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 رفتاری هیجان در نمونه تنظیم پرسشنامه سنجیروان هایویژگی

 آموزان نوجوان شهر ارومیهدانش
 

 3، شهروز نعمتی2، رحیم بدری گرگری*1سید قاسم مصلح
 
 تبریز، ایران. )نویسنده مسئول( کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، .1
 ، تبریز، ایران.تبریز دانشگاه استاد گروه علوم تربیتی. 2
 .ایران تبریز، تبریز، دانشگاه دانشیار گروه علوم تربیتی. 3

 چکیده
ای از نمونه در هیجان رفتاری تنظیم پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه روایی، هدف پژوهش حاضر، بررسی مقدمه:

 آموزان مقطع متوسطه دوم بود.دانش
 بین دبیرستانی از آموزدانش نفر 508 تعداد با اینمونه. بود سنجیپیمایشی و اعتبار نوع از حاضر پژوهش روش روش:

شدند و بعد از ترجمه، اجرای مقدماتی و  انتخاب ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش به ارومیه شهر آموزاندانش
اب و استرس ررفع مشکالت به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت محاسبه روایی همگرا و تشخیصی از مقیاس افسردگی، اضط

های روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه شناختی ریف استفاده شد.و مقیاس بهزیستی روان
 به یموردبررسی قرار گرفت. پایای نماییاصلی با چرخش واریماکس و تحلیل عاملی تأییدی به روش بیشینه درست

و لیزرل  25 نسخه« اس.. اس. پی. اس»افزارهای با نرم هاداده و تحلیل یهتجز و و بازآزمایی کرونباخ آلفای روش کمک
 انجام شد. 8/8نسخه 

واریانس کل سؤاالت  65/0رفته همکرد که روی استخراج را عامل عاملی اکتشافی، پنج تحلیل نتایج نتایج: 
ونه به کار در نم رفتاری هیجان تنظیمعاملی مقیاس  پنجنیز از ساختار را تبیین نمود و تحلیل عاملی تأییدی 

 های تالش برای پرت کردن حواس،زیر مقیاس برای کرونباخ آلفای . ضریبکندحمایت می شدهگرفته
 و 81/0 ،84/0،82/0 ،75/0 ترتیب به گرفتن نادیده و اجتماعی حمایت جلب فعاالنه، برخورد گیری،کناره

 به دست آمد. 82/0 پرسشنامه کل آزمایی برای باز شد و ضریب برآورد 74/0 پرسشنامه کل برای و 78/0

 دهنده روایی همگرا و تشخیصی مطلوب پرسشنامه بود.همچنین ضرایب همبستگی نشان
 زا آموزان مقطع دوم متوسطهتنظیم رفتاری هیجان در دانش پرسشنامه ها،یافته اساس بر :گیریبحث و نتیجه
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 مقدمه  
قرار گرفتن در معرض رویدادهای ناگوار با گستره وسیعی 

 .[1] های روانی همراه استاز پیامدهای ناسازگار و آسیب
را  خود هیجانی هایپاسخ مؤثری نتوانند به شکلافرادی که 

طوالنی  هایدورهمدیریت کنند،  روزمره رویدادهای در قبال
 که ممکن است خواهند کردرا تجربه  پریشانیو شدید 
در این راستا  .[2] ختم شوندبه افسردگی یا اضطراب  درنهایت
ر د زا و تنظیم هیجانیاسترس رویدادهای با مقابله توانایی

 پیامدهای مثبت روانی شی حیاتی ایفا کرده وسالمت روان، نق
تنظیم هیجان  و تعدیل در و دشواری [4و  3] به همراه دارد

 ایهاختالل در ساز مهمیزمینه عامل برانگیختگی، به هنگام
 .[5] است ارتباطی و مشکالت بهزیستی کاهش هیجانی،
 رویدادهای تجربه که است آن از حاکی طولی مطالعات

 ساالنبزرگ از بیشتر نوجوانان و کودکان ناخوشایند در
 اثرات مقابل در خاصی طوربه نوجوانان شده وگزارش

پذیری بیشتری آسیب کودکی، دوران ناخوشایند رویدادهای
 .[6]اندنشان داده

در ارتباط با سازه تنظیم هیجان تعاریف مختلفی بر  
 شده است، ازنظر گراسهای نظری و تجربی ارائهاساس پایه

آن،  لهیوسبهتنظیم هیجانی، فرایندی است که افراد [7]
 رندیگیمو یاد  دهندیمهایشان را تحت کنترل قرار یجانه

چگونه و چه زمانی هیجانشان را تغییر دهند و چگونه آن 
 رویدادهای مواجهه با در .[8] ها را ابراز نمایندهیجان

 جانیهی تنظیم راهبردهای مقابله و از افراد ،زااسترس

 استفاده خود ی هیجانیتجربه تعدیل یا اصالح جهت متفاوتی

 را مقابله 1فالکمن و که الزاروسرغم این. به[9]کنند یم
 مدیریت جهت رفتاری و شناختی هایتالش عنوانبه

 معرفی زاییاسترس رویدادهای توسط ایجادشده هایخواسته
 شخص هایتوانایی معمول، حد از بیشتر که اندنموده

، اما در زمینه ادبیات پژوهشی تنظیم [10] اندشدهارزیابی
هیجان، بررسی راهبردهای شناختی نسبت به راهبردهای 

، [11است ]رفتاری، توجه بیشتری را به خود معطوف نموده 
توان گفت تنظیم هیجان بر اساس راهبردهای که میطوریبه

جاکه تفکر شده است. ازآنرفتاری تا حدودی مورد غفلت واقع
های مختلفی اند که در زمانو عمل دو فرایند متفاوت

گیرند، نباید راهبردهای مقابله شناختی مورداستفاده قرار می
و یا دارای ابعاد مشابه فرض  و رفتاری را در یک دسته قرار داد

وجود، هر دو راهبرد شناختی و رفتاری فرایندهای نمود. بااین
 صورتبه توانندکه می [12] گردندتنظیمی محسوب می

 صورت گیرند و ناآگاهانه یا آگاهانه شده،کنترل یا خودکار

                                                           
1 Lazarus & Folkman 
2 Behavioral Emotion Regulation Questionnaire 

 قادر را افراد شوند کهمی مدتطوالنی تغییرات شامل
 هایخواسته و شخصی اهداف تا رفتارشان را با سازندمی

