0.82بعد هفتم )4 سؤال(
0.80بعد هشتم )4 سؤال(

0.80 )22 سؤال(ضریب تصنیفی نیمه اول
0.62

0.82 )2۱سؤال(ضریب تصنیفی نیمه دوم
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نمودار 1. مدل ضرایب استاندارد
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ــاس مهارت هــای  ــی مقی ــه به منظــور بررســی پایای ــن مطالع در ای
ــن  ــد؛ بدی ــتفاده ش ــی اس ــانی درون ــای همس ــی، از روش ه زندگ
ــرای کل مقیــاس و ابعــاد  منظــور، ضریــب آلفــای به دســت آمده ب
ــرای نیمــه دوم  ــرای نیمــه اول داده هــا، ب آن، ضریــب تصنیفــی ب
داده هــا و همبســتگی بیــن دونیمــه محاســبه گردیــد )جــدول 6(. 
نتایــج حاکــی از ضریــب همســانی درونــی مطلــوب بــرای مقیــاس 

ــت. ــی اس ــای زندگ مهارت ه

بحث
ــی  ــرم الکترونیک ــی ف ــار اعتباریاب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن مطالع ای
ــوده  ــن را بررســی نم ــن و آل ــاس مهارت هــای زندگــی کرونی مقی
ــی  ــای زندگ ــاس مهارت ه ــه مقی ــان داد ک ــا نش ــت، یافته ه اس
کرونیــن و آلــن از روایــی محتــوای قابــل قبولــی برخــوردار اســت 
ــارما  ــی ش ــای زندگ ــاس مهارت ه ــا مقی ــرای آن ب ــی همگ و روای
ــل  ــج بیانگــر روایــی همگــرای قاب )2003( بررســی شــد کــه نتای
قبولــی بــود. ایــن نتایــج بــا نتایــج ســایر همــکاران همســویی دارد 

 .)36  .26(
مقیــاس  کــه  داد  نشــان  اکتشــافی  عامــل  تحلیــل  نتایــج 
مهارت هــای زندگــی بــا 43 ســؤال از هشــت عامــل ۱-کار تیمــی، 
ــن اهــداف، 3- مهارت هــای اجتماعــی، 4- حــل مســئله  2- تعیی
 -7 6-رهبــری،  عاطفــی،  مهارت هــای   -5 تصمیم گیــری،  و 
ــده اســت.  ــردی تشکیل ش ــن ف ــان و 8-ارتباطــی بی ــت زم مدیری
ایــن ســاختار عاملــی بــا پژوهــش ســایر محققــان کــه ســاختار 8 

ــی دارد )26. 36(. ــد همخوان ــه نموده ان ــی ارائ عامل
چنیــن بــه نظــر می رســد کــه کــودکان ده ســاله از طریــق 
ــواده و اجتمــاع ایــن هشــت مهــارت )۱-کار تیمــی،  مدرســه، خان
ــن اهــداف، 3- مهارت هــای اجتماعــی، 4- حــل مســئله  2- تعیی
 -7 6-رهبــری،  عاطفــی،  مهارت هــای   -5 تصمیم گیــری،  و 
ــه ســایر  مدیریــت زمــان و 8-ارتباطــی بیــن فــردی( را نســبت ب
ــود  ــن  وج ــا ای ــد، ب ــب می نماین ــتر کس ــی بیش ــای زندگ مهارت ه
پیشــنهاد می گــردد تــا در پژوهشــی تعییــن نقــش مدرســه بــر روی 
ــرد. ــرار گی ــی ق ــای موردبررس ــن مهارت ه ــک از ای ــر ی ــاء ه ارتق
ــرای  ــر ب ــزاری معتب ــوان اب ــد به عن ــاس می توان ــن مقی ــن ای بنابرای
ــتفاده  ــاله مورداس ــودکان ده س ــی در ک ــای زندگ ــی مهارت ه ارزیاب
قــرار بگیــرد و همین طــور می تــوان از ایــن مقیــاس بــرای 
ــای  ــوزش مهارت ه ــد آم ــه نیازمن ــوزان ک ــش آم ــایی دان شناس
زندگــی اســتفاده گــردد. بنابرایــن پیشــنهاد می گــردد تــا در 
پژوهــش هــای آینــده نقطــه بــرش بــرای هــر یــک از مهارت هــا 

ــردد. ــن گ تعیی

از نقــاط قــوت ایــن مقیــاس الکترونیکــی بــودن آن بــود، و 
ــت  ــن وضعی ــه والدی ــک آن ب ــال لین ــا ارس ــی ب ــوان به راحت می ت
مهارت هــای دانــش آمــوزان را ارزیابــی نمــود و همین طــور حفــظ 
ــز  ــش نی ــه پژوه ــاد وی ب ــش و اعتم ــخگو در پژوه ــی پاس بی نام

ــد. ــش می یاب ــودن آن افزای ــی ب ــطه الکترونیک به واس
ــر روی  ــی آن ب ــه اعتباریاب ــن مطالع ــای ای ــی از محدودیت ه یک
کــودکان ده ســاله بــود کــه تعمیم پذیــری آن بــر روی ســایر 
کــودکان بااحتیــاط بیشــتری صــورت بگیــرد، و پیشــنهاد می گــردد 
در ســایر گروه هــای ســنی کــودکان نیــز ایــن مقیــاس اجــرا گــردد.
از محدودیت هــای دیگــر ایــن تحقیــق عــدم ارزیابــی تغییرپذیــری 
مهارت هــای بــر اســاس جنســیت، مــکان زندگی بــود که پیشــنهاد 
ــر  ــا ب ــرات مهارت ه ــی تغیی ــده بررس ــات آین ــردد در تحقیق می گ
ــتر  ــری بیش ــرای تعمیم پذی ــی ب ــکان زندگ ــیت و م ــاس جنس اس

نتایــج تحقیــق صــورت بگیــرد.
از طــرف دیگــر ســاختار عاملــی اســتخراج  شــده از ایــن تحقیــق 
می توانــد بــه  صــورت کامل تــری مهارت هــای زندگــی را در 
کــودکان ده ســاله ارزیابــی نمایــد، و همین طــور بــا کمــک نتایــج 
ایــن پژوهــش یــک چارچــوب نظــری امیدوارکننــده بــرای بررســی 
ــه نمــود، از طرفــی  مهارت هــای زندگــی در کــودکان ده ســاله ارائ
بــا توجــه بــه اینکــه اولیــن بــار اســت ایــن مقیــاس در کــودکان 
ــدل در  ــن م ــده ای ــات آین ــرد در تحقیق ــورت می گی ــاله ص ده س

جوامــع دیگــر نیــز اعتباریابــی گــردد.

نتیجهگیری
از مقیــاس مهارت هــای زندگــی کرونیــن و آلــن )20۱7( می تــوان 
بــرای ارزیابــی مهارت هــای زندگــی در کــودکان ده ســاله اســتفاده 
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تعارضمنافع
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