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 چکیده
در نوجوانان و  جانیه يرفتار میسنجي پرسشنامه تنظهاي روانپژوهش با هدف بررسي ویژگي نیا

 يانجام شد. پژوهش حاضر توصیفي و از نوع پیمایشي بود. جامعه آمار رانیبار در ا نیاول يساالن برابزرگ
 060 املدادند. نمونه پژوهش ش لیتشک 0989ساالن در سال پژوهش حاضر را نوجوانان و بزرگ

 00، 0، 2از شهر تهران )منطقه  ياچندمرحله ياخوشه يتصادف يریگکه با روش نمونه شديکننده مشرکت
ترجمه و ترجمه معکوس  ندیآباد( انتخاب شدند. فرآاصفهان، شهر رضا و نجف ي( و اصفهان )شهرها21و 
 نییتع ي( انجام شد. برا2108) يکو گارنفس جیکرا جانیه يرفتار میتهیه نسخه فارسي پرسشنامه تنظ يبرا

به روش الواشه و روش  یيمحتوا یيمتخصص استفاده شد. شاخص روا 8از نظر  یيو محتوا يصور یيروا
پرسشنامه با  یيایمحاسبه شد. پا يعامل لیسازه به روش تحل یيوالتز و باسل به دست آمد و شاخص روا

 بیبه ترت يدییو تأ ياکتشاف يعامل لیتحل جیبه دست آمد. نتا یياخ و بازآزماکرونب ياستفاده از روش آلفا
و  يصور یيسازه ابزار بود. روا یيکننده روا دیدارد و تائ يبرازش خوب ينشان داد که مدل پنج عامل

از  کیهر  يبرا یيمحتوا یيشد. شاخص روا دی( تائ90/1کل=  یيمحتوا یي)شاخص روا یيمحتوا
 دهیو ناد ياجتماع تیحما يفعال، جستجو یيارویرو ،يریگکناره گر،ید ياقدام به کارها يهااسیمقخرده

 میپرسشنامه تنظ يهااسیمقاز خرده کیهر  یيایبود. پا 99/1و  09/1، 96/1، 90/1، 92/1 بیگرفتن به ترت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .ن )نویسنده مسئول(شناسي و آموزش افراد با نیازهاي خاص،  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرا. استادیار، گروه روان0

m.ashori@edu.ui.ac.ir  
 .شناسي و آموزش کودکان استثنایي، دانشگاه تهران، تهران، ایران. استادیار گروه روان2

 .شناسي و آموزش افراد با نیازهاي خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. دانشجوي کارشناسي ارشد روان9
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با  نیو همچن 90/1و  98/1، 80/1، 81/1، 99/1 بیکرونباخ به ترت يبا استفاده از روش آلفا جانیه يرفتار
 يرفتار میپرسشنامه تنظ يهمگرا و واگرا یيروا جیبه دست آمد. نتا 66/1تا  98/1در دامنه  یيبازآزماروش 

اضطراب و  ،يافسردگ اسیهیجان و مق يشناخت میزمان آن با پرسشنامه تنظهم ياجرا قیهیجان از طر
است و  ایروا و پا يابزار جان،یه يرفتار میپرسشنامه تنظ ن،یر گرفت؛ بنابراقرا دیو مورد تائ ياسترس بررس

استفاده  يرانیدر جامعه ا جانیه يرفتار میتنظ يابیمنظور ارزبه يشناختاز آن در مداخالت روان توانيم
 کرد.

 .سنجيهای روانويژگي ، نوجوانان،یجانه یرفتار یمتنظ :کلیدی واژگان
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 قدمهم
شوند اجتماعي و هیجاني بخشي از زندگي روزمره هر فردي محسوب ميهاي چالش

ها و (. قرار گرفتن در معرض چالش0980سپنتا، عابدي، یارمحمدیان، قمراني و فرامرزي، )

شناسي در دوران زندگي ارتباط دارد. شناسایي رویدادهاي مختلف زندگي با آسیب

پذیري افراد دگي سبب حفاظت یا آسیبآور زنفرایندهایي که در اثر رویدادهاي استرس

هاي مداخالتي براي افراد با مشکالت هیجاني مهم هستند. به شوند در طراحي برنامهمي

، نقش مهمي در 0هاآور و تنظیم هیجانهمین دلیل، توانایي رویارویي با رویدادهاي استرس

(. 2100، 2همکارانکند )سالن و شناسي رواني ایفا ميارتباط میان استرسورها و آسیب

شناختي هستند که شامل سه عنصر تجربه هاي پیچیده رواننوعي حالت هادرواقع، هیجان

، 6شوند )بالدوسي، آوانري و فراکاروليمي 9و رفتار آشکار 0، واکنش هیجاني9ذهني

کند، ( و یکي از عواملي که پیامدهاي اجتماعي و هیجاني نامطلوب را کنترل مي2100

( که شامل فرایندهاي دروني و بیروني براي 0980سپنتا و همکاران، هیجان است )تنظیم 

. تنظیم (2109، 0)زاکي و ویلیامزشود هاي هیجاني مينظارت، ارزیابي و تعدیل واکنش

ظیم فردي به فرایندي اشاره دارد که فرد با کمک گرفتن از دیگران به تنهیجان درون

شود که فرد از فردي به فرایندي گفته ميپردازد ولي تنظیم هیجان بینهاي خود ميهیجان

 .(2106، 9)هافمن، کارپنتر و کورتیسپردازد هاي فرد دیگري ميطریق آن به تنظیم هیجان

ر در تنظیم و مؤث 8الگوي راهبردهاي شناختي هیجان به فرایندهاي شناختي 

، 01ریجن، دیواید، ونگوزن و سوابکند )اسکورل، ونهاي هیجاني کمک ميواکنش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Emotions regulation 

2. Sloan 

3. Mental experience 

4. Eemotional reaction 

5. Overt behavior 

6.Balducci, Avanzi & Fraccaroli 

7. Zaki & Williams 

8. Hofmann, Carpenter & Curtiss 

9. Cognitive processes 

10. Schoorl, van Rijn, de Wied, Van Goozen & Swaab 
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هاي ناسازگارانه براي تنظیم تجارب هیجاني، ( و به دنبال شناسایي و تصحیح تالش2106

هاي دروني و هاي هیجاني افراطي به نشانهتسهیل پردازش مناسب و خاموش کردن پاسخ

(. در تنظیم هیجان از راهبردهاي ارزیابي 2101و همکاران،  0کابیروني است )ویلیاموس

(. 2109، 2گردد )گاروفالو، ولوتي و زاواتینيشناختي و سرکوب ابراز هیجان استفاده مي

این راهبردها به تنظیم شناختي و رفتاري هیجان مربوط هستند )کرایج و گارنفسکي، 

شدن با هیجان منفي و درک همراه با (. تنظیم شناختي هیجاني به توانایي مواجه2108

، 9شود )گریگوري، الچانس و تایلرمنظور دستیابي به اهداف مهم گفته ميشفقت به

مهم تنظیم هیجان که ارزیابي مجدد مثبت و تجربه و بیان هیجان مثبت  (. دو مقوله2109

شود )اصل  شناختي منجرفردي بهتر و کاهش مشکالت روانتواند به کارکرد بیناست، مي

(. راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان به توانایي 0986سلیماني، برجعلي، کیاني و دهکردي، 