 .[5]هماهنگ کنند محیطی
 راهبردهای از ایمجموعه هیجان به شناختی تنظیم

 به پاسخ در که دارد شناختی اشاره و خاص آگاه، ایمقابله
مدیریت هیجان مورداستفاده قرار  باهدف زا،استرس وقایع

با  صورت شناختیبه هاهیجان . تنظیم[13، 11] گیرندمی
 تا کندمی کمک مردم به و در ارتباط است انسان زندگی
 مواجهه با از هنگام مواجهه یا پس های خود را درهیجان

. تنظیم [11]کنند مدیریت زااسترس یا تهدیدکننده ثحواد
 همقابل شناختی هیجان گام اول درزمینه شناسایی راهبردهای

نُه  زندگی بود و زایاسترس و تهدیدکننده رویدادهای با
. روایی و [14]گرفتبرمی شناختی را در راهبرد متفاوت

 ها وپایایی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در فرهنگ
پانیا اس ترکیه، ایران، چین، رهای مختلفی ازجمله فرانسه،کشو

ها و کشورهای عربی موردبررسی قرار گرفت و در همه آن
همچنین از زمان  .[15]روایی و پایایی مناسبی را نشان داد

ارائه تاکنون تحقیقات بسیاری به بررسی رابطه بین تنظیم 
تا اند های پریشانی پرداختهشناختی هیجان و نشانه

 هایراهبردهای مرتبط با عوامل خطرساز یا محافظتی اختالل
 عنوانتوانند بهها میهیجانی را شناسایی نمایند، چراکه آن

 .[16]درمانی قرار گیرنداهداف مهمی برای مداخالت روان
 شناختی راهبردهای که نظریه تنظیم شناختی هیجان،ازآنجا
 نبنابرای گیرد،می نظر در خالص مفهومی و نظری صورترا به

 شناختی راهبردهای از طریق این به رفتاری راهبردهای
؛ عالوه بر این استفاده از فرایندهای رفتاری [17]اندجداشده

جهت تنظیم هیجان یکی دیگر از راهبردهای متداول در این 
 زمینه است که کانون توجه پژوهش حاضر است.

دادهای گام دوم در زمینه راهبردهای مقابله با روی
زای زندگی توسط کرایج و گارنفسکی تهدیدکننده و استرس

با تمرکز بر راهبردهای رفتاری تنظیم هیجان، از طریق [ 12]
شده است. این برداشته 2ارائه پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان
محور و منطقی مشابه -پرسشنامه بر اساس رویکرد نظریه

 ده از راهبردهایپرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و با استفا
ای موجود، تغییر راهبردهای مقابله غیر رفتاری به ابعاد مقابله

رفتاری و اضافه کردن راهبردهای رفتاری جدید با دالیل 
. پرسشنامه تنظیم [12]شده استمعقول و منطقی تهیه

پرت کردن  رفتاری هیجان پنج زیر مقیاس، تالش برای
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 وسیلهبه هاهیجان یرو از حواس کردن پرت به اشاره) 1حواس
 فرد فعال رفتار به )اشاره 2دیگر(؛ برخورد فعاالنه کارهای انجام
 حمایت برای جلب تالش زا(؛استرس رویداد با مقابله برای

 و هاهیجان فعاالنه گذاریاشتراک به )اشاره 3اجتماعی
(؛ زااسترس رویداد با مقابله برای مشورت و حمایت درخواست

لی به شک رفتار کردن و گرفتن شاره به نادیدها) 4نادیده گرفتن
 و زا(؛استرس رویداد با مقابله منظوربه نداده رخ چیزهیچ که

ها و اشاره به عقب کشیدن خود از موقعیت) 5گیریکناره
زا( منظور کنار آمدن با شرایط استرسارتباطات اجتماعی به

ر را د گردد که هرکدام یک فرایند مقابله رفتاریرا شامل می
سنجد. بر اساس ادبیات پاسخ به وقایع و رویدادهای ناگوار می

های تالش برای پرت کردن حواس، پژوهشی زیر مقیاس
های برخورد فعاالنه و تالش برای جلب حمایت اجتماعی راه

 بلاند، در مقاشدهزا معرفیعمدتاً مثبت مدیریت وقایع استرس
نفی مدیریت وقایع های مگیری و نادیده گرفتن راهکناره

 کردن پرت برای . تالش[19، 18]اندزا ذکرشدهاسترس
اجتماعی  حمایت جلب برای تالش و فعاالنه برخورد حواس،

به افراد کمک می کند تا هیجانشان را به شیوه ای مطلوب 
تنظیم نموده، کنترل بیشتری بر خود داشته باشند و در مورد 

ینان خاطر بیشتری داشتن حمایت اجتماعی برای آنان اطم
 گرفتن نادیده و گیریفراهم می نماید. ضمن اینکه، کناره

موجب می شوند تا فرد از رویارویی با شرایط استرس زا و 
مقابله با آن پرهیز نماید که منجر به کاهش تاب آوری فرد 

. پژوهش [20]وحتی افزایش پریشانی و افسردگی می گردد
کناره گیری  راهبردهای های صورت گرفته نشان داده اند که

 ررا د اضطراب و افسردگی عالئم توانندو نادیده گرفتن می
 پیش بینی اند،بوده روبرو زااسترس شرایط با که افرادی
 .  [20و 12]نماید

با توجه به نقش مهم و حیاتی تنظیم هیجان در 
و از سوی  سوشناختی از یکفرایندهای بهنجار و مرضی روان

ای شناختی تنظیم هیجان در هبردهای مقابلهدیگر، تکمیل را
با ارائه پرسشنامه تنظیم  زاشرایط تهدیدکننده و استرس

تواند با قطعیت و دقت رفتاری هیجان، مطالعات این زمینه می
سالمت روانی را پیگیری نماید و بیشتری مداخالت مربوط به

مقیاس معتبری در زمینه سنجش تنظیم رفتاری هیجان در 
ر پژوهشگران مختلف قرار گیرد. قابلیت کاربرد اختیا

ساله به باال، کاربرد آن در زمینه  12پرسشنامه در افراد 
 خصوصیات کمک به مداخله و عدم بررسی غربالگری و

                                                           
1 seeking distraction 
2 actively approaching 
3 seeking social support 
4 ignoring 
5 withdrawal 

