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های والدین به هیجانات واکنش هنجاریابی مقدماتی مقیاس
 مثبت کودکان

 
 *2مریم اسماعیلی نسب، 1فرزانه کوثری                                                

 .، تهران، ایرانکارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس. 1

 . )نویسنده مسئول(، تهران، ایراناستادیار گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس. 2

 دهیچک
سخه  مقدمه: سی مقیاس این پژوهش با هدف هنجاریابی ن های والدین به هیجانات مثبت کودکان انجام  واکنش ی فار
 گردید.  

  6مهدکودک منطقه  15گیری تصادفی،  ، با استفاده از روش نمونه ی روایی و اعتبار پرسشنامه  به منظور محاسبه  روش:
گیری دردسترس انتخاب و این  ها با روش نمونهین مهدکودکسال ا 7تا  4مادرِ دارای کودک  400تهران انتخاب شد. 

 جویی شناختی هیجان را تکمیل کردند.پرسشنامه و نیز پرسشنامه نظم

ی های همساااانهای والدین به هیجانات مثبت کودکان اعتبار مقیاس براسااااس روشدر مقیاس واکنش نتایج:
( نشااان 97/0تا  92/0ی همبسااتگی و اعتبار بازآزمایی )با دامنه 83/0تا  73/0ی آلفای کرونباخ درونی با دامنه

سیار باالی این مقیاس بود. در روایی محتوایی  دهنده سازه    گویه تغیی 2ی اعتبار ب سی روایی   4ر کرد و در برر
ی نامهها با پرسش  باشد. همچنین، همبستگی نمرات زیر مقیاس  زیرمقیاس بدست آمد که معادل نسخه اصلی می   

ست. هنجار      ست که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب مقیاس ا شناختی هیجان معنادار بوده ا نظم جویی 
 و رتبه درصدی ارایه شده است.  Zجداول نمرات استاندارد  پرسشنامه در نمونه ایرانی با استفاده از

های والدین به هیجانات مثبت         واکنش ی فارسااای مقیاس  توان گفت نساااخه  در نهایت می   :گیریبحث و نتیجه  
 باشد.ی ایرانی میکودکان دارای اعتبار و روایی مطلوب در جامعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .به هیجانات مثبت کودکان، هنجاریابیهای والدین واکنش مقیاس  ها:کلیدواژه

*Email: esmaeilinasab@modares.ac.ir 
 * این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول است.
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 مقدمه  
[. 1کارکردهای انسان است ] ای اصلی درپدیده 1هیجان

از زمان تولد کودک دارای هیجان است و او ترس، خشم، غم، 
های مختلف نشان ی خودش را در موقعیتشادی و عالقه

ها ی هیجانای که در آن کودکان دربارهدهد و بافت اصلیمی
 [. 3،2کودک است ]-گیرند، ارتباط والدیاد می

ی ارتباط کودک با والدین و این هیجانات به واسطه
مراقبانی که الگو هستند یا کسانی که به طور مستقیم، عالیم 

دهند، ابراز هیجانی و راهبردهای اولیه سازگاری را آموزش می
[. والدین در تعامل با کودکان، به آموزش 4کند]رشد پیدا می

هیجان  مستقیم، تقویت انتخابی و بیان واضح تنظیم
ها بر رشد تنظیم هیجان کودک از طریق پردازند. آنمی

ی واکنش به هیجانات تأثیر دارند و ابراز الگوسازی ونحوه
کنند و به کودکان برای کنترل هیجانات را کنترل می
های دهند، درواقع والدین به شیوههیجاناتشان آموزش می

ده خانوا [.5کنند ]مختلفی کودک خود را اجتماعی می
گیرد تا به هیجاناتش موقعیتی است که کودک در آن یاد می

بپردازد و در این دوره است که شخصیت کودک شکل 
ها کودکان را در انطباق با محیط گیرد و زمانی که خانوادهمی

رسانند، کودکان عامل اجتماعی شدن را از دست یاری نمی
سه  [ دریافت که والدین به8] 2[. ایزنبرگ7،6دهند ]می

 هایطریق، گفت و گوی هیجانی، ابرازگری خانواده و واکنش
والدین به هیجانات کودکان، هیجانات کودکانشان را اجتماعی 

پردازان توافق دارند که کنند. در این بین، اغلب نظریهمی
ی هیجان، کردن کودکان درحوزهروش اصلی اجتماعی

همیت [. ا9های والدین به هیجانات کودکان است ]پاسخ
واکنش والدین به هیجانات کودک را از طریق تأثیراتی که این 

توان دریافت. برای مثال گذارد میها بر روی کودک میواکنش
ی خاصی از واکنش والدین اند که نحوهها نشان دادهپژوهش

تواند شایستگی اجتماعی و هیجانی به هیجانات کودکان، می
ها را در برابر [ و آن13،12،11،10کودکان را پایین بیاورد ]

افسردگی و سایر اختالالت درونی سازی آسیب پذیر کند ] 
سازی و بروز خصومت بیشتر [ و یا باعث اختالالت برون15،14

 [. 18،17،16در نوجوانان شود]
در اختالالت اضطرابی نقش تنظیم هیجان و واکنش 

عالوه [، به19والدین به هیجانات کودکان مشخص شده است ]
ی واکنش والدین نقش مهمی در سازگاری، کفایت نحوه

اجتماعی، رشد زبان، آگاهی هیجانی و تنظیم هیجان کودک 

                                                           
1 Emotion 
2 Eisenberg 
3 Halberstadt 
4 Family Expressive Questionnaire (FEQ) 

های مدیریت هیجان و [، سبک24،23،22،21،20،19،11]
شده در کودکان بازداری هیجانی و عاطفه بدتنظیم

[ و پاسخ دادن کودک به دیگران به صورت 26،25،10]
 دارد. [ 27همدالنه و مثبت ]

