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روایی و همسانی درونی سیاهه شادکامی در بین دانشآموزان مقطع
ابتدایی شهر خرمآباد
صدیقه حیدری ،*1جان ایونز ،2مهرناز

آزادیکتا3

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و همسانی درونی سیاهه شادکامی کودکان مدرسه ()SCHI
( )Ivens, 2007در دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر خرمآباد بود .جامعه آماری دانشآموزان مقطع
ابتدایی شهر خرمآباد و نمونه آماری تعداد  240دانشآموز پایه چهارم تا ششم بودند که به شیوه در
دسترس انتخاب شدند  .ابزار مورد استفاده سیاهه شادکامی کودکان مدرسه ،نرمافزار مورد استفاده
 SPSS-25و روش استفاده نیز تحلیل اکتشافی بود .یافتهها نشان داد این سیاهه از فرهنگ تاثیر
گرفته و به واسطه آن  2گویه از مجموع  30گویه حذف گردید .تحلیل اکتشافی  2عامل هیجانهای
مثبت و هیجانهای منفی را شناسایی کرد که رویهمرفته  37/52درصد از واریانس کل را تبیین
نمودند .ضریب آلفای کرونباخ نیز مقدار باالتر از  0/7را برای هر دو عامل گزارش نمود .به طور کلی
این سیاهه مناسب کودکان مقطع ابتدایی بوده و جهت دستیابی به هنجار مناسب الزم است در حجم
نمونه باالتر هنجاریابی آن انجام و شاخصهای برازش آن در تحلیل عاملی تاییدی بررسی گردد.
واژه های کلیدی :روایی سازه ،همسانی درونی ،سیاهه شادکامی کودکان مدرسه ( ،)SCHIتحلیل
اکتشافی

 1دانشجوی دکترای سنجش و اندازه گیری ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه ،ایران.
2

استاد و روانشناس آموزشی ،دانشکده بیمارستان بیتلم و مادسلی ،بیمارستان رویال بتلم ،بکنهام ،کنت ،انگلستان.

3

دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،اسالمشهر ،ایران.
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پیشگفتار
شادکامی یکی از فاکتورهایی است که اخیراً در رشته روانشناسی سالمت مطرح شده و یکی از
مهمترین نیازهای روانی بشر است که تاثیر عمدهای در شکلگیری شخصیت و سالمت روان و کیفیت
زندگی دارد ( .)Shokravi, Mozafarinia & Hydarnia., 2014معموال انسانها به دنبال شادی و
نشاط هستند و شادکامی و شاد زیستن در زندگی انسانها دارای اهمیت باالیی میباشد و همچنین
شادی ضرورت و نیاز دنیای امروز است و نیروی محرکهای است که باعث انگیزه و فعالیت و توانمندی
و امیدواری فرد میشود و عنصر مرکزی زندگی خوب است ( Luhmann, Necka, Schönbrodt & et
.)al., 2016
شادکامی ترکیبی از عاطفهی مثبت باال و عاطفهی منفی پایین است و این عواطف مثبت و
رضایتمندی از عناصر اصلی؛ شادیبخش و شادیآفرین است (.)Saf ara & Bakhshizadeh, 2017
به طورکلی در تحلیل مفهوم شادکامی نظریهپردازان عمدتاً به دو مؤلفهی شناختی و هیجانی اشاره
داشتهاند ،مؤلفههای شناختی بیشتر داللت بر رضایت از زندگی و مؤلفههای هیجانی بیشتر بر حاالتی
نظیر خندیدن و شوخطبعی و همچنین تعادل بین هیجانات مثبت و منفی داللت دارد .هیجانات
مثبت مانند خنده و شادی و هیجانات منفی مانند گریه و ناراحت شدن و  ...است ( & Saf ara
 .)Bakhshizadeh, 2017پیامدهای مثبت شادکامی تا جایی افزایش یافته است که پژوهشگران نشان
دادند که بین شادکامی و سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف اروپا ارتباط معنیدار وجود دارد
(.)Rodríguez-Pose & von Berlepsch, 2014
 )2017( Laneبیان کرده است که شادکامی نتیجه قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی
گذراندن زندگی است .بنابراین شادکامی به نگرش و ادراک شخصی مبتنی است و به حالتی مطبوع
و دلپذیر داللت دارد که از تجربههای مثبت ناشی میشود ()2016( Chou & Wang .)Lane, 2017
بیان داشتهاند که شادکامی درجه و میزان احساسی است که فرد با آن کیفیت کلی زندگی خود را
به عنوان یک زندگی کامال مطلوب مورد قضاوت قرار میدهد (.)Chou & Wang, 2016
در واقع شادکامی ،نام علمی ارزیابی افراد از زندگیشان میباشد .افراد زندگیشان را به صورت
قضاوت کلی (مانند رضایتمندی از زندگی یا احساس خرسندی) یا به صورت ارزیابی از حیطههای
خاص زندگیشان (مانند ازدواج یا کار) و احساسات هیجانی اخیر خود در رابطه با آنچه برایشان رخ
داده است (هیجانات خوشایند که از ارزیابیهای مثبت تجربیات فردی ناشی میشود) را مورد بررسی
و ارزیابی قرار میدهند (.)Diener, 2007
پژوهشگران در مطالعه شادکامی با پرسشهایی از قبیل اینکه شادکامی چیست و چگونه میتوان
آن را اندازه گیری کرد ،روبرو بودهاند ( .)Najafi Dehshiri, Dabiri & et al., 2011ابزارهای بسیاری
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( Dogan, Sapmaz & Akıncı Cotok,