 فرهنگ تنظیم رفتاری هیجان در یپرسشنامه سنجیروان

های انجام پژوهش حاضر بوده است. ایرانی از دیگر ضرورت
تواند به لحاظ اهمیت کاربردی و نظری می پژوهش حاضر به

بسط و تعدیل سازه تنظیم رفتاری هیجان کمک نماید و 
ای عنوان مقیاسی در جهت تشخیص و تدوین برنامه مداخلهبه

 رومناسب در اختیار مشاوران و روانشناسان قرار گیرد. ازاین
هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی مقیاس تنظیم 

و بررسی روایی و پایایی این ابزار بر روی  رفتاری هیجان
 آموزان دختر و پسر شهر ارومیه بوده است.دانش

 روش
 نوع پژوهش

های که در پژوهش حاضر به بررسی ویژگیبا توجه به این
سنجی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان پرداخته روان
شود، بنابراین طرح این پژوهش از نوع پیمایشی و می

 ست.اعتبارسنجی ا

 آزمودنی 

 کلیه شامل آماری جامعه :آماری جامعهالف( 
 سال در ارومیه دوم متوسطه شهر مقطع آموزاندانش

 بود. 1397-1398 تحصیلی
 این آموزشی دو و یک نواحی بین ازب(نمونه پژوهش: 

ای ابتدا یک چندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش به شهر
سطه دوم و از هر ناحیه و از آن ناحیه چهار دبیرستان متو

کالس انتخاب و  24دبیرستان شش کالس که در مجموع 
تعداد . قرار گرفتند مورد مطالعه هاآموزان کالسدانش تمام
 ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونه روش آموز بادانش 526

 18درنهایت تعداد  شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند، انتخاب
 قص بودن و الگوی پاسخپرسشنامه به دالیل مختلفی چون نا

نفری موردبررسی  508یکسان از فرایند مطالعه خارج و نمونه 
قرار گرفتند. دلیل انتخاب این حجم از نمونه دیدگاه کامری 

 برای نمونه های مختلفاندازه بوده که کفایت[21] و لی
 عالی را 1000 و خیلی خوب را 500 حجم با عاملی تحلیل

 اطمینان،قابل نتایج آوردن به دست رو برایدانند، ازاینمی
  رسید.می نظر به الزامی حجمی با چنین اینمونه داشتن

 های پژوهشابزار
 نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان:( 1

زارش گ پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان یک پرسشنامه خود
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 2019وسیله کرایج و گارنفسکی در سال دهی است که به 
 . این پرسشنامه از پنج زیر مقیاس: تالششده استتدوین

 جلب برای فعاالنه، تالش پرت کردن حواس، برخورد برای
ده که شگیری تشکیلو کناره اجتماعی، نادیده گرفتن حمایت

گویه بوده و در کل پرسشنامه  4ها شامل هر یک از زیر مقیاس
گویه است که راهبردهای مقابله رفتاری را در پاسخ  20دارای 

زای زندگی موردتوجه قرار رویدادهای ناگوار و استرس به
 1 از ایدرجهپنج لیکرت طیف اند. پرسشنامه مذکور درداده

شده و نمره کل هر یک از خرده تهیه( همیشه) 5 تا( هرگز)
آید ها به دست میی گویهکردن نمرهها از طریق جمعمقیاس

شیوه . غیر باشدمت 20تا  4تواند بین که دامنه نمره هر یک می
نامه بسیار آسان بوده و قابلیت استفاده برای اجرای پرسش

سنجی این های روانسال به باال را دارد. ویژگی 12افراد 
با نمونه  [12]پرسشنامه در مطالعه کرایج و گارنفسکی

عمومی موردبررسی  جمعیت سال ازبزرگ 457متشکل از 
از طریق آلفای  ها پایاییقرارگرفته است. در مطالعه آن

 ،حواس کردن پرت برای های تالشکرونباخ برای زیر مقیاس
 نادیده اجتماعی، حمایت جلب برای تالش فعاالنه، برخورد
و  89/0، 91/0، 91/0، 86/0گیری به ترتیب کناره و گرفتن

به دست آمد. روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل  93/0
لی مؤید پنج عامل بود های اصعاملی اکتشافی به روش مؤلفه

درصد از واریانس را داشت،  78رفته توانایی تبیین همکه روی
ق از طری که روایی تشخیصی این پرسشنامه نیزضمن این

های پرسشنامه با نشانگان برآورد همبستگی خرده مقیاس
افسردگی و اضطراب مورد تائید قرارگرفته است. عالوه بر این 

دانشجو انجام شد همسانی  455با که  [20]در پژوهش لوویان
درونی از طریق آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس های 

منظور برآورد شده است. به 87/0تا  66/0پرسشنامه در دامنه 
نامه تنظیم رفتاری هیجان ابتدا تهیه نسخه فارسی پرسش

پرسشنامه توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری ادبیات زبان 
جمه شد. ترجمه پرسشنامه توسط دو انگلیسی به فارسی تر

نفر از اساتید روانشناسی دانشگاه مورد بازبینی قرار گرفت و 
ایرادهای احتمالی رفع گردید. جهت اطمینان از ساده و رسا 
بودن کلمات پرسشنامه به زبان فارسی، پرسشنامه در اختیار 
یکی از دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی قرار گرفت و 

ز تائید، این بار نسخه فارسی پرسشنامه توسط یکی دیگر بعد ا
از اساتید زبان انگلیسی دوباره به زبان انگلیسی برگردانده شد. 

 و شده در قالب مطالعه مقدماتیدرنهایت نسخه فارسی آماده
آموزان یک گیری در دسترس در اختیار دانشصورت نمونهبه

 و کدر در شکلیم اگر تا دبیرستان متوسطه دوم قرار گرفت
 اصالح شود گزارش هاآن توسط مختلف هایسؤال روشنی

                                                           
1 Ryff's Scales of Psychological Well-Being (RSPWB) 

اری نامه تنظیم رفتترتیب نسخه فارسی پرسشاینگردد و به
 هیجان تهیه و آماده اجرا گردید.