هاي برانگیختگي افزایش آگاهي هیجاني و توانایي تنظیم و تعدیل فشارهاي دروني و حالت

زاده نوريبه نقل از  0890هیجاني از طریق فرآیندهاي شناختي اشاره دارد )تیلور، 

 (.0986خواستاري، شیرمردي، بامداد و خسروي فارساني، میرآبادي، 

ها در پاسخ به رویدادهاي هاي رفتاري که فرد از آنتنظیم رفتاري هیجان یعني سبک 

کند یا راهبردهاي رفتاري که آور زندگي )مقابله با شرایط( استفاده ميتهدیدآمیز یا استرس

آور خاص )مقابله موقعیتي( استرسفرد از آن در پاسخ به یک رویداد یا یک موقعیت 

آور، نقش مهمي در نماید. شناخت و رفتار در رویارویي با رویدادهاي استرساستفاده مي

کنند. درواقع، تنظیم شناختي و تنظیم رفتاري هیجان مکمل همدیگر تنظیم هیجان ایفا مي

(. 2108نفسکي، هستند و براي ارزیابي هر یک به پرسشنامه خاصي نیاز است )کرایج و گار

اند. این را طراحي کرده 0پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان 2116در سال  گارنفسکي و کرایج

ها را در پاسخ به رویدادهاي تهدیدکننده و پرسشنامه، راهبردهاي تنظیم شناختي هیجان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Wilamowska 

2. Garofalo, Velotti & Zavattini 

3. Grégoire, Lachance & Taylor 

4. Cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) 
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(. پرسشنامه تنظیم رفتاري 0989کند )بشارت و بزازیان، آور زندگي ارزیابي مياسترس

براي ارزیابي  2108آن را در سال  2نیز ابزار جدیدي است که کرایج و گارنفسکي 0هیجان

اند. این پرسشنامه، نخستین ابزاري است که فقط هاي رفتاري افراد طراحي کردهسبک

کننده پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان است کند و کاملرویارویي رفتاري را ارزیابي مي

(. پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان، راهبردهاي تنظیم رفتاري 2108)کرایج و گارنفسکي، 

ها را در پاسخ به رویدادهاي تهدیدکننده زندگي بر اساس عواملي از قبیل اقدام به هیجان

و نادیده  6، جستجوي حمایت اجتماعي9، رویارویي فعال0گیري، کناره9کارهاي دیگر

(. اقدام به کارهاي دیگر، رویارویي 8210کند )کرایج و گارنفسکي، ارزیابي مي 0گرفتن

هاي مثبت کنترل و مدیریت رویدادهاي فعال و جستجوي حمایت اجتماعي از روش

هاي منفي کنترل و مدیریت گیري و نادیده گرفتن نیز از روشآور هستند. کنارهاسترس

 (.2106، 8؛ جورمن و استنتون2109، 9شوند )کاتوآور محسوب ميرویدادهاي استرس

اقدام به کارهاي دیگر یعني فرد حواس خود را با انجام کار دیگري پرت کند تا  

گیري یعني فرد براي مقابله با آور مقابله نماید؛ کنارهبتواند با رویدادهاي استرس

گیري کند؛ رویارویي هاي اجتماعي کنارهها و تماسآور از موقعیترویدادهاي استرس

شود. جستجوي حمایت آور گفته ميبله با رویدادهاي استرسفعال به رفتار فعال براي مقا

منظور مقابله با ها و تقاضاي حمایت و مشورت بهگذاري فعاالنه هیجاناجتماعي به اشتراک

آور اشاره دارد؛ نادیده گرفتن یعني فرد براي مقابله با رویدادهاي رویدادهاي استرس

تفاقي رخ نداده است )کرایج و گارنفسکي، آور به نحوي رفتار کند که گویي هیچ ااسترس

آور زندگي توجه هاي استرس(. امروزه به عملکرد رفتاري افراد در مواجهه با رویداد2108
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Behavioral emotion regulation questionnaire (BERQ) 

2. Kraaij & Garnefski 

3. Seeking distraction 

4. Withdrawal 

5. Actively approaching 

6. Seeking social support 

7. Ignoring 

8. Kato 

9. Joormann & Stanton 
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گذارد ها تأثیر ميها در این حوزه بر سایر عملکردهاي آنشود و عملکرد آناي ميویژه

(. در این راستا، توجه به 8009، آبکنارعاشوري و جلیل؛ 2109، 0)هاالهان، کافمن و پولن

اي برخوردار است ولي تاکنون هیچ ابزاري ها افراد از اهمیت ویژهتنظیم رفتاري هیجان

ها در به نحو متفاوتي رخ براي ارزیابي آن طراحي نشده است. بااینکه تنظیم رفتاري هیجان

د دارد ولي مقداري ها وجوهایي در تنظیم رفتاري هیجانتر، تفاوتدهد یا به بیان دقیقمي

شود که هاي نیز از عدم وجود ابزارهاي روا و پایا و ارزیابي نامناسب ناشي مياز این تفاوت

 سازد.تر ميرا برجسته این امر توجه به هنجاریابي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان

ها، تغییر که تنظیم هیجان شامل آگاهي هیجاني، شناسایي هیجانبا توجه به این 

حساسات، درک برانگیختگي هیجاني، تعدیل هیجان، پذیرش هیجان و عملکرد رفتاري ا

کننده در (. همچنین، تنظیم هیجان عاملي کلیدي و تعیین2100، 2شود )پورنامانیگسيمي

(؛ بنابراین، ارزیابي 2100، 9بهزیستي رواني هر فردي است )گارنفسکي، حسین و کرایج

خاصي برخوردار است. عالوه بر این، امروزه پژوهش تنظیم رفتاري هیجان از اهمیت 

توسعه و پیشرفت است )یانگ، توجهي درحالطور قابلدرباره تنظیم هیجان در نوجوانان به

شناسي و (. از سوي دیگر، پیشرفت روزافزون دانش روان2108، 0ساندمن و کراسک

منظور ارزیابي و یني بهشناختي، مستلزم دسترسي به ابزارهاي دقیق و عهاي روانمداخله

که در کشور ساالن است. ازآنجایيسنجش تنظیم رفتاري هیجان در نوجوانان و بزرگ

ایران در این زمینه هنوز ابزار معتبري در دسترس نیست، پژوهش حاضر با هدف بررسي 

سنجي نسخه فارسي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان نوجوانان و هاي روانویژگي