برای سنجش شادکامی ساخته شده و توسعه یافته است
 .)2013از آنجایی که شادکامی از دیدگاه خود فرد باید مورد بررسی قرار بگیرد و قضاوت ذهنی فرد
از کیفیت زندگی خود است ،در بیشتر پژوهشها از ابزارهای خودگزارشدهی برای اندازهگیری این
سازه استفاده شده است .در پژوهشهای اولیه برای سنجش شادکامی از پرسشهای مستقیم مانند
"چقدر شاد هستید؟" استفاده می شود و نظر افراد را براساس طیف شاد ،تا حدی شاد و ناشاد جویا
میشدند و تا مدتها از این شیوه برای سنجش شادکامی استفاده میشد اما به تدریج در طی سالها،
ابزارهای متعددی برای سنجش شادکامی ساخته شد ( )Najafi et al., 2011که از جمله میتوان به
مقیاس تعادل عاطفی برادبرن ()1969؛ مقیاس شادکامی دانشگاه مموریال نیوفاندلند ( Casma and
)Stones, 1978, 1980؛ پروتکل تحقیقی خلق و شادکامی ()Stones et al., 1996؛ مقیاس شادکامی
ذهنی ( )Lybomiresky & Leper, 1999؛ مقیاس شادکامی –افسردگی ( ;Joseph & Lewis, 1998
)McGeral & Joseph, 1993؛ مقیاس کوتاه شادکامی -افسردگی ()Joseph et al., 2004؛ فهرست
شادکامی آکسفورد ( )Najafi et al., 2011( )Argyle & Crosland, 1987و سیاهه شادکامی کودکان
مدرسه ( )Ivens, 2007اشاره کرد .یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش شادکامی ،فهرست شادکامی
آکسفورد است که پایه و مبنای نظری آن توسط  Argyleو  )1987( Croslandعنوان شده و تاکنون
گستره وسیعی از پژوهشها را به خود اختصاص داده است ( .)Najafi et al., 2011در ایران نیز جهت
ارزیابی شادکامی تاکنون تنها پرسشنامه شادکامی آکسفورد مورد استفاده واقع شده است که توسط
محققان مختلف مورد بررسی شاخصهای روانسنجی واقع شده است ( Najafi et al., 2011; Alipour
 .)& Agah Harris, 2007; Minaei & Hasani, 2017اما نقصی که بر این پرسشنامه وارد است این
است که این ابزار برای نوجوانان تدوین شده است و مناسب کودکان مقطع ابتدایی نیست و این در
حالی است که کودکان مقطع ابتدایی از آنجایی که برای اولین بار تجربه دوری از والدین خود را در
مدرسه کسب میکنند و نیمی از زمان خود را روزانه با افرادی همنشین و همکالم میشوند که تا
پیش از مدرسه هیچ شناختی از آنها نداشتهاند؛ طبیعتاً این دوری از والدین و خانواده تنشهایی را
ایجاد میکند که میتواند تغییراتی بر شاخصهای رفتاری و روانی آنها اعمال نماید .یکی از این
شاخصها شادکامی است .اندازهگیری این شاخص همانند سایر شاخصها نیازمند ابزاری معتبر
میباشد.
سیاهه شادکامی کودکان مدرسهای ( ،)SCHIابزاری است که در سال  2007توسط Ivens
تدوین شده است Ivens .اشاره کرده است که سیاهه شادکامی کودکان مدرسه به عنوان یک ابزار
اندازهگیری خودگزارش برای وضعیت کودکان در مدرسه طراحی شده است که برای ارزیابی اثر
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شادکامی بر بهزیستی ذهنی متغیرهای محیطی مبتنی بر مدرسه استفاده میشود ()Ivens, 2007
وی روایی این سیاهه را با استفاده روایی همگرا با حرمت نفس مورد بررسی قرار داده است.
با توجه به اینکه این سیاهه مخصوص کودکان با محدوده سنی  8تا  15سال میباشد و از سویی
در کشور ابزاری در جهت سنجش شادکامی کودکان مقطع ابتدایی وجود ندارد لذا پژوهشگر بر آن
شد تا این ابزار را برای محدوده سنی  9تا  12سال بومیسازی نماید.
روش ،جامعه و نمونهی آماری پژوهش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و همسانی درونی سیاهه شادکامی کودکان