 نسخه) پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس( 2
ر د وسیله الویباند و الویبانداین پرسشنامه بهسؤالی(:  21

عبارت در ارتباط با  21شده و شامل وینتد 1995سال 
است که هرکدام از  های افسردگی، اضطراب و استرسسازه

گویه متفاوت در طیف لیکرت مورد  7وسیله ها بهمقیاس
 ودصورت خدهی به عبارات بهگیرد. نحوه پاسخارزیابی قرار می

 درباره اصالً) صفر از گویه گردد و هرگزارش دهی تکمیل می

 کند(می صدق من درباره )کامالً سه تا( کندنمی من صدق
 شده کوتاه فرم این پرسشنامه ازآنجاکه شود.می گذارینمره

 خرده از یک هر نهایی نمره ( گویه است،42) اصلی مقیاس

 مطالعه صورت گرفته . در[22]شود  برابر دو ها بایدمقیاس
انی همس ضرایب بالینی، غیر جمعیت با الویباند و الویباند

 به استرس، اضطراب و افسردگی، مقیاس سه خرده درونی
. روایی و [23]شده استگزارش 90/0 و 91/0،84/0 ترتیب

اصغری مقدم و همکاران  توسط ایران در پایایی این پرسشنامه
 را آزمایی باز روش به پایایی گرفت و موردبررسی قرار [24]

 برابر ترتیب به استرس و اضطراب افسردگی، مقیاس برای
 و جهت بررسی میزان همسانی درونی 90/0، 89/0، 84/0

 استرس و اضطراب افسردگی، مقیاس برای را کرونباخ آلفای

اند. ساختار گزارش کرده 91/0و  87/0، 78/0 برابر ترتیب به
 یبیشینه و اصلی هایمؤلفه شیوه دو به مقیاس نیز عاملی

 یلتحل این جنتای که قرارگرفته عاملی تحلیل مورد احتمال
اضطراب را تائید  و افسردگی روانی، فشار عامل سه استخراج

ضریب همبستگی عوامل فشار روانی، افسردگی . نموده است
 83/0، 87/0و اضطراب با نمره کل مقیاس به ترتیب برابر با 

 .[25]شده استگزارش 80/0و 
)فرم کوتاه  1شناختی ریفروان بهزیستی مقیاس( 3

 الس در ریف را شناختیروان بهزیستی اسمقی سؤالی(: 18
مورد تجدیدنظر قرار  2002نموده و در سال  طراحی 1989

 هایبررسی در ولی بوده سؤالی 120 اصلی، فرم. داده است
 نیز آن سؤالی 18 و 54 ،84 ترکوتاه هایفرم بعدی

سؤالی  18 فرم پژوهش این در. پیشنهادشده است
 شناختیروان بهزیستی مقیاس. قرار گرفت مورداستفاده

 با مثبت رابطه خود، پذیرش مقیاس خرده شش دارای
 رب تسلط و شخصی رشد هدفمند، زندگی استقالل، دیگران،
گزارش دهی است  این مقیاس نوعی ابزار خود .است محیط

ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم درجهکه در طیف شش
عنوان مقیاس به شود و جمع نمرات شش خردهپاسخ داده می
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 گردد؛ بنابراینشناختی محسوب مینمره کل بهزیستی روان
شناختی بهتر است. دهنده بهزیستی رواننمره باالتر نشان

ین با نسخه اصلی را ب همبستگی نسخه کوتاه ریف و سینگر
 مقیاس پایایی و . روایی[26]اندگزارش نموده 89/0تا  70/0

 مناسب متعددی هایپژوهش در شناختیروان بهزیستی
پرسشنامه در ایران  ترجمه و هنجاریابی این. است شدهگزارش

توسط خانجانی و همکاران صورت گرفته و همسانی درونی 
 این مقیاس با استفاده از روش کرونباخ در شش عامل پذیرش

 شدر هدفمند، زندگی استقالل، دیگران، با مثبت رابطه خود،
، 75/0، 51/0برابر با  محیط به ترتیب بر تسلط و شخصی

 71/0و برای کل مقیاس  76/0، 52/0،73/0، 72/0
 صورت عاملی تحلیل آمده است. همچنین نتایجدستبه

 مدل که داد نشان پسران، و دختران بین در گرفته

 .[26] است برخوردار برازش خوبی از آمدهدستبه

 شیوه انجام پژوهش
، اجرای رفع ابهام ترجمه، از پس حاضر، پژوهش در

جرای ا به نسبت پژوهشگران مقدماتی پرسشنامه و تائید آن،
ها اقدام نمودند. کالس و در گروهی صورتبه پرسشنامه
آموزان دانش برای پژوهش هدف بازگویی ضمن محققان،
گیری کناره حق برخورداری از هاآن کردن آگاه و شدهانتخاب

. پاسخ دهند هاپرسشنامه به تا خواستند آنان از پژوهش از
 محققان جهت از یکی ها،پرسشنامه به پاسخگویی هنگام

 و ابهامات داشت حضور کالس در سؤاالت به پاسخگویی
 .نمودمی برطرف را احتمالی

 هاشیوه تحلیل داده
 یرفتار تنظیم عاملی پرسشنامه در این پژوهش، ساختار

 روش به اکتشافی عاملی روش تحلیل دو طریق از هیجان
 و تحلیل عاملی واریماکس چرخش با اصلی هایمؤلفه تحلیل

 تاستفاده شد. کفای تأییدی به روش بیشینه درست نمایی
 تحلیل اکتشافی شدن در عامل تحلیل توانایی و نمونه حجم

 جهت تأییدی عامل تحلیل موردبررسی قرار گرفت و از روش
 ایرانی ینمونه با پرسشنامه ساختار عاملی برازش آزمون
است. جهت بررسی روایی همگرا و تشخیصی،  شدهدهاستفا

های افسردگی، زمان با مقیاسصورت همپرسشنامه به
ای از شناختی در نمونهاضطراب، استرس و بهزیستی روان

در پژوهش اجرا شد. همچنین  کنندهآموزان شرکتدانش
پایایی مقیاس از طریق محاسبه آلفای کرونباخ و باز آزمایی 

                                                           
1  Principal Component Analysis 
2 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
3 Bartlett's Test of Sphericity 
4 Scree Plot 

رار گرفت. الزم به ذکر است که برای موردبررسی ق
افزارهای آماری اس. پی. اس. اس. ها از نرموتحلیل دادهتجزیه
 استفاده شد. 8/8و لیزرل نسخه  25نسخه 