های والدین به هیجانات مثبت با توجه به اهمیت واکنش
کودکان و تأثیر مستقیم آن در رشد و کنترل هیجانات 
کودکان، محققان درصدد ساختن ابزارهای استاندارد برای 

اند. های والدین به هیجانات کودکان بودهسنجش واکنش
 گیریهای بسیار کمی برای اندازهدرحال حاضر پرسشنامه

ی اجتماعی کردن هیجانات کودکان وجود دارد و یا درباره
اینکه چگونه والدین به هیجانات مثبت کودکانشان پاسخ 

را  4ی ابراز خانواده[ پرسشنامه28] 3دهند. هالبراشتادمی
طراحی کرد که مقیاسی برای ارزیابی هیجانات ابرازشده 

رش ی یک خانواده است. دومین ابزار، مقیاس نگوسیلهبه
[ است که ابراز 29] 5ی ابرازگری کودکانوالدین درباره

ی این است که سنجد. این ابزار دربارههیجانی والدین را می
دانند و یا اینکه آن را آیا والدین ابراز هیجانات را مجاز می

ها اطالعاتی را کدام از این مقیاسکنند. هیچمحدود می
ی تشویق کردن ربارههای مختلفی که والدین دی روشدرباره

و یا عدم تشویق ابرازهای هیجانی کودکان دارند، فراهم 
دهند ها به والدین اجازه نمیعالوه، این مقیاسکنند. بهنمی

خود را توصیف کنند.  که تا حد امکان، تنوع رفتارهای
های هیجانی کودکان، هنگام حالتها بهرفتارهایی که آن

 دهند. پاسخ می
 6های والدین به هیجانات مثبت کودکانمقیاس واکنش

[ ساخته شده است. این 30] 7توسط الدوسر، رید، جاکواس
نوع واکنش والدین به  4سناریو است.  12پرسشنامه شامل 

هایی سناریوها وجود دارد. در این مقیاس در ابتدا سناریو
شود که بگویند شود و سپس از والدین خواسته میمطرح می

ها را در مقابل هیجان کودک ارد این واکنشچقدر احتمال د
خود داشته باشند. سازندگان اصلی این پرسشنامه روایی سازه 
و همزمان و اعتبار درونی و بازآزمایی مناسبی برای نسخه 

[. سایر 30فرانسوی این پرسشنامه گزارش کرده اند ]
های مشابهی رسیدند؛ اعتبار پژوهشگران نیز به نتیجه گیری

است. آلفای کرونباخ  79/0تا  60/0هفته  6ایی بعد از آزمباز
، تشویق 71/0های آموزش رفتار اجتماعی در زیر مقیاس

[. روایی 31است ] 80/0و ناراحتی  74/0، سرزنش 72/0
های والدین همگرا و واگرای این پرسشنامه با مقیاس واکنش

5 Parent Attitude Toward Children’s Expressiveness Scale 

(PACES) 
6 Parents’ Reactions to Children’s Positive Emotions Scale 

(PRCPS) 
7 Ladouceur, Reid & Jacques 
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 2و پرسشنامه محیط خانوادگی 1به هیجانات منفی کودکان
 [.32دهد ]معناداری را نشان می روابط
تواند مانعی برای های روانی مناسب میکمبود آزمون 

های بنیادی در زمینه روانشناسی به طور اخص در تحقیق
ای وجود ندارد که ی کودکان باشد. در ایران پرسشنامهزمینه
 ی واکنش والدین به هیجانات کودکان را بسنجد.نحوه

ی اصلی پژوهش حاضر د، مسئلهبا توجه به آنچه مطرح ش
های سنجی مقیاسهای رواندر ابتدا بررسی ویژگی

های والدین به هیجانات مثبت کودکان و در نهایت واکنش
 بدست آوردن هنجار ایرانی این مقیاس است.

 های پژوهشسؤال

های والدین به هیجانات مثبت روایی مقیاس واکنش (1
 کودکان در ایران چگونه است؟

های والدین به هیجانات مثبت واکنش مقیاساعتبار  (2
 کودکان در ایران چگونه است؟

 7تا  4در مادران ایرانی دارای کودک  هنجار این آزمون (3
 سال چگونه است؟

 روش
 نوع پژوهش

بنیادی با  _های توصیفی پژوهش حاضر از نوع طرح
 سنجی استماهیت  روان

 آزمودنی
ی مادران پژوهش حاضر کلیه :جامعه آماریالف( 

ها و مراکز پیش دبستانی ی مهدکودکساله 7تا  4کودکان 
 شهر تهران بودند.  6منطقه 

مهدکودک به  15در این منطقه  :پژوهشب( نمونه 
صورت تصادفی انتخاب شدند و نمونه نهایی از بین 

های مذکور براساس تمایل داوطلبانه مادران برای مهدکودک
ها استخراج شد. حجم گروه نمونه با توجه پاسخدهی به تست

به نوع روش و تعداد متغیرهای پژوهشی و رعایت افت 
ید. در زمینه مالک ورود، نفر تعیین گرد 400آزمودنی تعداد 

سال قرار داشتند و  40تا  25ی سنی مادرانی که در محدوده
ساله بودند، وارد طرح شدند  7تا  4حداقل دارای یک کودک 

 هایشان تحلیل شد. های پرسشنامهو داده

 پژوهش هایابزار
های والدین به هیجانات مثبت ( مقیاس واکنش1

                                                           
1 Coping with Children’s Negative Emotions Scale 
2 Family Environment Questionnaire 
3 Socialization 
4 Encouragement 
5 Reprimand 
6 Discomfort 
7 CERQ-P-short 

در سال  رید و جاکواس این مقیاس توسط الدوسر،: کودکان
ساخته شده است. والدین سناریوهای متنوعی را  2002

ها در آن موقعیت واکنش خوانند و سپس همان طور که آنمی
ها، نوع واکنش خودشان را دهند، از بین گزینهنشان می

سناریو است که  12کنند. این پرسشنامه شامل انتخاب می
ای انگیزد. )بران بر میشود عاطفه مثبت را در کودکتصور می