 جام شد.ساالن انبزرگ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hallahan, Kauffman & Pullen 

2. Purnamaningsih 

3. Garnefski, Hossain & Kraaij 

4. Young, Sandman & Craske 
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 پژوهش روش

این پژوهش، توصیفي و از نوع پیمایشي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر را نوجوانان و 

تشکیل دادند. نمونه  0989ساله شهر تهران و اصفهان در سال  61تا  02ساالن بزرگ

ها آقا بودند و با روش نفر آن 208ها خانم و نفر آن 202شد که نفر مي 060پژوهش شامل 

اي از شهر تهران و اصفهان انتخاب شدند. اي چندمرحلهگیري تصادفي خوشهنمونه

از مناطق شهر تهران و شهرهاي  21و  00، 0، 2ترتیب بود که منطقه اینگیري بهنمونه

ها و آباد از اصفهان به روش تصادفي انتخاب شدند. سپس محلهاصفهان، شهر رضا و نجف

ساالن خانوارهاي منتخب پس از آگاهي نوجوانان و بزرگ خانوارها انتخاب گردید. سپس

هاي ورود به پژوهش رضایت ها پرداختند. مالکاز هدف پژوهش به تکمیل پرسشنامه

هاي آگاهانه، تحصیالت ششم دبستان یا باالتر و زندگي با اعضاي خانواده بود. مالک

عدم تمایل به شرکت  شناختي و همچنینشناختي و عصبخروج نیز داشتن مشکالت روان

 آوري اطالعات از ابزارهاي زیر استفاده شده است:در پژوهش بود. براي جمع

( 2108این پرسشنامه را کرایج و گارنفسکي ) :1پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان 

هاي است و راهبردهاي تنظیم رفتاري هیجان گوي 21اند که یک ابزار طراحي کرده

آور زندگي ارزیابي ساالن را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و استرسنوجوانان و بزرگ

کارهاي دیگر مقیاس اقدام به کند. پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان از پنج خردهمي

(، 02تا  8هاي (، رویارویي فعال )گویه9تا  9هاي گیري )گویه(، کناره0تا  0هاي )گویه

( 21تا  00هاي ( و نادیده گرفتن )گویه06تا  09هاي جستجوي حمایت اجتماعي )گویه

 0اي لیکرتي از نمره درجههاي پنجگذاري این پرسشنامه در اندازهشود. نمرهتشکیل مي

مقیاس از چهار گویه تشکیل که هر خرده)همیشه( است. با توجه به این 9ز( تا نمره )هرگ

آید هاي مربوطه به دست ميمقیاس از مجموع نمرات گویهشده است، نمره کل هر خرده

هاي اقدام به کارهاي دیگر، مقیاساست. هر چه آزمودني در خرده 21تا  0که بین 

گیري هاي کنارهمقیاساجتماعي نمره بیشتر و در خردهرویارویي فعال و جستجوي حمایت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Behavioral emotion regulation questionnaire 
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و نادیده گرفتن نمره کمتري بگیرد وضعیت او از نظر تنظیم رفتاري هیجان بهتر است؛ 

پذیر نیستند. پایایي این پرسشنامه به روش آلفاي ها با هم جمعمقیاسبنابراین، نمرات خرده

به دست آمد و  09/1تا  00/1آزمایي در دامنه و از طریق باز 89/1تا  98/1کرونباخ در دامنه 

هاي اقدام به کارهاي دیگر، مقیاسروایي آن از طریق ضریب همبستگي براي خرده

گزارش شده  90/1و  60/1، 99/1رویارویي فعال و جستجوي حمایت اجتماعي به ترتیب 

 (.2108است )کرایج و گارنفسکي، 

در  2یاس را الویباند و الویبانداین مق :1مقیاس افسردگي، اضطراب، استرس 

سؤالي مقیاس استاندارد افسردگي،  20اند. در این پژوهش از فرم طراحي کرده 0889سال 

و  20هاي افسردگي )سؤال مقیاساضطراب، استرس استفاده شد که شامل سه خرده

و  09هاي ( استرس )سؤال08،09،8،0،0،2و  21هاي (، اضطراب )سؤال9،9، 00،06،09،01

مقیاس هفت سؤال دارد. مقیاس افسردگي، شود و هر خرده( و مي00،02،00،9،6،0

هاي اصالً )نمره صورت لیکرت طراحي شده است و داراي گزینهاضطراب، استرس به

مقیاس باشد. نمره نهایي هر خرده( مي9( و زیاد )نمره 2(، متوسط )نمره 0صفر(، کم )نمره 

عاشوري، شجاعي و آید )ي مربوط به آن به دست ميهااز طریق مجموع نمرات سؤال

( مقیاس افسردگي، 0889) 9(. آنتوني، بیلینگ، کاکس، انز و سوینسون0986فتاحیان، 

اضطراب، استرس را از طریق تحلیل عاملي بررسي کردند. اعتبار این مقیاس با روش آلفاي 

گزارش شده  89/1و  82/1، 80/1کرونباخ براي افسردگي، اضطراب، استرس به ترتیب 

بین اضطراب و  99/1میان دو عامل افسردگي و استرس،  09/1است. همچنین همبستگي 

( روایي 0996بین اضطراب و افسردگي به دست آوردند. ساماني و جوکار ) 29/1 استرس و

ها اعتبار و اعتبار مقیاس افسردگي، اضطراب، استرس را در ایران بررسي کردند. آن

گزارش  00/1و  06/1، 91/1بازآزمایي براي افسردگي، اضطراب، استرس را به ترتیب 

هاي لیل عاملي از نوع تأییدي و به روش مؤلفهکردند و روایي آن را با شیوه آماري تح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Depression anxiety stress scales 

2. Lawibund & Lawibund 

3. Antony, Bieling, Cox, Enns & Swinson 
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به دست آوردند. در پژوهش حاضر، پایایي مقیاس افسردگي، اضطراب،  81/1اصلي 

 91/1، 99/1استرس با روش آلفاي کرونباخ براي افسردگي، اضطراب، استرس را به ترتیب 

 آمد.به دست  62/1و روایي آن را با شیوه آماري تحلیل عامل تأییدي  08/1و 

این پرسشنامه را گارنفسکي و کرایج  :1پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان 

هاي است و راهبردهاي تنظیم شناختي گوي 09اند که یک ابزار ( طراحي کرده2116)

هاي زاي زندگي در اندازهها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگيهیجان

سنجد: عامل مي 8)همیشه( بر حسب  9مره )هرگز( تا ن 0اي لیکرتي از نمره درجهپنج

(؛ تمرکز بر فکر/ 09و  00هاي (؛ دیگرسرزنشگري )گویه2و  0هاي خودسرزنشگري )گویه

شماري اهمیت(؛ کم06و  09هاي نمایي )گویه(؛ فاجعه6و  9هاي نشخوارگري )گویه

مثبت (؛ ارزیابي مجدد 9و  0هاي (؛ تمرکز مجدد مثبت )گویه00و  09هاي )گویه

 8هاي ریزي )گویه(؛ تمرکز مجدد بر برنامه0و  9هاي (؛ پذیرش )گویه02و  00هاي )گویه

مقیاس مقیاس تشکیل شده است: خرده(. پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان از دو خرده01و 