 نتایج
درصد(  4/47) دختر 241نفر،  508نمونه پژوهش شامل 

شناختی،  توزیع جمعیت لحاظ ( بودند. به6/52) پسر 267و 
با  19و  15ها به ترتیب ودنیحداقل و حداکثر سن آزم

 219و به لحاظ تحصیالت  (=SD/.97) 24/17میانگین سنی 
( در پایه یازدهم %1/34) نفر 173( در پایه دهم، %1/43نفر )

( در پایه دوازدهم مشغول تحصیل بودند. %8/22) نفر 116و 
 2/39نیز بیانگر تحصیل  هاپراکنش رشته تحصیلی آزمودنی

 4/24درصد در رشته تجربی و  4/36نی، درصد در رشته انسا
 در رشته ریاضی بود. درصد

اعتبار سازه( پرسشنامه ) منظور بررسی ساختار عاملیبه
تنظیم رفتاری هیجان از هر دو روش تحلیل عاملی اکتشافی 
و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی 

ماکس با با چرخش واری 1های اصلیبه روش تحلیل مؤلفه
دختر( انجام  120پسر و  83) نفر 203نمونه اول به تعداد 

 78/0) 2گروه نمونه با آزمون کیسر/می یر/الکین شد. کفایت
مجذور  3محاسبه شد و در آزمون کرویت بارتلت (کی. ام. اُ =

 190به دست آمد که با درجه آزادی  57/1534کای معادل 
دهنده دو آزمون نشانمعنادار بود، نتایج این  001/0در سطح 

های کفایت حجم نمونه و توانایی تحلیل عامل شدن ماده
 بین ها گویه اشتراکات ارزش مقیاس بود. همچنین دامنه

با توجه به نمودار شیب دامنه . به دست آمد 74/0 تا 54/0
و  شودمشاهده می 1( که در شکل 4اسکری پالت) عوامل
استخراج شد.  های ویژه بیشتر از یک، پنج عاملارزش
مشهود است بعد از عامل  1طور که از منحنی شکل همان

ها دارای مقدار ویژه کمتر از یک بوده و شیب پنجم سایر عامل
د لذا کنمنحنی بعد از عامل پنجم تغییر محسوسی پیدا نمی

ر توانند ازنظتوان نتیجه گرفت که پنج عامل مکنون میمی
تنظیم رفتاری هیجان را  آماری واریانس گویه های پرسشنامه

 تبیین نمایند.

 ویژه، مقدار همراه به شدهاستخراج هایعامل 1 جدول
 دهش تبیین واریانس تراکمی و شده تبیین واریانس درصد

مطابق جدول  .دهدمی نشان را هاعامل این از هرکدام وسیلهبه
درصد از واریانس  92/65شده حداکثر ، پنج عامل استخراج1

 قدارم ترینبزرگ چنین،کنند. هممه را تبیین میکل پرسشنا
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 28/19بود و  85/3برابر  که است اول عامل به مربوط ویژه، 
 منظوربه تحلیل این درصد از واریانس کل را در برداشت. در

 سواریماک روش به هاداده تر،ساده عاملی ساختار به دستیابی
 پس لیبارهای عام ماتریس 2 جدول در. شدند داده چرخش

 که طورهمان .است شدهداده نشان واریماکس چرخش از
 از هرکدام عاملی بارهای دهد،می نشان 2 جدول هایداده

پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان بر روی پنج مؤلفه  هایسؤال
 شدهعامل استخراج بارهای شده، مشخص است. تماماستخراج
 باهم هاعامل در سؤاالت توزیع الگوی و هستند 50/0 بیشتر از

 همخوانی مقیاس اصلی با ساختار امر این. ندارد پوشانیهم
بر روی عامل اول گویه های  ،2با توجه به جدول . دارد

بر روی  18،13،8،3بر روی عامل دوم گویه های  ،12،7،2،17
، بر روی عامل چهارم گویه 19،14،9،4عامل سوم گویه های 

های ویهو بر روی عامل پنجم گ 16،11،6،1های 
 ری،گیکناره ترتیب به عوامل این. اندقرارگرفته 15،10،5،20

پرت  برای برخورد فعاالنه، جلب حمایت اجتماعی، تالش
 .گذاری شدندنام گرفتن نادیده و کردن حواس

 اهعامل توسط شده تبیین واریانس درصد و شدهاستخراج عاملی بارهای مجذور مجموع اولیه، ویژه مقادیر .1 جدول
 
 
 عامل

 مجموع مجذور بارهای چرخش یافته شدهمجموع مجذور بارهای عاملی استخراج مقادیر ویژه اولیه

 تجمعی واریانس % از واریانس % کل تجمعی واریانس % از واریانس % کل تجمعی واریانس % درصد واریانس کل

1 85/3 28/19 28/19 85/3 28/19 28/19 81/2 08/14 08/14 
2 02/3 13/15 41/34 02/3 13/15 41/34 74/2 72/13 81/27 
3 39/2 64/11 05/46 39/2 64/11 05/46 65/2 27/13 08/41 
4 08/2 42/10 48/56 08/2 42/10 48/56 50/2 53/12 61/53 
5 88/1 44/9 92/65 88/1 44/9 92/65 46/2 31/12 92/65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پالت(. نمودار شیب دامنه عوامل )اسکری 1شکل 

 پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان به شیوه تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس شده عوامل استخراج .2 جدول

 
 هاگویه

  شدههای استخراجمؤلفه
 هاگویه
 

 شدههای استخراجمؤلفه

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 81/0 03/0- 01/0- 01/0 01/0 14 08/0 11/0 81/0 04/0 06/0- 

7 83/0 00/0 13/0 10/0 12/0 19 02/0 08/0 83/0 14/0 06/0 

12 82/0 02/0- 01/0 07/0 06/0 1 18/0 02/0 12/0 81/0 00/0 

17 82/0 00/0 06/0 07/0 02/0- 6 03/0 06/0 07/0 81/0 07/0- 

3 05/0- 81/0 11/0 01/0- 05/0 11 02/0 08/0- 07/0- 77/0 04/0 

8 01/0 83/0 08/0 04/0 04/0 16 03/0 17/0 01/0- 71/0 12/0 

13 00/0 82/0 09/0 07/0 03/0- 5 14/0 00/0 04/0- 00/0 72/0 

18 01/0- 78/0 15/0 03/0 06/0- 10 09/0 10/0- 01/0- 07/0 80/0 

4 10/0 14/0 72/0 07/0 11/0 15 02/0- 03/0 03/0 06/0- 83/0 

9 02/0- 10/0 80/0 00/0 01/0- 20 04/0- 05/0 13/0 09/0 73/0 
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 یعامل تحلیل در آمدهدستبه ساختار روایی بررسی برای
نفری از  305تأییدی با نمونه  عاملی تحلیل اکتشافی،