شود، مثال یکی از سناریوهایی که برای والدین مطرح می
بدین شرح است؛ اگر ما برای برگزاری جشن تولّدی، به همراه  

رد اش بپّفامیل، در رستوران باشیم، و کودکم از روی صندلی
 4،  من: (. برای هر سناریو، "تولدت مبارک "و فریاد بزند: 

ود دارد و والدین پاسخ احتمالی خودشان پاسخ احتمالی وج
)به احتمال بسیار زیاد( رتبه  7)خیلی بعید است( تا  1را از 

نوع واکنش والدین به سناریوها وجود دارد:  4کنند. بندی می
. )برای 6، ناراحتی5، سرزنش4، تشویق3آموزش رفتار اجتماعی

های احتمالی بدین شکل هستند؛ به علت رفتار مثال پاسخ
شوم )ناراحتی(. با لبخند، به او کمی خجالت زده می ودکم،ک

دهم که از سرگرم بودنش خوشحال هستم )تشویق(. نشان می
گویم که بنشیند )سرزنش(. به با لحنی جدّی، به کودکم می

گویم که خیلی بلند فریاد نزند، چون ممکن است کودکم می
[. 30]ها شود )آموزش رفتار اجتماعی( مزاحم دیگر مشتری

است. آلفای  79/0تا  60/0هفته  6آزمایی بعد از اعتبار باز
، 71/0های آموزش رفتار اجتماعی کرونباخ در زیر مقیاس

[. 31است ] 80/0و ناراحتی  74/0، سرزنش 72/0تشویق 
نویسنده اصلی برای نسخه فرانسوی پرسشنامه روایی سازه 

مگرا و [ و همچنین روایی ه30دهد ]مطلوبی را گزارش می
های والدین به واگرای این پرسشنامه با مقیاس واکنش

هیجانات منفی کودکان و پرسشنامه محیط خانوادگی روابط 
 [.32دهد ]معناداری را نشان می

( پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان )فرم 2
[ 33و همکاران ] 8این پرسشنامه توسط گارنفسکی :7کوتاه(

چندبعدی است که جهت تدوین شده است. یک پرسشنامه 
نفی های مشناسایی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت

متفاوت نظم  9راهبرد 9گیرد، که دارای مورد استفاده قرار می
، 11، پذیرش10جویی شناختی هیجان است: مالمت خویش

، تمرکز مجدد بر برنامه 13، تمرکز مجدد مثبت12نشخوارگری

8 Garnefski 
9 Strategies 
10 Self-blame 
11  Acceptance 
12 Focus on thought 
13 Positive reappraisal 
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 4، فاجعه سازی3دگاه پذیری، دی2، ارزیابی مجدد مثبت1ریزی 
. یک ابزار خود گزارشی است که دارای دو 5و مالمت دیگران

باشد. فرم ای( میماده 18ای( و کوتاه )ماده 36فرم بلند )
کوتاه عالوه بر اینکه از نظر ساختار عاملی و روایی همزمان از 

ر تتر است، برای کاربرد پژوهشی مناسبفرم بلند مطلوب
)تقریبا  5)تقریبا هرگز( تا  1نمرات مقیاس از  یاست. دامنه

های همسانی باشد. اعتبار مقیاس براساس روشهمیشه( می
( و بازآزمایی 82/0تا  68/0ی آلفای کرونباخ درونی )با دامنه

( و روایی پرسشنامه از 77/0تا  51/0ی همبستگی )با دامنه
 طریق تحلیل مؤلفه اصلی با استفاده از چرخش وریمکس،

 32/0ی همبستگی ها )با دامنههمبستگی بین خرده مقیاس
 [.35،34( و روایی مالکی مطلوب گزارش شده است ]67/0تا 

 شیوه انجام پژوهش
پژوهشگر پس از کسب رضایت و توضیح فرآیند پژوهش 

کرد. ها توزیع میها را بین آنها، پرسشنامهکنندهبه شرکت
وهشگر حضور فعال ها، پژدهی شرکت کنندهدر طول پاسخ

های تصادفی جلوگیری نماید و در داشت تا از بروز پاسخ
 ها پاسخ دهد.های آنصورت لزوم به پرسش

 هاشیوه تحلیل داده

ی اعتبار و روایی باتوجه به ماهیت طرح عالوه بر محاسبه
آزمون از روش استنباط آماری )آلفای کرونباخ، تحلیل عامل، 

اسپیرمن براون، ضریب روش دو نیمه کردن و ضریب 
همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین آزمون اول و 

 .استفاده شد zدوم( برای هنجاریابی از نمرات 

 نتایج
نشان داد که از نظر  6شاخص نسبت روایی محتوایی

ها ضروری بودند، اما با توجه به اینکه متخصصان تمام گویه
دانسته  "نیاز به بازبینی جدی "الف  12الف و  9دو گویه 

 33/0برای این دو گویه،  7شده بودند، شاخص روایی محتوا
بود. متخصصان ابراز داشتند که این دو گویه در فرهنگ ایرانی 

الف که در ابتدا  9آیند. بنابراین گویه نمیسرزنش به حساب 
 گویم که مشغولبی درنگ، به کودکم می"به این شکل بود 

این  به "تواند بعداً برایم تعریف کندتهیه شام هستم، او می
بینی گویم بس کن، مگر نمیبه کودکم می"شکل تغییر کرد؛ 
توانم به حرفهایت ی شام هستم، االن نمیکه مشغول تهیّه

دست آوردن روایی سازه از تحلیل عامل . برای به"گوش دهم
اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان 

78/0=KMO =1128با  736/6801، بارتلت تستdf=  ،

                                                           
1 Refocus on planning 
2 Positive reappraisal 
3 Putting into perspective 
4 Catastrophizing 

001/0p<  جام توانست ان. بر اساس این نتایج تحلیل عامل می
و  03/9، 45/9، 61/9ارزش ویژه به این شرح بود؛  4شود. 