مقیاس نایافته( که از چهار عامل نخست و همچنین خردهراهبردهاي غیرانطباقي )سازش

که یافته( که از پنج عامل آخر تشکیل شده است. با توجه به ایناقي )سازشراهبردهاي انطب

مقیاس راهبردهاي غیرانطباقي از چهار عامل تشکیل شده است و هر عامل دو سؤال با خرده

است.  9تا  0شود و نمره نهایي بین تقسیم مي 9دارد، مجموع نمرات آن بر  9تا  0نمره 

انطباقي از پنج عامل تشکیل شده است و هر عامل نیز دو  مقیاس راهبردهايهمچنین خرده

شود و نمره نهایي این تقسیم مي 01دارد، مجموع نمرات آن بر  9تا  0سؤال با نمره 

دهنده استفاده بیشتر فرد از آن است. در ضمن، نمره باالتر نشان 9تا  0مقیاس هم بین خرده

( 0989(. بشارت و بزازیان )2116یج، شود )گارنفسکي و کراراهبرد شناختي محسوب مي

و  89/1تا  90/1پایایي پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان را به روش آلفاي کرونباخ در دامنه 

اند. در پژوهش حاضر، پایایي پرسشنامه به گزارش کرده 90/1تا  09/1روایي آن در دامنه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Cognitive emotion regulation questionnaire 
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به دست  81/1تا  00/1ه و روایي آن در دامن 80/1تا  99/1روش آلفاي کرونباخ در دامنه 

 آمد.

سنجي پرسشنامه هاي روانصورت بررسي ویژگيمنظور انجام این پژوهش که بهبه 

تنظیم رفتاري هیجان است، ابتدا از طراح اصلي آن رضایت کتبي گرفته شد. فرم اولیه این 

ن پرسشنامه بر اساس بررسي دقیق پرسشنامه اصلي تهیه شد. نحوه تهیه فرم اولیه به ای

 2108صورت بود که ابتدا پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان که کرایج و گارنفسکي در سال 

جلو، ترجمه رو به عقب و مقایسه تدوین و هنجاریابي کرده بود با استفاده از ترجمه روبه

شناسان داراي مدرک تحصیلي این دو متن به فارسي برگردانده شد. سپس نه نفر از روان

باتجربه کاري بیش از ده سال که از اصول ابزارسازي آگاهي داشتند  شناسيدکتري روان

ها را بر اساس سادگي، مرتبط بودن و مقیاسها و خردهروایي محتوایي هر یک از گویه

ها بررسي کردند. پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان در یک مطالعه مقدماتي طي وضوح آن

هایي را که واضح نیستند مشخص انند و سؤالکننده داده شد تا بخوشرکت 91دو مرحله به 

ها و همچنین روایي ترتیب با اصالحاتي که انجام شد سادگي و وضوح گویهاینکنند. به

صوري پرسشنامه تضمین شد. با توجه به پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان، پرسشنامه ناگویي 

احتمالي مغفول مانده هاي هیجاني، مقیاس افسردگي، اضطراب، استرس به جستجوي مقوله

ها تجدیدنظري به عمل آمد. ها و سؤالدر پرسشنامه مقدماتي پرداخته شد و درباره مقوله

ها به وجود آمد، پرسشنامه مقدماتي در طیف ها و گویهترتیب، تغییراتي در مقولهاینبه

( 9یشه )( و هم0(، اغلب )9(، معموالً )2(، گاهي )0صورت هرگز )اي بهدرجهلیکرتي پنج

 گذاري و فرم اولیه آماده شد.نمره

و  0منظور تعیین نسبت روایي محتوایيفرم اولیه پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان به 

به همان نه متخصص  0و والتز و باسل 9به ترتیب به روش الواشه 2شاخص روایي محتوایي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Content validity ratio (CVR) 

2. Content validity index (CVI) 

3. Lawashe 

4. Waltz & Bausell 
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خصصان ضروري، داده شد تا روایي کل پرسشنامه به دست آمد. در روش الواشه باید مت

کنند ولي در روش مفید ولي غیرضروري یا غیرضروري بودن هر گویه را مشخص مي

والتز و باسل میزان سادگي، مرتبط بودن و وضوح هر گویه را بر اساس طیف لیکرتي 

محاسبه است. براي تعیین نمایند. در هر دو روش، روایي کل قابلاي مشخص ميچهاردرجه

مه تنظیم رفتاري هیجان از روش تحلیل عامل اکتشافي با روش هاي اصلي پرسشناعامل

هاي اصلي استفاده شد. همچنین شاخص روایي سازه به روش تحلیل عامل تأییدي مؤلفه

محاسبه گردید. براي تعیین پایایي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان از روش آلفاي کرونباخ 

 ه مذکور را تکمیل کردند.ها پرسشناماستفاده شد. به همین منظور، آزمودني

براي رعایت مالحظات اخالقي پژوهش، پس از گرفتن رضایت کتبي از  

کنندگان ها، پژوهش انجام شد. به شرکتکنندگان در پژوهش و جلب همکاري آنشرکت

ماند، صورت محرمانه باقي شده بهپژوهش حاضر اطمینان داده شد که اطالعات استخراج 

ها گزارش شود تا براي پیشبرد اهداف تعلیم و در سطح کلي گروه نتایج حاصل از پژوهش

 تربیت قرار گیرد. و شناسان و متخصصان تعلیمتربیت در اختیار روان

 های پژوهشیافته

مشخص شد نفر اجرا شد و  91در مطالعه مقدماتي روي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان  

ها اصالح و به نیست. محتواي این گویه واضح 08و  09، 00، 9، 9، 2، 0هاي که گویه

 درک باشد بازنویسي شدند.صورتي که با فرهنگ افراد ایراني متناسب و همچنین قابل

ها منظور بررسي تأثیر جنسیت بر میانگین نمرات آزمودنيپرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان به

مستقل نشان داد که  tنفري نوجوان پسر و دختر اجرا شد. نتایج آزمون  09روي دو گروه 

نسبت روایي محتوایي (. <19/1Pها نداشت )جنسیت تأثیر معناداري بر میانگین نمرات آن

(CVR( و شاخص روایي محتوایي )CVI پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان براي )

کنندگان با استفاده از روش الواشه و روش والتز و باسل محاسبه شد که نتایج آن شرکت

 ده است.آم 0در جدول 
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 بندی نظر متخصصان برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه. نتایج درجه1جدول 