افزار لیزرل مورد نرم دختر( در 121پسر و  184آموزان )دانش
 فسیرت بررسی از قبل که است ذکراستفاده قرار گرفت. قابل

 هاداده با مدل ازشبر باید از تأییدی عاملی تحلیل نتایج
 حداکثر جهت برآورد مدل از روش .کرد حاصل اطمینان

 هایشاخص منظور بررسی برازش مدل ازدرست نمایی و به

 یا مجذور کای بهنجار ،1های مجذور کایآماره برازش شده

، 2برازش نیکویی شاخص آزادی، درجه به کای مجذور نسبت
رازش ، شاخص ب3یافتهتعدیل برازش نیکویی شاخص
 ، میانگین5خطای برآورد مجذورات دوم ، ریشه4تطبیقی

 7همچنین شاخص برازش هنجار شده ،6هاپسمانده مجذورات
های شد، نتایج شاخص استفاده 8و شاخص برازش نسبی

شده گزارش 3ها در جدول داده با عاملی پنج مدل برازش
 است.

 (N=305) گیری پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجاناندازه های نیکویی برازش الگویمقادیر شاخص .3جدول 

 مقدار برازندگی هایشاخص

 62/196 کای مجذور آزمون

 160 آزادی درجه

 22/1 بهنجار کای مجذور شاخص

 94/0 برازش نیکویی شاخص

 92/0 افتهیتعدیل برازش نیکویی شاخص

 93/0 شده هنجار برازندگی شاخص

 99/0 تطبیقی برازندگی شاخص
 91/0 شاخص برازش نسبی

 02/0 برآورد خطای مجذورات دوم ریشه

 06/0 هاپسمانده مجذورات میانگین

 آزادی درجه با 62/196 کای مجذور شاخص چون مقدار
(، نشان می دهد مدل از برازش =P 08/0) معنادار نبود 160

 کای عالوه بر این شاخص مجذور مطلوبی برخوردار است.
است.  مطلوب مدل نشان دهنده برازش 3 از ترکوچک بهنجار

 برازش نیکویی تطبیقی، شاخص برازش هایمقادیر شاخص
برازش، شاخص برازش هنجار  نیکویی یافته، شاخصیلتعد

 هر و متغیرند یک صفرتا بین شده و شاخص برازش نسبی

 با مدل نیکویی برازش باشند ترنزدیک یک عدد به چه
های ضمن این که شاخص .است تربیش شدهمشاهده هایداده

 مجذورات و میانگین برآورد خطای مجذورات دوم ریشه
 بر برازش باشد 05/0از  ترها نیز در صورتی که کوچکپسمانده
، همه 3. با توجه به نتایج جدول [27]دارد داللت مطلوب
های های برازش الگوی اندازه گیری مطابق با مالکشاخص

ب مدل هستند. چون مدل پنج مطرح شده مؤید برازش مطلو
 بنابراین مطلوبی دارد برازش های پژوهشبا داده عاملی

 ار به سؤاالت مربوط عاملی ضرایب از حاصل توان نتایجمی

                                                           
1 Chi-Square (x2) 
2 Goodness of fit Index (GFI) 
3 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
4 Comparative Fit Index (CFI) 
5 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
6 Root Mean Square Residual (RMR) 
7 NFI 
8 RFI 

 تأییدی عاملی تحلیل نتایج 4 جدول در .قرارداد موردبررسی
صورت مقادیر بارهای هیجان به رفتاری تنظیم پرسشنامه

داری بارهای عاملی و ور بررسی معنیمنظبه tعاملی و مقادیر 
 شدهضریب تعیین هر یک از سؤاالت روی عامل مربوطه ارائه

 سؤاالت تمام که دهدمی نشان عاملی بارهای است. نتایج
 دارمعنی عاملی بار دارای خودشان به عامل مربوط روی تقریباً

 شده برآورد مدل مسیر نمودار 2 شکل هستند. در باالیی و
شده  برآورد مدل مسیر نتایج نمودار. است شدهدهدا نمایش

آموزان ایرانی مؤید مدل پنج پژوهش حاضر با نمونه دانش
 عاملی تنظیم رفتاری هیجان است.

روایی همگرا و تشخیصی پرسشنامه تنظیم رفتاری 
های افسردگی، زمان مقیاسهیجان، از طریق اجرای هم

نفر  105مورد  شناختی دراضطراب، استرس و بهزیستی روان
ها محاسبه گردید. نتایج ضرایب همبستگی از آزمودنی

دهنده همبستگی مثبت معنادار بین نمرات طورکلی نشانبه
ی نادیده گرفتن های کمتر سازش یافتهها در مقیاسآزمودنی



 

170 

 .163-175، صص.: 1399، بهار و تابستان 34، پیاپی 1، شماره 18، دوره شناسی بالینی و شخصیترواندوفصلنامه علمی 
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 18, No. 1, Serial 34, Spring & Summer 2020, pp.: 163-175. 