 1این چهار ارزش ویژه بزرگتر از یک بودند. در نمودار.  49/8
ی عامل دارای مقدار ویژه 4شود که )سنگریزه( مشاهده می

عامل  4گویه قابل تقلیل به  48باالتر از یک هستند. یعنی 
هستند. میزان واریانس تبیین شده در هر یک از عوامل 

، آموزش 40/15، تشویق 28/14، سرزنش 61/14ناراحتی
 56/56عامل مجموعاً  4ی ، و همه27/12ر اجتماعی رفتا

درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند. این نتایج 
 عامل باید استخراج شود.  4نشان دادند که 

ی این پرسشنامه در بررسی روایی همگرا و واگرا و مقایسه
با تنظیم شناختی هیجان مادران نتایج نشان داد که زیر 

های مثبت تنظیم ایتگرایانه با زیر مقیاسهای حممقیاس
های شناختی هیجان رابطه داشت و زیرمقیاس

های منفی تنظیم شناختی غیرحمایتگرایانه با زیرمقیاس
 (. 2هیجان رابطه داشت )جدول 

ی آلفای وسیلهها بهارزیابی اعتبار درونی زیرمقیاس
تاری سها در پیوکرونباخ نشان داد که میزان آلفای زیرمقیاس

(. بنابراین آموزش رفتار 1بود )جدول 83/0تا  73/0بین 
اجتماعی، سرزنش و تشویق همبستگی درونی خوبی داشتند 

(  و ناراحتی همبستگی درونی بسیار خوبی داشت >70/0)
(80/0<.) 

ای که این شرکت کننده 50اعتبار بازآزمایی برای 
دند نشان داد هفته( پر کر 4پرسشنامه را برای بار دوم )بعد از 

 92/0ای بسیار قوی  از که ضریب همبستگی پیرسون رابطه
ی اجرای اول و دوم دارد. همبستگی در را بین نتیجه 97/0تا 

های آموزش رفتار اجتماعی، تشویق، هر یک از زیر مقیاس
بود  92/0و  97/0، 92/0، 94/0پریشانی و سرزنش به ترتیب: 

 (.3)جدول 
ریق روش دو نیمه کردن پرسشنامه و ضریب اعتبار از ط

اسپیرمن براون نشان داد که شدت همبستگی بین دو نیمه 
 80/0و مقدار ضریب اسپیرمن براون  66/0قوی است، معادل 

دهد که این پرسشنامه از اعتبار الزم بود که نشان می
(. جداول هنجاریابی این مقیاس 4برخوردار است )جدول 

 ران ایرانی نیز در پیوست به ترتیب آمده است.برای ماد
 
 

5 Other-blame 
6 CVR 
7 CVI 
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 بت کودکانهای والدین به هیجانات مثهای پرسشنامه واکنشها بر روی عامل مورد انتظار و آلفای کرونباخ زیر مقیاسی گویه.  بارهای عاملی همه1جدول 

 آلفا هاگویه هازیرمقیاس هاعامل

 83/0 الف10 الف1 د8 ج12 الف4 الف5 د7 ب9 الف2 ج6 ج11 د3 ناراحتی 1عامل

  40/0 45/0 50/0 50/0 51/0 51/0 52/0 53/0 54/0 60/0 67/0 70/0  بار عاملی

 76/0 د2 ج10 ب8 ج4 ج1 الف9 الف2 ب11 ب7 ج5 ب3 ب6 سرزنش 2عامل

  38/0 39/0 41/0 41/0 42/0 47/0 48/0 48/0 49/0 50/0 51/0 59/0  بار عاملی

 78/0 الف7 الف6 ج9 ب4 الف11 ج2 ج3 الف8 ب12 ب1 ب5 ب10 تشویق 3عامل

  39/0 39/0 40/0 41/0 42/0 45/0 46/0 46/0 47/0 48/0 59/0 63/0  بار عاملی

 73/0 ج7 د12 الف3 ب2 د5 د9 د6 د11 د10 د4 ج8 د1 آموزش رفتار اجتماعی 4عامل

  35/0 39/0 39/0 42/0 42/0 42/0 43/0 47/0 53/0 56/0 60/0 63/0  بار عاملی

 ی نظم جویی شناختی هیجانهای والدین به هیجانات مثبت کودکان با پرسشنامهی واکنشهای پرسشنامههمبستگی هر یک از زیرمقیاس. 2جدول 

 
 

مالمت 
 خویش

مالمت 
 دیگران

 گرینشخوار سازیفاجعه
تمرکز مجدد 

 مثبت
تمرکزمجدد بربرنامه 

 ریزی
ارزیابی مجدد 

 مثبت
دیدگاه 
 پذیری

 پذیرش

آموزش 
 اجتماعیرفتار

008/0- 03/0- 07/0- 03/0- **13/0 **20/0 08/0 **13/0 04/0 

 03/0 22/0** 21/0** 13/0** 16/0** -01/0 -01/0 -01/0 -1/0 تشویق

 -02/0 -02/0 -13/0** -05/0 -02/0 08/0 20/0** 13/0** 07/0 ناراحتی

 -09/0 -05/0 -18/0** -10/0* -05/0 01/0 11/0* 16/0** -05/0 سرزنش

 های والدین به هیجانات مثبت کودکان. ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی بین آزمون اول و دوم در مقیاس واکنش3جدول 

 r sig انحراف معیار میانگین هاآزمون هازیرمقیاس

 رفتار اجتماعی آموزش
 32/12 34/62 آزمون اول

94/0 001/0 
 45/11 18/65 آزمون دوم

 تشویق
 57/12 64/54 آزمون اول

92/0 001/0 
 95/10 04/60 آزمون دوم

 ناراحتی
 82/14 22/35 آزمون اول

97/0 001/0 
 51/13 96/27 آزمون دوم

 سرزنش
 24/14 64/38 آزمون اول

92/0 001/0 
 83/13 34/34 آزمون دوم

 
 های والدین به هیجانات مثبت کودکان.  آزمون اسپیرمن براون برای بررسی اعتبار مقیاس واکنش4جدول 