 CVR هاگويه هامؤلفه
CVI 

 کل سادگي وضوح ارتباط

اقدام به کارهاي 

 دیگر

 .کنمهاي دیگري سرگرم ميخودم را با فعالیت -0

09/1 

09/1 09/1 98/1 

92/1 

رهایي  از نگرانيپردازم تا به کارهاي مختلفي مي -2

 یابم.
98/1 98/1 09/1 

 98/1 09/1 09/1 دهم تا حواسم پرت شود.کارهایي را انجام مي -9

 09/1 98/1 09/1 .پردازم تا حالم بهتر شودبه فعالیتي مي -0

 گیريکناره

 .کنماز دیگران دوري مي -9

11/0 

98/1 09/1 98/1 

90/1 
 98/1 98/1 11/0 .شومگیر ميگوشه -6

 11/0 98/1 09/1 .کنمخودم را منزوي مي -0

 09/1 98/1 09/1 .کنمبا دیگران قطع رابطه مي -9

 رویارویي فعال

کنم اقدامي را در رابطه با آن رویداد سعي مي -8

 .انجام دهم

09/1 

98/1 09/1 98/1 

96/1 
 09/1 98/1 11/0 .کنموفصل ميآن رویداد را حل -01

 11/0 09/1 09/1 .کنم تا با آن رویداد روبرو شومکاري مي -00

هر کاري الزم باشد براي رویارویي با آن  -02

 .کنمرویداد مي
09/1 98/1 98/1 

جستجوي 

 حمایت

گردم که به من آرامش به دنبال کسي مي -09

 .ببخشد

09/1 

09/1 09/1 09/1 

09/1 
 09/1 09/1 09/1 کنم.با فرد دیگري مشورت مي -00

 09/1 09/1 09/1 .گویماحساساتم را به فرد دیگري مي -09

گردم که بتواند از من به دنبال کسي مي -06

 .حمایت کند
09/1 09/1 09/1 

 نادیده گرفتن

 .کنم که هیچ اتفاقي نیفتاده استوانمود مي -00

09/1 

09/1 09/1 98/1 

99/1 

فراموش کرده و وانمود آن رویداد را کامالً  -09

 .کنم که اصالً اتفاقي نیفتاده استمي
98/1 98/1 09/1 

چیزي نبوده اینکه هیچکنم مثلطوري رفتار مي -08

 .است
09/1 09/1 98/1 

 09/1 11/0 09/1 .شوممانع ادامه یافتن آن رویداد مي -21

 - - - - 92/1 ضریب نسبي روایي محتوایي کل پرسشنامه
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 CVR هاگويه هامؤلفه
CVI 

 کل سادگي وضوح ارتباط

 90/1 - - -  متوسط شاخص روایي محتوایي کل پرسشنامه

، نسبت روایي محتوایي و شاخص روایي محتوایي پرسشنامه تنظیم 0با توجه به نتایج جدول 

به دست آمد. همچنین، شاخص روایي محتوایي  90/1و  92/1رفتاري هیجان به ترتیب 

گیري، رویارویي فعال، کنارههاي اقدام به کارهاي دیگر، مقیاسبراي هر یک از خرده

 99/1و  09/1، 96/1، 90/1، 92/1جستجوي حمایت اجتماعي و نادیده گرفتن به ترتیب 

 محاسبه شد.

 060هاي حاصل از اجراي پرسشنامه بر روي نخستین گام براي تحلیل داده 

( و بارتلت است. اگر این دو KMOبرداي )کننده، اجراي آزمون کفایت نمونهشرکت

هاي الزم براي کفایت نمونه و اجراي تحلیل ن معنادار و غیرمعنادار باشند مفروضهآزمو

کنندگان معنادار بود شرکت 066عاملي برقرار است. آزمون بارتلت با درجه آزادي 

(1110/1P< و آزمون )KMO  به دست آمد؛ بنابراین، اجراي تحلیل عامل  618/1برابر با

هاي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان از طریق تحلیل ویهاکتشافي قابل توجیه است. همه گ

ترتیب پنج عامل به اینهاي اصلي بررسي شدند و بهعامل اکتشافي با روش استخراج مؤلفه

صورت نمودار آمده است و نتایج مربوط به تحلیل عاملي به 2دست آمد که در جدول 

 گزارش شد.

 مل پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان. مجموع واریانس تبیین شده در پنج عا2جدول 

 هامؤلفه

 هاشاخص

 هاي ويژهارزش هاي چرخش مجذور بارهامجموع

مجمو

 ع

درصد 

 واريانس

تراکم 

 درصدي

مجمو

 ع

درصد 

 واريانس

تراکم 

 درصدي

اقدام به  -0

 کارهاي دیگر
60/9 99/09 02/29 08/9 09/09 16/96 

 19/09 89/00 90/2 91/99 22/00 81/2 گیريکناره -2

 62/90 96/9 19/2 06/00 06/8 19/2 رویارویي فعال -9

 96/99 00/6 09/0 08/00 09/9 02/0جستجوي  -0
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 حمایت

 22/98 90/9 20/0 99/92 80/0 08/0 نادیده گرفتن -9

 
 . نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل1نمودار 

توجهي به مقدار قابلمشخص شد که آخرین ارزش ویژه به  2بر اساس نتایج جدول 

درصد  98واریانس اضافه کرده است و پنج عامل باارزش ویژه باالي یک، قادر به تبیین 

که اسکري در واریانس بود. در ضمن نمودار اسکري از وجود پنج عامل دفاع نمود، چون

شروع به ظاهر شدن کرده و منحني مسطح شده است. ماتریس  6و  9هاي بین عامل

 9صلي با چرخش اوبلیمن براي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان در جدول هاي امؤلفه

 گزارش شده است.

 های اصلی با چرخش اوبلیمن. ماتریس مؤلفه3جدول 

 5 4 3 2 1 هاگويه

     90/1 .کنمهاي دیگري سرگرم ميخودم را با فعالیت -0

     90/1 یابم.رهایي  پردازم تا از نگرانيبه کارهاي مختلفي مي -2

     81/1 دهم تا حواسم پرت شود.کارهایي را انجام مي -9

     90/1 .پردازم تا حالم بهتر شودبه فعالیتي مي -0

0
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    99/1  .کنماز دیگران دوري مي -9