های افسردگی، اضطراب و استرس و گیری با مقیاسو کناره 
ی شناختتی روانهمبستگی منفی معنادار با مقیاس بهزیس

ی های بیشتر سازش یافتهاز سوی دیگر، بین مقیاس بود.
پرتی، جلب حمایت اجتماعی و برخورد تالش برای حواس

های افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی فعال با مقیاس
شناختی همبستگی مثبت منفی معنادار و با بهزیستی روان

 تشخیصی و راهمگ روایی 5 جدول معنادار وجود دارد. نتایج
 .کندمی تائید را هیجان رفتاری تنظیم پرسشنامه

 هیجان در تحلیل عاملی تاییدی رفتاری تنظیم . پارامترهای مدل اندازه گیری پرسشنامه4جدول

 بارهای عاملی گویه ها
 

 
 

t.value 
 

 ضریب تعیین
R2 

 55/0 20/13 74/0 .کنمیم شرکت با آن رویداد، مرتبط غیر یهاتیفعالسایر  در-1

 54/0 86/13 73/0 .کنمیماز دیگران دوری  -2

 45/0 04/12 67/0 در مورد آن رویداد، کاری انجام دهم. کنمیمسعی -3

 42/0 44/11 65/0 تا به من آرامش دهد. هستم کسی دنبال به-4

 51/0 78/12 71/0 رخ نداده است. اتفاقی که کنمیم وانمود و دهمیمبه فعالیتم ادامه  -5

 59/0 70/13 77/0 .گذارمیم کنار دیگری دادن کارهای انجام با را میهاینگران-6

 58/0 62/14 76/0 .کشمیمعقب  آمدهشیپخودم را از موقعیت -7

 52/0 21/13 72/0 .کنمیمدر مورد آن رویداد( آماده ) یکارخودم را برای انجام -8

 55/0 62/13 74/0 .خواهمیماز دیگران نظر  -9

 49/0 50/12 70/0 است. نیفتاده اتفاق که آن رویداد هرگز کنمیم وانمود و کنمیمرویداد( را سرکوب ) آن-10

 45/0 72/11 67/0 .دهمیمبرای پرت کردن حواسم کارهای دیگری انجام  -11

 68/0 19/16 82/0 .کنمیمخودم را از دیگران جدا -12

 53/0 23/13 72/0 .دهمیمانجام رویداد( کاری ) آنبرای مقابله با -13

 59/0 15/14 77/0 .گذارمیم در میان یباکس احساساتم را-14

 63/0 64/14 80/0 که انگار هیچ رویدادی در جریان نیست. کنمیمطوری رفتار -15

 31/0 49/9 56/0 در من ایجاد کند. خوشایندی که حس کنمیمشرکت  فعالیتی در -16

 49/0 02/13 70/0 .کنمیمان اجتناب از معاشرت با دیگر-17

 59/0 16/14 77/0 .دهمیم انجام است را الزم آمدهشیپرویداد  با مقابله برای آنچه-18

 51/0 91/12 71/0 تا از من حمایت کند. گردمیم کسی دنبال به -19

 37/0 63/10 61/0 .شومیممانع آشکار شدن آن رویداد -20

 شناختیاسترس و بهزیستی روان های افسردگی، اضطراب،های تنظیم رفتاری هیجان با مقیاسمقیاس. همبستگی بین زیر 5جدول 
 شناختیبهزیستی روان استرس اضطراب افسردگی متغیر

 55** -13 -16 -24* تالش برای پرت کردن حواس

 -14 20* 30** 33** گیریکناره
 32** -26** -22* -28** برخورد فعال
 21* -21* -23* -20* ماعیجلب حمایت اجت

 -19* 17 31** 29** نادیده گرفتن

*P< 05/0        **P< 01/0  

 در هادرونی نمرات آزمودنی همسانی بررسی منظوربه
 آلفای کرونباخ پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان، از روش

 93) نتایج آلفای کرونباخ در مورد نمونه اول. شد استفاده
N= شده است. ضرایب ارائه 6 جدول( در دو نوبت اجرا در

( در زیر =508Nها )آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی
 گیری،های تالش برای پرت کردن حواس، کنارهمقیاس

برخورد فعاالنه، جلب حمایت اجتماعی و نادیده گرفتن به 
و برای کل  78/0و  81/0، 82/0 ،84/0، 75/0ترتیب 

ده همسانی درونی دهنمحاسبه شد که نشان 74/0پرسشنامه 
 خوب مقیاس تنظیم رفتاری هیجان است.

آزمون مقیاس تنظیم  باز –منظور بررسی ضریب آزمون به

رفتاری هیجان، ابزار مذکور بافاصله حدوداً چهار هفته در 
کنندگانی که در مرحله اول پرسشنامه نفر از شرکت 93مورد 

شده ائهار 6را تکمیل کرده بودند، اجرا شد. نتایج در جدول 
 کردن پرت برای های تالشاست. ضرایب برای زیر مقیاس

گیری، برخورد فعاالنه، جلب حمایت اجتماعی و حواس، کناره
و  82/0و  77/0، 80/0، 79/0، 84/0نادیده گرفتن به ترتیب 

معنادار بودند.  P= 001/0 در سطح 82/0برای کل پرسشنامه 
م خوب مقیاس تنظی آزمایی دهنده پایایی بازاین ضرایب نشان

 آماری هایهمچنین شاخص 6 رفتاری هیجان است. جدول
 تفکیک نیز به را هاآزمودنی (استاندارد انحراف و میانگین)

 هیجان رفتاری تنظیم پرسشنامه هاینمره مورد در جنسیت
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 و همکاران سید قاسم مصلح                                                                      آموزان نوجوان شهر ارومیهدانش رفتاری هیجان در نمونه تنظیم پرسشنامه سنجیروان هایویژگی

 .دهدمی نشان
 

 
 . نمودار ساختاری پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان2 شکل

 (N=93ها در نوبت اول و دوم )( و ضرایب همبستگی بین نمرات آزمودنیN= 508وصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه ). شاخص های ت6جدول 

 شاخص
 متغیر

 T1 آموزانکل دانش آموزان پسردانش آموزان دختردانش
 

T2 ییباز آزما 

M SD M SD M SD M SD Alpha M SD Alpha r 

 84/0 76/0 83/3 63/13 79/0 97/3 45/13 09/4 65/12 82/3 27/13 28/4 96/11 پرت کردن حواس

 79/0 81/0 01/4 66/9 84/0 37/4 47/9 33/4 59/9 48/4 44/9 16/4 75/9 یریگکناره

 80/0 85/0 51/4 83/12 84/0 54/4 92/12 27/4 09/13 20/4 04/13 36/4 15/13 برخورد فعال

 77/0 82/0 15/4 79/12 80/0 11/4 08/13 23/4 67/12 25/4 81/12 21/4 52/12 حمایت اجتماعی

 82/0 79/0 04/4 88/9 77/0 86/3 33/9 88/3 20/9 84/3 12/9 93/3 29/9 نادیده گرفتن
 82/0 71/0 14/10 88/58 73/0 57/10 26/58 75/10 22/57 61/10 70/57 90/10 70/56 کل