 اسپیرمن براون مهدو نیهمبستگی بین  آلفای کرونباخ اهتعداد گویه تعداد افراد دو نیمه مقیاس

 63/0 24 400 نیمه الف

 56/0 24 400 نیمه ب 80/0 66/0

 77/0 48 400 کل سؤاالت

 
 های والدین به هیجانات مثبت کودکانها در مقیاس واکنشی تعداد مناسب عاملنمودار سنگریزه نشان دهنده . 1نمودار

  

0

2

4

6

8

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Ei
ge

n
va

lu
e

Component Number

Scree Plot



 

230 

 .225-237، صص.: 1397، پائیز و زمستان 31، پیاپی 2، شماره 16، دوره )دانشور رفتار( شناسی بالینی و شخصیتروانپژوهشی  –دوفصلنامه علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.16, No.2, Serial 31, Autumn & Winter 2018-2019, pp.:225-237. 

 گیریبحث و نتیجه 
ی واکنش به هیجانات والدین از طریق الگوسازی و نحوه

[. با توجه 5کودکان، بر رشد تنظیم هیجانی آنها تأثیر دارند ]
ی حساسی در تحول ی پیش از دبستان دورهبه اینکه دوره

کودک است و کودکان در این دوره تغییرات اساسی را در 
[ و اهمیت 36کنند ]های رشد تجربه میمام زمینهت

های والدین به هیجانات مثبت کودکان و تأثیر واکنش
مستقیم آن در رشد و کنترل هیجانات کودکان، در دست 

های والدین به داشتن ابزاری استاندارد برای سنجش واکنش
هیجانات کودکان را ضروری می سازد. لذا این پژوهش با 

 ی فارسی مقیاسهای روانسجی نسخهژگیهدف بررسی وی
دست های والدین به هیجانات مثبت کودکان و بهواکنش

 آوردن هنجار ایرانی انجام شد.

نتایج پژوهش نشان داد که همسانی درونی مقیاس 
های والدین به هیجانات مثبت کودکان براساس واکنش

ی های همسانی درونی )با چهار خرده مقیاس( با دامنهروش
ی و اعتبار بازآزمایی )با دامنه 83/0تا  73/0آلفای کرونباخ 

ی اعتبار بسیار باالی ( نشان دهنده97/0تا  92/0همبستگی 
سط دست آمده توها با نتایج بهاین مقیاس است، که این یافته

[ بسیار نزدیک 31[ و هالبراشتاد ]30الدوسر و همکاران ]
 است.

عامل  4ین پرسشنامه پس از انجام تحلیل عامل، در ا
[ 30] شناسایی شد که با تعداد عواملی که الدوسر و همکاران

 مطرح کرده بودند، برابر بود. 
های والدین ی واکنشپرسشنامه در روایی همگرا و واگرا

ی نظم جویی به هیجانات مثبت کودکان با پرسشنامه
های شناختی هیجان مورد مقایسه قرار گرفت. تمام رابطه

معنادار نشان از اعتبار همگرای مقیاس و تمام  مثبت
های منفی معنادار نشان از اعتبار واگرای این مقیاس رابطه

 های والدین بهداد که مقیاس واکنشداشت و نتایج نشان می
ها هایی که آزمون بر محور آنهیجانات مثبت کودکان با نظریه

 تدوین شده است، تناسب دارند. 
 و رتبه های  zهنجاریابی انجام شده و نمرات استاندارد 

ی مقیاس محاسبه و نتایج آن در درصدی برای هر نمره
 جداول پیوست آورده شده است.

 ی فارسی مقیاستوان گفت نسخهدر نهایت می
های والدین به هیجانات مثبت کودکان دارای اعتبار و واکنش

باشد و با توجه به اینکه میی ایرانی روایی مطلوب در جامعه
عنوان ابزاری استاندارد هنجار ایرانی آن بدست آمده است، به

 های روانشناختی است.قابل استفاده در پژوهش
های فراوان برای حضور رغم تالشدر این پژوهش علی

دادند، در نتیجه ما کنندگان را مادران تشکیل پدران، شرکت

ان را نداشتیم. بنابراین پیشنهاد ی پدران و مادرامکان مقایسه
ها بر روی های آینده این پرسشنامهشود که در پژوهشمی

ی واکنش پدران و مادران پدران هم اجرا شود تا بتوان نحوه
 را با هم مقایسه کرد.

برای اولین بار در ایران  با توجه به اینکه این پرسشنامه
برخوردار است و  مورد استفاده قرار گرفته و از روایی مناسبی

همینطور هنجار ایرانی آن محاسبه شده است، از این پس 
در کارهای پژوهشی مرتبط با کودکان  توان از این مقیاسمی

 و والدین استفاده کرد.
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 پیوست