    90/1  .شومگیر ميگوشه -6

    82/1  .کنمخودم را منزوي مي -0

    80/1  .کنمبا دیگران قطع رابطه مي -9

   -90/1   .کنم اقدامي را در رابطه با آن رویداد انجام دهمسعي مي -8

   -99/1   .کنموفصل ميآن رویداد را حل -01

   -90/1   .کنم تا با آن رویداد روبرو شومکاري مي -00

   -91/1   .کنمرویداد ميهر کاري الزم باشد براي رویارویي با آن  -02

  80/1    .گردم که به من آرامش ببخشدميبه دنبال کسي  -09

  81/1    کنم.با فرد دیگري مشورت مي -00

  81/1    .گویماحساساتم را به فرد دیگري مي -09

  96/1    .گردم که بتواند از من حمایت کندبه دنبال کسي مي -06

 99/1     .کنم که هیچ اتفاقي نیفتاده استوانمود مي -00

کنم که اصالً رویداد را کامالً فراموش کرده و وانمود ميآن  -09

 .اتفاقي نیفتاده است
    98/1 

 90/1     .چیزي نبوده استاینکه هیچکنم مثلطوري رفتار مي -08

 90/1     .شوممانع ادامه یافتن آن رویداد مي -21

پرسشنامه تنظیم رفتاري هاي اصلي با چرخش اوبلیمن، با توجه به نتایج ماتریس مؤلفه

هاي آمده است به دلیل عدم وجود بارهاي مضاعف در گویه 9هیجان که در جدول 

گویه باقي ماند.  21مختلف پرسشنامه و بارگذاري هر گویه روي یک عامل، هر 

گیري( کناره، عامل دوم )0تا  0هاي با سؤال)اقدام به کارهاي دیگر(  طورکلي، عامل اولبه

، عامل چهارم 02تا  8هاي با سؤالرویارویي فعال( ، عامل سوم )9تا  9ي هابا سؤال

با )نادیده گرفتن(  و عامل پنجم 06تا  09هاي )جستجوي حمایت اجتماعي( با سؤال

مشخص شد. براي بررسي روایي سازه پرسشنامه از تحلیل عامل تائیدي  21تا  00هاي سؤال

 گزارش شده است. 0ایج آن در جدول و روش بیشینه احتمال استفاده شد که نت

 های برازندگی الگوی تحلیل عامل تائیدی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان. شاخص4جدول 

 𝟐𝒙 df/𝟐𝒙 GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA مدل
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 16/1 80/1 89/1 80/1 86/1 89/1 80/1 99/2 19/0018 عاملي 9مدل 

  

، شاخص 80/1، شاخص نیکویي برازش 99/2نسبت مجذور کاي بر درجات آزادي  

، 89/1، شاخص برازندگي تطبیقي 80/1لویس -، شاخص توکر86/1برازندگي افزایشي 

 10/1و جذر میانگین مجذورات خطاي تقریب  80/1شاخص برازندگي هنجار شده 

نمونه بسیار حساس است نسبت اندازه که مجذور کاي نسبت بهباشد. با توجه به اینمي

باشد بیانگر  9تا  2شود و چنانچه بین مجذور کاي بر درجات آزادي در نظر گرفته مي

نمایشگر برازش خوب و  89/1نزدیک به  AGFIها است. برازش خوب الگو با داده

شود. عنوان بزارش نیکو تلقي ميمعموالً به 81/1با مقدار  NFIو  IFI ،TLI ،CFIهمچنین 

نیز نشان دهنده برازش خوب الگو است. میانگین، انحراف  RMSEAیا کمتر  19/1قدار م

هاي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان در مقیاساستاندارد و ضریب همبستگي بین خرده

 گزارش شده است. 9جدول 

 (n= 461های تنظیم رفتاری هیجان )مقیاس. میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی خرده5جدول 

 M SD 1 2 3 4 5 هامقیاسخرده

     0 29/0 98/02 اقدام به کارهاي دیگر -0

    0 -09/1** 96/9 62/9 گیريکناره -2

   0 -09/1* 99/1** 00/9 99/02 رویارویي فعال -9

  0 01/1** -99/1** 26/1** 19/0 09/00 جستجوي حمایت -0

 0 -90/1** -22/1** 90/1** -00/1* 68/9 89/9 نادیده گرفتن -9

 10/1P< ** 19/1وP<* 

هاي مثبت مدیریت روشتر یا هاي انطباقيمقیاس، میانگین خرده9بر اساس نتایج جدول  

از جمله اقدام به کارهاي دیگر، رویارویي فعال و جستجوي  آوررویدادهاي استرس

دیریت منفي مهاي روشیا  هاي کمتر انطباقيمقیاسبیشتر از خرده حمایت اجتماعي

گیري و نادیده گرفتن است. دامنه ضرایب همبستگي از جمله کناره آوررویدادهاي استرس

بود که بیانگر  01/1تا  -09/1هاي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان بین مقیاسخرده
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همبستگي کوچک و متوسط است. پایایي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان از طریق آلفاي 

 گزارش شده است. 6مایي با فاصله زماني حدود یک ماه در جدول کرونباخ و بازآز
 های تنظیم رفتاری هیجان از طریق آلفای کرونباخ و بازآزماییمقیاس. پایایی خرده6جدول 

 سطح معناداري (n= 242بازآزمايي ) (n= 461آلفاي کرونباخ ) هامقیاسخرده

 110/1 98/1 99/1 اقدام به کارهاي دیگر -0

 110/1 69/1 81/1 گیريکناره -2

 110/1 60/1 80/1 رویارویي فعال -9

 110/1 66/1 98/1 جستجوي حمایت -0

 110/1 60/1 90/1 نادیده گرفتن -9

هاي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان با استفاده مقیاس، پایایي خرده6با توجه به نتایج جدول 

و به روش ضرایب همبستگي بازآزمایي در  80/1تا  99/1از روش آلفاي کرونباخ در دامنه 

بود. مقادیر مذکور بیانگر پایایي بسیار خوب این مقیاس در جمعیت  66/1تا  98/1دامنه 

ساالن شهر تهران و اصفهان است. همبستگي پیرسون و همبستگي نوجوانان و بزرگ

افسردگي، پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان با پرسشنامه  هايمقیاستفکیکي بین خرده

 محاسبه شده است. 0اضطراب و استرس در جدول 

 های تنظیم رفتاری هیجان با افسردگی، اضطراب و استرسمقیاس. همبستگی خرده7جدول 

 هامقیاسخرده

 استرس اضطراب افسردگي

همبستگي 

 پیرسون

همبستگي 

 تفکیکي

همبستگي 

 پیرسون

همبستگي 

 تفکیکي

همبستگي 

 پیرسون

همبستگي 

 تفکیکي

 -18/1 -02/1* -10/1 -01/1* -00/1* -06/1** اقدام به کارهاي دیگر -0

 22/1** 28/1** 20/1** 98/1** 92/1** 09/1** گیريکناره -2

 -12/1 -00/1* -10/1 -00/1* -10/1 -09/1** رویارویي فعال -9

 -10/1 -02/1* -10/1 -00/1* -01/1* -08/1** جستجوي حمایت -0

 20/1** 01/1** 29/1** 28/1** 91/1** 90/1** نادیده گرفتن -9

 10/1P< ** 19/1وP<* 
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تر از جمله اقدام به هاي انطباقيمقیاسشود خردهمشاهده مي 0طور که در جدول همان