مدرسه ( )Ivens, 2007( )SCHIانجام شده است ،از نوع پژوهشهای روانسنجی محسوب میشود.
نسخه اصلی این سیاهه به زبان انگلیسی بوده است که پس از کسب اجازه از سازنده آن و ترجمه به
زبان انگلیسی ،مجدد به زبان فارسی برگردانده شده ،هر دو نسخه در اختیار سازنده اصلی قرار گرفته
و ایشان پس از ویرایش ،نسخه فارسی را جهت استفاده در جامعه دانشآموزان مقطع ابتدایی ایران
مورد تایید قرار دادند .این ابزار از  15هیجان مثبت و  15هیجان منفی تشکیل شده است و مختص
کودکان  8تا  15ساله میباشد .پاسخهای مربوط به سیاهه شادکامی کودکان مدرسه در طیف وسیعی
از " "1تا " "4به دست آمد ،که نمره  4حاکی از بهزیستی ذهنی باالیی است .در برخی موارد
نمرهگذاری معکوس اعمال شد تا ارزش کل بهزیستی ذهنی را به دست آورد .برای سادهتر کردن
تقاضای همکاری ،از کودک خواسته شد که ابتدا تصمیم بگیرد که آیا با جمله ذکر شده موافق هستند
یا مخالف ،و سپس تصمیم بگیرند که آیا درجه موافق بودن آنها "زیاد است"یا "کم".
جامعه آماری پژوهش دانشآموزان مقطع ابتدایی شهر خرمآباد بوده و از آنجایی که روش تحلیل
انتخابی ،تحلیل عاملی اکتشافی بوده و در این خصوص  )2004( Klineمعتقد است در تحلیل عاملی
اکتشافی برای هر متغیر  10تا  20نمونه الزم است اما حداقل حجم نمونه  200نفر قابل دفاع است؛
از این رو با توجه به محدودیت زمانی حداقل نمونه ( 200نفر) در نظر گرفته شد اما به منظور کنترل
ریزش نمونه  %20به حجم نمونه افزوده شد ،بنابراین نمونه آماری شامل  240نفر از کودکان مقطع
ابتدایی این شهر بودند ( 120پسر و  120دختر) که به شیوه در دسترس انتخاب شده و به تفکیک
پایه تحصیلی 80 ،کودک پایه چهارم ( 40دختر 40 ،پسر) 80 ،کودک پایه پنجم ( 40دختر40 ،
پسر) و  80کودک پایه ششم ( 40دختر و  40پسر) در نمونهگیری شرکت نمودند و این سیاهه را
پاسخ دادند (قابل ذکر است که پس از جمعآوری نسخههای پرینتی سیاهه شادکامی کودکان مدرسه،
تعداد  11نمونه به دلیل تکمیل ناقص از حجم نمونه خارج شد و تحلیل دادهها بر روی  229نمونه
انجام شد).
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سیاهه شادکامی کودکان مدرسه ( )SCHIدارای دو بخش است که دو نوع هیجان مثبت (15
گویه) و هیجان منفی ( 15گویه) را در یک طیف  4درجهای اندازهگیری میکند .همانگونه که پیشتر
بیان شد روایی این ابزار با استفاده از روایی همگرا توسط  )2007( Ivensمورد بررسی و تایید واقع
شد .جهت بررسی اعتبار این ابزار نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای  30آیتم سیاهه
 0/91حاصل شد .همگرایی این سیاهه با پرسشنامه افسردگی کودکان بسیار معنیدار بود ( r=-0.71,
 .)p<0.001عالوه بر این در مطالعه  ،)2007( Ivensمیانگین نمرات در اندازهگیری  30آیتم اصلی
بین  3/09تا  3/26متغیر بوده است (.)Ivens, 2007
در این پژوهش جهت بررسی ساختار عاملی سیاهه شادکامی کودکان مدرسه روایی سازه را
انتخاب نموده که برای انجام آن از روش تحلیل عاملی اکتشافی (نرمافزار  spssنسخه  )25بهره گرفته
شد.
یافتهها
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد مقدار شاخص کفایت نمونهبرداری ( )KMOباالتر از 0/7
برای هر  30گویه موجود در سیاهه بدست آمده است (جدول .)1
جدول ( )1شاخص کفایت نمونه برداری و کرویت بارتلت
شاخص
کایزر مایر اولکین
کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معناداری