های والدین به ی واکنشالف: هنجاریابی پرسشنامه
 هیجانات مثبت کودکان

و فراوانی تراکمی و نمرات در زیر مقیاس  Z.  نمرات 1-جدول الف
 آموزش رفتار اجتماعی

 نمره Zنمره  فراوانی تراکمی

3/0 06/3- 00/31 

8/0 87/2- 00/33 

1/1 67/2- 00/35 

2/2 58/2- 00/36 

5/2 48/2- 00/37 

7/2 38/2- 00/38 

0/3 29/2- 00/39 

3/3 19/2- 00/40 

6/3 00/2- 00/42 

1/4 81/1- 00/44 

3/6 71/1- 00/45 

7/7 61/1- 00/46 

6/9 52/1- 00/47 

4/10 42/1- 00/48 

2/11 33/1- 00/49 

9/12 23/1- 00/50 

7/13 13/1- 00/51 

1/15 04/1- 00/52 

6/15 94/0- 00/53 

5/17 84/0- 00/54 

3/20 75/0- 00/55 

9/21 65/0- 00/56 

3/26 56/0- 00/57 

7/30 46/0- 00/58 

4/36 36/0- 00/59 

7/39 27/0- 00/60 

2/45 7/1- 00/61 

9/47 07/0- 00/62 

2/53 02/0 00/63 

2/56 12/0 00/64 

0/60 21/0 00/65 

0/63 31/0 00/66 

0/66 41/0 00/67 

8/66 50/0 00/68 

3/72 60/0 00/69 

4/76 70/0 00/70 

2/79 79/0 00/71 

9/81 89/0 00/72 

4/84 98/0 00/73 

5/85 08/1 00/74 

9/87 18/1 00/75 

3/89 27/1 00/76 

2/91 37/1 00/77 

9/95 47/1 00/78 

3/97 56/1 00/79 

8/97 66/1 00/80 

4/98 75/1 00/81 

6/98 85/1 00/82 

5/99 95/1 00/83 

0/100 04/2 00/84 

https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00113-6
https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.08.014
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 و فراوانی تراکمی و نمرات در زیر مقیاس تشویق Z.  نمرات  2-جدول الف

 نمره Zنمره  فراوانی تراکمی

3/0 49/3- 00/16 

8/0 87/2- 00/23 

1/1 79/2- 00/24 

4/1 61/2- 00/26 

6/1 52/2- 00/27 

2/2 35/2- 00/29 

7/2 26/2- 00/30 

6/3 00/2- 00/33 

1/4 82/1- 00/35 

8/5 73/1- 00/36 

0/6 64/1- 00/37 

3/6 56/1- 00/38 

2/8 47/1- 00/39 

0/9 38/1- 00/40 

6/9 29/1- 00/41 

0/11 21/1- 00/42 

7/13 12/1- 00/43 

1/15 03/1- 00/44 

7/16 94/0- 00/45 

8/17 85/0- 00/46 

4/21 77/0- 00/47 

3/26 68/0- 00/48 

6/29 59/0- 00/49 

9/32 50/0- 00/50 

6/35 42/0- 00/51 

6/38 33/0- 00/52 

5/40 24/0- 00/53 

9/44 15/0- 00/54 

7/47 06/0- 00/55 

9/49 02/0 00/56 

7/53 11/0 00/57 

7/56 20/0 00/58 

5/60 29/0 00/59 

6/63 37/0 00/60 

6/69 46/0 00/61 

4/73 55/0 00/62 

3/75 64/0 00/63 

7/76 73/0 00/64 

5/79 81/0 00/65 

2/82 90/0 00/66 

2/85 99/0 00/67 

8/86 08/1 00/68 

5/88 17/1 00/69 

2/91 25/1 00/70 

6/92 34/1 00/71 

7/93 43/1 00/72 

8/94 52/1 00/73 

6/95 60/1 00/74 

3/97 69/1 00/75 

4/98 87/1 00/77 

6/98 96/1 00/78 

9/98 04/2 00/79 

5/99 22/2 00/81 

0/100 31/2 00/82 

و فراوانی تراکمی و نمرات در زیر مقیاس  Z. نمرات  3-جدول الف
 ناراحتی

 نمره Zنمره  فراوانی تراکمی

0/3 61/1- 00/12 

4/4 53/1- 00/13 

5/5 44/1- 00/14 

7/7 36/1- 00/15 

7/10 28/1- 00/16 

6/12 19/1- 00/17 

2/16 11/1- 00/18 

6/18 03/1- 00/19 

9/18 94/0- 00/20 

2/22 86/0- 00/21 

4/24 78/0- 00/22 

6/29 69/0- 00/23 

9/32 61/0- 00/24 

3/35 53/0- 00/25 

3/37 44/0- 00/26 

4/41 36/0- 00/27 

8/43 27/0- 00/28 

1/47 19/0- 00/29 

5/51 11/0- 00/30 

3/55 02/0- 00/31 

5/57 06/0 00/32 

3/60 14/0 00/33 

2/65 23/0 00/34 

9/67 31/0 00/35 

4/70 39/0 00/36 

0/74 48/0 00/37 

6/75 56/0 00/38 

3/77 65/0 00/39 

6/78 73/0 00/40 

0/80 81/0 00/41 

5/80 90/0 00/42 

2/82 98/0 00/43 

1/84 06/1 00/44 

8/85 15/1 00/45 

2/88 23/1 00/46 

6/89 31/1 00/47 

0/91 40/1 00/48 

2/91 48/1 00/49 

0/94 57/1 00/50 

8/94 65/1 00/51 

3/95 73/1 00/52 

6/95 82/1 00/53 

4/96 90/1 00/54 

3/97 98/1 00/55 

5/97 07/2 00/56 

8/97 15/2 00/57 

1/98 32/2 00/59 

6/98 40/2 00/60 

9/98 48/2 00/61 

2/99 99/2 00/67 

5/99 24/3 00/70 

0/100 32/3 00/71 
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 و فراوانی تراکمی و نمرات در زیر مقیاس سرزنش Zنمرات .  4-الف جدول 