کارهاي دیگر، رویارویي فعال و جستجوي حمایت اجتماعي با افسردگي، اضطراب و 

از  هاي کمتر انطباقيمقیاسخردهداشتند.  استرس رابطه معنادار و منفي کوچک تا متوسط

گیري و نادیده گرفتن با افسردگي، اضطراب و استرس رابطه معنادار و مثبت جمله کناره

اقدام به کارهاي دیگر با  مقیاس. همبستگي تفکیکي خردهتا بزرگ داشتند متوسط

هاي یاسمقخردههاي تفکیکي نبود ولي سایر همبستگي اضطراب و استرس معنادار

همبستگي تفکیکي که داشتند درحاليتر رابطه معنادار و منفي کوچک انطباقي

گیري و نادیده گرفتن با افسردگي، اضطراب از جمله کناره هاي کمتر انطباقيمقیاسخرده

پرسشنامه  هايمقیاس. همبستگي پیرسون بین خردهبود و استرس معنادار و مثبت متوسط

 محاسبه شده است. 9تنظیم شناختي هیجان در جدول  تنظیم رفتاري هیجان و

 های تنظیم رفتاری و شناختی هیجانمقیاس. همبستگی پیرسون بین خرده8جدول 

 هامقیاسخرده
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 91/1** 29/1** 98/1** 91/1** 20/1** -19/1 -10/1 00/1* -18/1 اقدام به کارهاي دیگر -0

 18/1 02/1* -09/1* 00/1* 19/1 21/1** 92/1** 09/1** 01/1** گیريکناره -2

 06/1** 22/1** 08/1** 00/1** 29/1** -18/1 06/1* 09/1* -12/1 رویارویي فعال -9

 99/1** 09/1* 20/1** 06/1* 09/1* -16/1 00/1* 01/1* -10/1 حمایتجستجوي  -0

 10/1 02/1* 18/1 12/1 26/1** 29/1** -19/1 08/1** 20/1** نادیده گرفتن -9

 10/1P< ** 19/1وP<* 

هاي پرسشنامه تنظیم مقیاسشود بین برخي خردهمشاهده مي 9همچنان که در جدول  

رفتاري هیجان و تنظیم شناختي هیجان رابطه معناداري وجود نداشت. میان بسیاري از 
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ها رابطه معنادار مثبت یا منفي کوچک وجود داشت. بیشترین میزان همبستگي مقیاسخرده

، (r= 08)مقیاس رویارویي فعال با ارزیابي مجدد مثبت خرده مثبت و معنادار به ترتیب بین

بود. بیشترین میزان ( r= 06)ریزي و تمرکز مجدد بر برنامه( r= 00)تمرکز مجدد مثبت 

= -09/1)گیري با ارزیابي مجدد مثبت مقیاس کنارههمبستگي منفي و معنادار نیز بین خرده

r) .بود 

 گیریبحث و نتیجه

سنجي نسخه فارسي پرسشنامه تنظیم هاي روانهدف بررسي ویژگيپژوهش حاضر با 

رفتاري هیجان براي افراد با سن دوازده سال و باالتر براي اولین بار در ایران انجام شد. 

هاي گوي 21سنجي نسخه فارسي پرسشنامه هاي روانحاصل این پژوهش، بررسي ویژگي

گیري، دام به کارهاي دیگر، کنارهمقیاس اقتنظیم رفتاري هیجان بود که پنج خرده

 رویارویي فعال، جستجوي حمایت اجتماعي و نادیده گرفتن دارد.

سنجي نسخه فارسي پرسشنامه تنظیم رفتاري هاي روانبراي تبیین بررسي ویژگي 

هاي توان عنوان کرد که ابزارهاي مختلفي براي ارزیابي هیجانهیجان در جامعه ایراني مي

افسردگي، اضطراب، استرس و تنظیم شناختي هیجان طراحي و هنجاریابي مختلف از جمله 

شده است ولي در زمینه ارزیابي تنظیم رفتاري هیجان تنها یک پرسشنامه در دنیا هنجاریابي 

(. از طرفي تنظیم رفتاري هیجان در دوره نوجواني 2108شده است )کرایج و گارنفسکي، 

ساالن رابطه نزدیکي دارد؛ بنابراین، مساالن و بزرگسالي با برقراري ارتباط با هو بزرگ

ارزیابي تنظیم رفتاري هیجان از اهمیت زیادي برخوردار است )هاالهان و همکاران، 

هاي منفي (. به همین دلیل برخي متخصصان، تنظیم هیجان را با مواجه با هیجان2109

جهت نیل به اهداف مهم جاي اجتناب از آن در حالت پریشاني و درک توأم با شفقت، به

 (.2106؛ اسکورل و همکاران، 2109دانند )گریگوري و همکاران، مرتبط مي

سنجي نسخه فارسي هاي روانمنظور ارائه تبیین دیگر در راستاي بررسي ویژگيبه 

توان گفت که در تنظیم هیجان از دو پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان در جامعه ایراني مي

شود )گاروفالو و همکاران، شناختي و سرکوب ابراز هیجان استفاده ميراهبرد ارزیابي 
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(. راهبرد اول به معني تالش در فکر کردن به یک موقعیت و تغییر معنا و تأثیر 2109

که راهبرد دوم به تالش در بازداري یا کاهش رفتارهاي همراه با هیجاني آن است درحالي

(. این مفاهیم به تنظیم شناختي و 2109مکاران، شود )گریگوري و هابراز هیجان گفته مي

(. از طرفي، حدود دو دهه از 2108رفتاري هیجان اشاره دارد )کرایج و گارنفسکي، 

که هنوز گذرد درحاليطراحي و هنجاریابي پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان مي

تنظیم شناختي  اي در ایران براي ارزیابي تنظیم رفتاري هیجان که مکمل پرسشنامهپرسشنامه

سنجي نسخه فارسي پرسشنامه هاي روانهیجان است وجود ندارد؛ بنابراین، بررسي ویژگي

توان تنظیم رفتاري هیجان در جامعه ایراني یک ضرورت اساسي است و بر اساس آن مي

شناختي مختلفي را در این حوزه انجام داد و به ارزیابي و مقایسه اثربخشي مداخالت روان

 رداخت.ها پآن

سنجي نسخه فارسي هاي رواندر کشور اسالمي ایران پیش از بررسي ویژگي 

پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان، هیچ ابزار استانداردي براي بررسي تنظیم رفتاري هیجان 