مقدار بدست آمده
0/826
3009/639
435
0/001

مقدار قابل قبول
باالتر از 0/7
کمتر از 0/05

بنابراین میتوان گفت نمونهگیری انجام شده دارای کفایت الزم بوده و مجاز به استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی بودهایم .در تحلیل اولیه گویه شماره  30بار عاملی کمتر از  0/3را نشان داد که از
مجموع گویهها حذف شد و مجدد تحلیل اکتشافی انجام شد .در تحلیل عاملی که در مرحله دوم
انجام پذیرفت ماتریس بارهای عاملی نشان داد سیاهه از  8عامل اشباع بوده که دارای ارزش ویژه
باالتر از  1بوده و روی هم رفته  60/82درصد واریانس را توضیح میدهند اما به دلیل اینکه  6عامل
آخر فاقد مقدار آلفای قابل قبول (باالتر از  )0/7بودند ،حذف شدند و براساس جدول ( )2تنها  2عامل
اول را مالک تحلیل خود قرار داده که رویهمرفته  36/51درصد واریانس کل را توضیح دادند.
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درصد واریانس

22/11

15/41

4/66

4/51

%واریانستجمعی

22/11

37/52

42/18

46/68

جمع

6/41

4/47

درصد واریانس

22/11

15/41

%واریانستجمعی

22/11

37/52

مجموع مربعات

جمع

6/41

4/47

1/35

1/31

بارها

شاخص

عاملها

1

2

3

4

ارزش ویژه اولیه

جدول ( )2مقدار واریانس و ارزش ویژه عاملها

نمودار ( )1که به نمودار سنگریزهای معروف است ،تایید کننده مندرجات جدول میباشد.

نمودار ( )1نمودار سنگریزهای

پس از بررسی مقدار واریانس توضیح داده شده توسط دو عامل بدست آمده ،به دلیل اینکه بیش
از یک عامل شناسایی شد ،روش چرخش جهت بهترین قرارگیری گویهها انتخاب شد و از آنجایی که
عاملها مستقل از هم بودند ،روش چرخش واریمکس اِعمال گردید و مطابق آن به ترتیبِ بارِ عاملی،
گویههای شماره  8 ،1 ،9 ،28 ،11 ،23 ،3 ،16 ،21 ،14 ،19 ،18و  6برای عامل هیجانهای مثبت
و گویههای شماره  26 ،4 ،5 ،27 ،12 ،10 ،22 ،25 ،7 ،13 ،20 ،24 ،29 ،17 ،15و  2برای عامل
هیجانهای منفی شناسایی شدند (جدول .)3
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جدول ( )3مقدار بار عاملها در ماتریس ساختاری
هیجان منفی
گویه
 .15حال من بد بود.
 .17من خسته بودم.
 .29من ترسیده بودم
 .24احساس ناراحتی داشتم.
 .20احساس حسرت داشتم برای خودم.
 .13دلم می خواست گریه کنم.
 .7احساس بدی (مثل مریض بودن) کردم.
 .25من می خواستم تسلیم شوم.
 .22من گیج شدم.
 .10احساس بیماری کردم.
 .12احساس عصبانیت کردم.