 نمره Zنمره  فراوانی تراکمی

3/0 08/2- 00/12 

6/1 99/1- 00/13 

9/1 89/1- 00/14 

2/2 80/1- 00/15 

3/3 71/1- 00/16 

1/4 61/1- 00/17 

5/5 52/1- 00/18 

6/6 42/1- 00/19 

0/9 33/1- 00/20 

8/11 24/1- 00/21 

7/13 14/1- 00/22 

2/16 05/1- 00/23 

4/18 95/0- 00/24 

21/21 86/0- 00/25 

4/27 77/0- 00/26 

4/30 67/0- 00/27 

3/32 58/0- 00/28 

2/34 48/0- 00/29 

9/38 39/0- 00/30 

9/41 30/0- 00/31 

4/44 20/0- 00/32 

5/48 11/0- 00/33 

8/51 01/0- 00/34 

2/56 08/0 00/35 

2/59 17/0 00/36 

6/63 27/0 00/37 

2/68 36/0 00/38 

2/71 46/0 00/39 

2/76 55/0 00/40 

5/79 64/0 00/41 

4/81 74/0 00/42 

7/82 83/0 00/43 

7/84 93/0 00/44 

3/86 02/1 00/45 

6/86 11/1 00/46 

2/88 21/1 00/47 

4/90 30/1 00/48 

8/91 40/1 00/49 

0/94 49/1 00/50 

6/95 58/1 00/51 

9/95 87/1 00/54 

7/96 96/1 00/55 

3/97 15/2 00/57 

5/97 24/2 00/58 

8/97 34/2 00/59 

1/98 43/2 00/60 

4/98 52/2 00/61 

6/98 62/2 00/62 

9/98 71/2 00/63 

2/99 81/2 00/64 

5/99 18/3 00/68 

0/100 28/3 00/69 
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 های والدین به هیجانات مثبت کودکانی واکنشپرسشنامهب( 
اتفاق بیفتد، آمده و برای هر موقعیّت، چند هایی که ممکن است برای شما و فرزندتان ای از موقعیّتدر این پرسشنامه مجموعه

های مذکور را داشته باشید؟ میزان احتمال را، با عالمت زدن یکی از نوع واکنش ذکر شده است. چقدر احتمال دارد که شما واکنش
 )به احتمال بسیار زیاد( مشخص کنید. 7)خیلی بعید است( تا 1های عدد

  7             6              5             4             3             2           1 مقیاس پاسخ ها :                    

 زیاد خیلی بعید است.                  تا حدودی احتمال دارد.            به احتمال بسیار                                     

 "رد و  فریاد بزند: پاش بامیل، در رستوران باشیم، و کودکم از روی صندلیاگر ما برای برگزاری جشن تولّدی، به همراه  ف -1
 ،  من:"تولدت مبارک

 7  6  5  4  3  2  1شوم.  کمی خجالت زده می الف( به علت رفتار کودکم،

 7  6  5  4  3  2  1دهم که از سرگرم بودنش خوشحال هستم.  ب( با لبخند، به او نشان می
 7  6  5  4  3  2  1گویم که بنشیند.  به کودکم می ج( با لحنی جدّی،
 7  6  5  4  3  2  1ها شود.  گویم که خیلی بلند فریاد نزند، چون ممکن است مزاحم دیگر مشترید( به کودکم می

 
 ی دریافت نکردههایی که اسباب بازای شود و آن را، مغرورانه، به دیگر بچّهاگر، درجشن تولّدی، کودکم برنده اسباب بازی -2

 اند، نشان دهد، من:
 7  6  5  4  3  2  1شوم.  ی کودکم، خجالت زده میالف( از رفتار بی مالحظه
های دیگر، آن را به رخ بکشد، چون باعث دهم که برنده شدن جایزه خوب است، امّا نباید، درمقابل بچهب( به کودکم توضیح می

 7  6  5  4  3  2  1  .ها دست دهداند، به آن شود احساس بدی از اینکه برنده نشدهمی
 7  6  5  4  3  2  1اش را، از برنده شدن اسباب بازی، نشان دهد.  دهم، خوشحالیج( به کودکم اجازه می

 7  6  5  4  3  2  1گویم که اسباب بازی را کنار بگذارد.  د( به کودکم می
 
 ها، بدود، بپرد و جیغ بکشد، من: و کودکم، درحال بازی با بقیّه بچه اگر ما در حیاط خانه دوستمان نشسته باشیم -3

 7  6  5  4  3  2  1   کنم.گویم که جیغ نکشد و بازی دیگری را پیشنهاد میالف( به کودکم می
 7  6  5  4  3  2  1   گویم که فوراً، دویدن و پریدن به اطراف را متوقّف کند.ب( با لحنی جدّی به کودکم می

 7  6  5  4  3  2  1   دهم کودکم بازی کند و خوش باشد.ج( اجازه می
 7  6  5  4  3  2  1شوم.  علت رفتار کودکم، کمی خجالت زده می د( به

 
 ای باشیم و کودکم، کنجکاوانه، به برخی از اجناس دست بزند، من:اگر ما در مغازه -4

 7  6  5  4  3  2  1شوم.  الف( از رفتار کودکم اذیّت می
 7  6  5  4  3  2  1دهم کودکم کشف کند.  ب( اجازه می

 7  6  5  4  3  2  1ها دست نزند.  گویم که به آنج( با جدیّت، به کودکم می
ها را بشکند و من مجبور به پرداخت خسارت دهم که نباید به اجناس دست بزند، چون ممکن است آند( برای کودکم توضیح می

 7  6  5  4  3  2  1شوم.  
 
 اش سر وصدا ایجاد کند، ای برای کودکم خریده باشم و او با اسباب بازیاگر، به تازگی، اسباب بازی -5

 من :
 7  6  5  4  3  2  1شوم.  الف( از رفتار کودکم عصبی می

 7  6  5  4  3  2  1، خوشحالم.   بردب( به کودکم لبخند میزنم تا به او نشان دهم، از اینکه از اسباب بازی جدیدش لذّت می
 7  6  5  4  3  2  1گویم که بازی با اسباب بازی را متوقّف کند.  ج( با جدیّت به کودکم می
  3  2  1تواند این کار را بیرون انجام دهد.  اش بازی کند، میخواهد با اسباب بازیدهم که اگر مید( برای کودکم توضیح می
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 4  5  6  7 
 های فامیل که در نزدیکی او نشسته است، بلند بلند، بخندد، اگر ما در یک مراسم عروسی باشیم و کودکم با یکی از بچه -6

 من: 
 7  6  5  4  3  2  1دهم، با کودک فامیل، خوش باشد.  زنم و به او اجازه میالف( لبخند می