هاي پژوهشي داخلي و خارجي مشخص شد که ها و گزارشوجود نداشت. با بررسي مقاله

اري هیجان هنجاریابي شده بود که حاصل پژوهش کرایج فقط یک ابزار درباره تنظیم رفت

هاي در کشور هلند بود که در این پژوهش به بررسي ویژگي 2108و گارنفسکي در سال 

هاي این پرسشنامه طور که عنوان گردید برخي از گویهروانسنحي آن پرداخته شد. همان

رسد دلیل این باشد که ميدرک نبود. به نظر براي جامعه ایراني واضح و شفاف یا قابل

ها به راحتي ها نیاز به قضاوت درباره جامعه ایراني داشت و با برخي گویهپاسخ به گویه

شد درباره یک افراد ایراني که فرهنگ و سبک زندگي متفاوتي با افراد هلندي دارد نمي

ساده و  ها کامالًقضاوت کرد. براي رفع این مشکل از نظر متخصصان استفاده شد تا گویه

اي براي قابل درک باشند. عالوه بر این، یک مطالعه مقدماتي نیز انجام شد تا اگر گویه

کنندگان واضح و قابل درک نیست زیر آن خط بکشند تا اصالح شود. شرکت

 ها اطمینان حاصل شد.ومانع بودن گویهترتیب، از جامعاینبه
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هاي ه در پژوهش حاضر، ویژگيیکي از مزایاي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان ک 

سنجي نسخه فارسي آن بررسي شد این است که براي تعیین روایي محتوایي از نظر نه روان

متخصص مستقل استفاده شد و این نوع روایي با استفاده از روش الواشه و روش والتز و 

که در فرم هلندي، متخصصان مستقل صورت دقیق و عددي گزارش شد درحاليباسل به

ها بر همدیگر تأثیر گذاشته باشد و بدون ذکر مقدار دقیق، فقط نبودند و امکان دارد نظر آن

ذکرشده است که روایي محتوایي این پرسشنامه را متخصصان تائید کردند. کرایج و 

گارنفسکي روایي سازه پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان را از طریق تحلیل عاملي پرسشنامه 

مقیاس اقدام به کارهاي کرده و درنهایت به پنج عامل یا خرده با روش ابلیمن مشخص

گیري، رویارویي فعال، جستجوي حمایت اجتماعي و نادیده گرفتن دست دیگر، کناره

یافت. در پژوهش حاضر، روایي سازه از طریق تحلیل عامل اکتشافي با روش تحلیل مؤلفه 

مقیاس به دست آمد و یا خرده اصلي و چرخش ابلیمن انجام شد و در نهایت پنج عامل

گیري، رویارویي فعال، جستجوي ها با نظر متخصصان اقدام به کارهاي دیگر، کنارهعامل

 21ها )حمایت اجتماعي و نادیده گرفتن نامیده شدند. الزم به ذکر است که تعداد گویه

ها هیچ ل( و تعداد عام9تا  0صورت اي بهدرجهگذاري )لیکرتي پنجگویه(، شیوه نمره

مطلوب در نظر گرفته  01/1که همبستگي دروني بیشتر از تغییري نکرد. نکته دیگر این

شود که فرم هلندي و ایراني هر دو تقریباً شبیه هم بودند، همبستگي دروني مطلوبي مي

 داشتند و این شرط را برآورده کردند.

سنجي نسخه انهاي روتوان گفت پژوهش حاضر به بررسي ویژگيطورکلي، ميبه 

گویه و پنج  21ساله و باالتر با  02فارسي پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان براي افراد 

مقیاس انجامید و روایي و پایایي آن مورد تائید قرار گرفت؛ بنابراین، از این پرسشنامه خرده

هاي که براي اولین بار در ایران و در شهر تهران و اصفهان هنجاریابي شد و ویژگي

توان براي ارزیابي تنظیم رفتاري هیجان نوجوانان سنجي آن بررسي و تائید گردید، ميوانر

هاي توان براي سایر گروهساالن استفاده کرد. عالوه بر این، از این پرسشنامه ميو بزرگ

افراد با نیازهاي ویژه استفاده کرد ولي بهتر یک مطالعه مقدماتي انجام و پایایي آن محاسبه 
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شناسان، پژوهشگران، معلمان و والدین کمک این پژوهش به متخصصان، روان گردد.

ها داشته باشند. هاي تنظیم رفتاري هیجان و توصیف آنتري از سازهکند تا درک جامعمي

با استفاده از پرسشنامه تنظیم رفتاري هیجان که در این پژوهش هنجاریابي شد، شرایط 

هاي ساالن ارزیابي شود. در نتیجه یافتهنوجوانان و بزرگ ها درفراهم گردید تا این ویژگي

حاصل ارزیابي این افراد که با استفاده از این پرسشنامه انجام خواهد شد مسیر را براي تنظیم 

گیري، سازد و اقدام به کارهاي دیگر، کنارهرفتاري هیجان در سایر افراد هموار مي

نادیده گرفتن را در رویارویي به رویدادهاي  رویارویي فعال، جستجوي حمایت اجتماعي و

تر ساالن بهتر و راحتترتیب نوجوانان و بزرگاینکند. بهها تقویت ميآور در آناسترس

توانند روابط مثبت و مطلوبي را با والدین، همساالن و خانواده خود برقرار کنند. نتایج مي

ساالن به هیجان نوجوانان و بزرگاین پژوهش حاکي از آن است که براي تنظیم رفتاري 

شناختي ابزاري روا و پایا نیاز است تا بتوان آن را ارزیابي کرد و از طریق مداخالت روان

 بهبود بخشید.

هایي در این پژوهش وجود داشت: پژوهش حاضر توصیفي و از نوع محدودیت 

پرداخت، همه متغیرها با توان به روابط علّي میان متغیرها پیمایشي بود و به همین دلیل نمي

اندازه کافي دقت ها بهدهي ارزیابي شد که ممکن است آزمودنيهاي خودگزارشپرسشنامه

ها سوگیري وجود داشته باشد، پرسشنامه تنظیم رفتاري هاي آننکرده باشند و در پاسخ

ده ساله و باالتر در شهر تهران و اصفهان هنجاریابي ش 02هیجان فقط براي افراد عادي 

شناختي سال یا افراد داراي مشکالت روان 02است؛ یعني امکان دارد براي افرادي زیر 

سواد مناسب نیست. همچنین، عوامل شدید مناسب نباشد. عالوه بر این، براي افراد بي

مختلفي مانند سن، جنسیت، ساختار خانواده، فرهنگ و وضعیت اقتصادي و اجتماعي 

شود ها توجه شد؛ بنابراین پیشنهاد ميحد امکان به آن کنندگان مهم است که تاشرکت

هاي منظور ارزیابي تنظیم رفتاري هیجان براي گروههاي بعدي به ساخت ابزاري بهپژوهش

هاي افراد با نیازهاي ویژه توجه سني مختلف در شهرهاي گوناگون و همچنین سایر گروه

نظر قرار گیرند، به عواملي مانند سن، شناختي مدداشته باشند، افراد داراي مشکالت روان
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کنندگان توجه جنسیت، ساختار خانواده، فرهنگ و وضعیت اقتصادي و اجتماعي شرکت

شناختي از شود که مراکز مشاوره و خدمات روانبیشتري شود. عالوه بر این، پیشنهاد مي

هاي هدفمندتر منظور ارائه خدمات و مداخلهمنظور ابزار غربالگري بهاین پرسشنامه به

 استفاده نمایند.
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