بارعاملی
0/73
0/73
0/70
0/67
0/65
0/64
0/64
0/63
0/60
0/60
0/58

 .27سردرد داشتم.

0/56

 .5ناراحت بودم.

0/56

 .4من کج خلقی کردم.
 .26احساس کردم بسیاربیدار بودم (بیخوابی
داشتم).
 .2عصبی بودم.

0/54

هیجان مثبت
شماره گویه
 .18احساس آرام بودن کردم.
 .19من عالقه مند به کار بودم
 .14با همه دوستانه رفتار کردم.
 .21احساس خوبی کردم.
 .16از خودم لذت بردم.
 .3می خواستم مدرسه بیایم.
 .23اعتماد به نفس داشتم.
 .11احساس مثبت کردم.
 .28خوب کار کردم.
 .9متمرکز شدم.
 1انرژی زیادی داشتم.
 .8احساس کردم مدرسه جایگاه امنی
است.
 .6احساس راحت بودن (ریلکسی)
کردم.

بارعاملی
0/71
0/64
0/63
0/61
0/60
0/57
0/56
0/55
0/55
0/55
0/52
0/48
0/46

-0/54
0/52

جهت بررسی همسانی درونی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار آلفای کرونباخ
برای هر دو عامل (برای هیجانهای مثبت  0/82و برای هیجانهای منفی  )0/89باالتر از  0/7بدست
آمد که مقداری قابل قبول بوده و تایید کننده اعتبار سیاهه شادکامی کودکان مدرسه میباشد.
بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف تعیین روایی و همسانی درونی سیاهه شادکامی کودکان مدرسه ()SCHI
( )Ivens, 2007در بین کودکان مقطع ابتدایی شهر خرمآباد انجام شد.
شادکامی در جوامع به یک ارزش تبدیل شده است و اساس نظام بهزیستی همگانی را در جوامع
تشکیل میدهد .پیامدهای مثبت مانند سالمت جسمی و روانی ،عملکرد مطلوب ،تولید و کارآفرینی
همراه است .افراد شادتر زندگی طوالنیتر ،احساس شادی بیشتر در کار ،همکاری اجتماعی باالتر،
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سالمتی بیشتر و توانایی باالتری را برای حل مسائل و مقابله با آنها دارند .در پژوهش رفیعی و
همکاران که به بررسی ارتباط بین شادکامی و سالمت روانی در دانشجویان پرداختند ،به این نتیجه
رسیدند که بین نمره شادکامی و سالمت روانی دانشجویان ارتباط معنیداری وجود دارد ( Rafiei et
 .)al., 2012مطالعه مؤید صفاری و همکاران نیز این رابطه را تأیید کرد ( Moayed Saffari, Mahdodi
 Kawamoto .)Zaman, AmirSardari, 2014و همکاران افزایش شادکامی را با افزایش وضعیت
سالمت ،حمایت عاطفی ،وضعیت اشتها ،خواب ،حافظه ،دوستی ،روابط خانوادگی و در نهایت سالمت
روان مرتبط میدانند (.)Kawamoto, Yamada , Okayama & et al., 1999
تحقیقات نشان داده است که روابط اجتماعی توأم با اعتماد ،اثر تعیین کنندهای بر شادکامی
دارند و در این میان خانواده عمدهترین تأمین کنندۀ شادکامی افراد محسوب میشود .شادکامی باعث
تغییر در جو روابط خانواده میشود .این یافتهها بر اهمیت نقش روابط خانوادگی در تسهیل این تغییر
تأکید دارند ( .)North, Holahan, Moos & et al., 2008والدین شاد از کودکانشان بهتر نگهداری
میکنند و فرزندان نوجوانشان را بیشتر دوست دارند (.)Argyle, 2003
شادکامی تنها یک هیجان مثبت یا احساسی است که از دیدگاه  )1983( Fordyceتوأم با
رضایت بوده و معموالً به وسیلۀ عباراتی چون خرسندی ،احساس بهزیستی ،نشاط و مسرت و دلخوشی
توصیف میشود .به اعتقاد  )2004( Seligmanهدف اصلی روانشناسی مثبت ،افزایش شادکامی بر
روی کره زمین است .این فرایند دو مرحله را شامل میشود :نخست ،سنجش معتبر و مطمئن