 7  6  5  4  3  2  1کت باشد.  گویم که ساکنم و با جدیّت به او میب( به کودکم اخم می
 7  6  5  4  3  2  1شوم.  علت رفتار کودکم، خجالت زده می ج( به

های مراسم درحال کند؛ و حواسش را، به برخی از قسمتگویم که خندیدنش برای افراد دیگر مزاحمت ایجاد مید( به کودکم می
 7  6  5  4  3  2  1کنم.  برگزاری، پرت می

 
ودکم در یک رقابت ورزشی پیروز شود و بعد از تبریک همه و اتمام مراسم، باخوشحالی، پریدن به اطراف را ادامه دهد اگر ک -7

 اش بگوید، من:ی پیروزیو به مردم درباره

 7  6  5  4  3  2  1گویم.  زنم و تبریک بیشتری میالف( از روی تأیید، لبخند می
 7  6  5  4  3  2  1   "کافیه دیگه"گویم: می کنم و به کودکمب( به ظاهر، اخم می

  6  5  4  3  2  1دهم که بخشی از پیروزی، نگه داشتن مقداری از شادی و غرور برای خود است.  ج( برای کودکم توضیح می
7 

 7  6  5  4  3  2  1کنم.  گویم امّا احساس ناراحتی مید( چیزی نمی
 
 اگر دوست کودکم برای شام پیش ما باشد، و هنگام صرف شام، شروع به اذیّت همدیگر کنند و با صدای بلند بخندند، من:  -8

 7  6  5  4  3  2  1دهم کودکم با دوستش خوش باشد.  الف( اجازه می
 7  6  5  4  3  2  1   "کافیه دیگه"گویم: ب( با جدیّت به کودکم می

 7  6  5  4  3  2  1تواند، بعد از شام، این کار را انجام دهد.  خواهد بازی کند، میدهم که اگر میضیح میج( برای کودکم تو
 7  6  5  4  3  2  1شوم.  د( از رفتار کودکم، اذیّت می

 
های دیگر ادی از بچههایی که با تعدکنم، بازیاگر کودکم، بعد از مدرسه، داخل خانه بدود؛ و درحالی که من شام را آماده می -9

 در مدرسه انجام داده را، با هیجان و جزئیّات، تعریف کند، من:
  3  2  1توانم به حرفهایت گوش دهم.  ی شام هستم، االن نمیبس کن، مگر نبینی که مشغول تهیّه "گویم الف( به کودکم می

4  5  6  7 
 7  6  5  4  3  2  1   شوم.ب( از رفتار پرجنب و جوش کودکم عصبی می

 7  6  5  4  3  2  1هایی، او را تشویق به گفتن جزئیّات بیشتری می کنم.  هایش گوش داده و با پرسیدن سؤالج( به حرف
  3  2  1توانم به او گوش دهم.  هایش برایم جالب است امّا در زمان صرف شام، بهتر میدهم که گفتهد( به کودکم توضیح می

4  5  6  7 
 

ساعت رانندگی، کودکم و دوستش، با صدای بلند، آواز بخوانند و  2ما، خانوادگی، با ماشین به سفر برویم و در طول  اگر -10
 بخندند، من : 

 7  6  5  4  3  2  1شوم.  الف( از رفتار کودکم، اذیت می
 7  6  5  4  3  2  1دهم با دوستش خوش باشد.  ب( به کودکم اجازه می

 7  6  5  4  3  2  1   "همین االن بس کن"گویم: ودکم میج( با جدیّت به ک
 7  6  5  4  3  2  1کنم، بازی آرامی انجام دهند.  د( پیشنهاد می

 
 اگر ما در رستوران باشیم و یک نفر هنگام راه رفتن سکندری بخورد وکودکم به او بخندد، من: -11

 7  6  5  4  3  2  1دهم کودکم بخندد.  الف( اجازه می
 7  6  5  4  3  2  1  "نخند "گویم ب( با لحن جدی به کودکم می
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 7  6  5  4  3  2  1ج( از رفتار بد کودکم، کمی خجالت زده می شوم.  
 7  6  5  4  3  2  1دهم که خندیدن به مردم مؤدّبانه نیست.  د( برای کودکم توضیح می

 
کنیم، کودکم و شیم؛ و بعد از شام درحالی که دور میز شام با هم صحبت میاگر ما همکارانمان را برای شام دعوت کرده با -12

 دوستش تصمیم بگیرند که نمایش خنده داری را اجرا کنند، من:
 7  6  5  4  3  2  1  "برو توی اتاق خودت بازی کن، ما مشغول صحبت هستیم "گویم که الف( با لحن جدی به کودکم می

 7  6  5  4  3  2  1نمایش را اجرا کند.  دهم ب( به کودکم اجازه می
 7  6  5  4  3  2  1ج( به علت رفتار کودکم، کمی خجالت زده می شوم.  

 7  6  5  4  3  2  1ی تمایل به تماشای نمایش، سؤال کند.  کنم، قبل از اجرا، از دوستانمان دربارهد( به کودکم پیشنهاد می
 

 پرسشنامه گذاریشیوه نمره
 د(. 12د، 11د، 10د، 9ج، 8ج، 7د، 6د، 5د، 4الف، 3ب، 2د، 1آموزش رفتار اجتماعی: )میانگین سؤاالت:  -
 ب(. 12الف، 11ب، 10ج، 9الف، 8الف، 7الف، 6ب، 5ب، 4ج، 3ج، 2ب، 1تشویق: )میانگین سؤاالت:  -
 . الف(12ب، 11ج، 10الف، 9ب، 8ب، 7ب، 6ج، 5ج، 4ب، 3د، 2ج، 1سرزنش: )میانگین سؤاالت:  -
 ج(.12ج، 11الف، 10ب، 9د، 8د، 7ج، 6الف، 5الف، 4د، 3الف، 2الف، 1ناراحتی: )میانگین سؤاالت:  -