احساسهای مثبت و آثار مثبت آن است که در دهۀ گذشته ،این شاخه از روانشناسی گامهای مؤثر
و چشمگیری در این خصوص برداشته است .مرحلۀ دوم در این فرایند ،طبقهبندی علمی است
( .)Seligman, 2004سلیگمن شادی را در سه بعد بررسی میکند که شامل زندگی مطلوب ،زندگی
متعهدانه و زندگی معنادار است .زندگی مطلوب در برگیرنده عواطف و هیجانات مثبت دربارۀ گذشته،
حال و آینده و به طور کلی یعنی به حداکثر رساندن هیجانات مثبت و به حداقل رساندن هیجانات
منفی و درد ناشی از آن است .زندگی متعهدانه ،به کارگیری استعدادها و تواناییها هنگام رویارویی
با چالشها و رسیدن به خواستهها را دربرگرفته و زندگی معنادار دلبستگی و خدمترسانی به چیزی
بزرگتر از خود است که ممکن است شامل خانواده ،دوستان ،کار ،مذهب و چیزهای دیگر شود
( .)Duckworth, Steen, & Seligman., 2005شادکامی صرفهنظر از چگونگی ایجاد آن میتواند
سالمت جسمانی را بهبود بخشد .هرچه فرد زمان بیشتری را برای هیجانات مثبت صرف کند ،به
همان نسبت زمان کمتری را برای هیجانات منفی باقی میگذارد .محققان بر این موضوع تأکید دارند
که وقتی تنش کاهش یابد (حذف درد و رنج و ایجاد رضایتمندی از نیازهای جسمانی و روانی)
شادکامی و بهزیستی پدید میآید ( .)Diener, 2000تحقیقات نشان داده است که افراد شاد کارایی
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باالتری دارند ،امیدوارتر هستند ،بیشتر فکر میکنند و موفقیت تحصیلی بیشتری دارند
(.)DordiNejad, Hakimi, Ashouri & et al., 2011
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که سیاهه شادکامی کودکان ابتدایی از تغییرات
فرهنگی تاثیر پذیرفته که در نتیجه آن  2گویه  30و  26از مجموعه  30گویه حذف گردید و ساختار
 28گویهای در قالب  2عامل هیجانهای مثبت (با  13گویه) و هیجانهای منفی (با  15گویه) با
ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0/7مورد تایید واقع شده و مناسب با فرهنگ کودکان مقطع ابتدایی
پایه چهارم تا ششم میباشد .به طور کلی روایی و همسانی درونی این ابزار برای کودکان پایه چهارم
تا ششم تایید شده و این یافته همسو با یافتههای سازنده این ابزار ( )Ivens, 2007میباشد .از آنجایی
که این پژوهش به دلیل محدودیتهای زمانی در حجم نمونه  219نفر انجام شد ،پیشنهاد میشود
پژوهش های آتی جهت بررسی پایایی این ابزار و نیز دستیابی به نُرم هنجاری مناسب در حجم نمونه
باالتر انجام شود .همچنین به دلیل اینکه در این پژوهش تنها از روایی سازه و تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شده است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از سایر روشهای محاسبه روایی نظیر روایی
مالکی ،همگرا و محتوا و نیز از تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی شاخصهای برازش نیز استفاده
گردد.
سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از همکاری آموزش و پرورش شهر خرمآباد کمال سپاسگزاری را دارند.
همچنین نویسنده مسئول از همکاری ویژه سازنده این ابزار دکتر جان ایونز در جهت ترجمه صحیح
گویههای مندرج در سیاهه شادکامی کودکان مدرسه ،نهایت سپاس را دارد.
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