P < 001/  

 گیریبحث و نتیجه
 پرسشنامه یه نسخه فارسیته باهدف حاضر مطالعه

 ساختار و روایی اعتبار، از آگاهیو  تنظیم رفتاری هیجان

 متوسطه انجام شد. ایرانی مقطع آموزانجامعه دانش در عاملی
پرسشنامه تنظیم رفتاری  فارسی نسخۀ که داد نشان نتایج

 پایایی و روایی از حاضر آماری پژوهش جامعه هیجان در
 .است برخوردار مطلوبی

 ود از طریق هیجان رفتاری تنظیم پرسشنامه سازه تباراع
 تأییدی عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل روش

 و نمونه حجم موردبررسی قرار گرفت. ضمن تائید کفایت
مقیاس با استفاده از روش  هایماده شدن عامل تحلیل توانایی

های اصلی با چرخش واریماکس، پنج عامل برای تحلیل مؤلفه
از واریانس کل سؤاالت  65/0س به دست آمد که حداکثر مقیا

 روش به یافته چرخش عاملی را تبیین نمود. بارهای
هیجان در  رفتاری تنظیم پرسشنامه های گویه واریماکس

 توان این نتایجقرار داشتند؛ بنابراین می 83/0تا  71/0دامنه 
 منظوررا مؤید ساختار اصلی پرسشنامه دانست. در ادامه به

وش شده از ربررسی تائید پذیری ساختار پنج عاملی استخراج
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی 
تأییدی با استفاده از روش برآورد بیشینه درست نمایی مبین 

گیری مقیاس تنظیم رفتاری این نتیجه بود که مدل اندازه
ار است. دهیجان مناسب بوده و کلیه پارامترهای مدل معنی

، یافتهیلتعد برازش نیکویی شاخص، برازش نیکویی شاخص
و شاخص  شاخص برازش هنجار شده شاخص برازش تطبیقی،

و  90/0گیری پرسشنامه باالتر از برازش نسبی مدل اندازه
 و دو شاخص ریشه 22/1شاخص مجذور کای بهنجار یا نسبی 

ها هپسماند مجذورات میانگین و برآورد خطای مجذورات دوم
محاسبه شدند که حاکی از کفایت  06/0و  02/0به ترتیب 

ه پنج شدگیری بود؛ بنابراین ساختار استخراجکلی مدل اندازه
 ها را نشانعاملی بدون نیاز به اصالح، بهترین برازش با داده
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 داد.  
 رفتاری تنظیم پرسشنامه تشخیصی و همگرا روایی

 افسردگی، یهامقیاس زمانهم اجرای طریق از هیجان،
 مورد در ریف شناختیروان بهزیستی و استرس اضطراب،

 تنظیم هایمقیاس زیر همه. گردید محاسبه آزمودنی 105
 طابقم. داشتند دارمعنا همبستگی افسردگی با هیجان رفتاری

 تربیش) سازگار بیشتر هایمقیاس زیر پژوهشی، ادبیات با
 و فعاالنه دبرخور حواس، کردن پرت برای تالش ،(انطباقی

 بستگیهم افسردگی های سمپتوم با اجتماعی حمایت جلب
 رکمت) سازگار کمتر هایمقیاس زیر و متوسط تا کم منفی

 یها سمپتوم با انگاشتن نادیده و گیریکناره ،(انطباقی
 رایبض. دادند نشان را متوسطی و مثبت همبستگی افسردگی

 ر،سازگا کمتر هایمقیاس زیر داد نشان همبستگی
 توسطم مثبت رابطه اضطراب با انگاشتن نادیده و گیریکناره

 تحمای جلب و فعال برخورد سازگار، بیشتر هایمقیاس زیر و
 و دارند استرس و اضطراب با ضعیفی منفی رابطه اجتماعی

 و اضطراب با حواس کردن پرت برای تالش مقیاس زیر رابطه
 مقیاس زیر بین رابطه کهاین ضمن. نبود معنادار استرس

 مترک مقیاس زیر و بود معنادار و مثبت استرس با گیریکناره
 از. نداشت معناداری رابطه استرس با انگاشتن نادیده سازگار
 اریرفت تنظیم سازگار بیشتر مقیاس زیر سه دیگر، سوی

 تندداش معنادار مثبت رابطه شناختیروان بهزیستی با هیجان
 منفی رابطه انگاشتن هنادید سازگار، کمتر مقیاس زیر و

 رزی هرچند داشت شناختیروان بهزیستی مقیاس با معنادار
 اب معناداری رابطه گیریکناره سازگار، کمتر دیگر مقیاس

 ینا توانمی طورکلیبه. نداد نشان شناختیروان بهزیستی
 ژوهشیپ ادبیات با حدودی تا و اصلی مقیاس نتایج با را نتایج

 .[19 و 18و  12]دانست همسو زمینه این
 یبرا تالش هایمقیاس زیر ضرایب آلفای کرونباخ برای

 حمایت جلب فعاالنه، برخورد گیری،کناره پرت کردن حواس،
 81/0 ،82/0 ،84/0 ،75/0 ترتیب به گرفتن نادیده و اجتماعی

 که برآورد شده است 74/0 پرسشنامه کل برای و 78/0 و
 رفتاری تنظیم مقیاس خوب درونی همسانی دهندهنشان

 مطابقت دارد. پایایی باز [12،20]است و با نتایج هیجان
 رد هفته چهار بافاصله هیجان، رفتاری تنظیم مقیاس آزمایی

 آزمایی باز پایایی ها اجرا و ضریبآزمودنی از نفر 93 مورد
تا  79/0ها در دامنه و برای زیر مقیاس 82/0کلی آزمون 

دار بودند و معنی P= 001/0 سطح محاسبه شد که در 84/0
 اسمقی این بخشرضایت و مطلوب آزمایی باز ضریب بیانگر
این نتایج نیز با مقیاس اصلی تنظیم رفتاری هیجان  .است

سنجی های رواندهنده ویژگینتایج نشان .استهمسو [ 12]
 درنتیجه،مطلوب پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان بوده 

فارسی  نسخۀ مناسب و روایی اعتبار کرد ادعا توانمی
 آموزانای از دانشپرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان در نمونه

تواند شرایط را برای استفاده از ایرانی مقطع متوسطه دوم می
ای و حتی بالینی های آموزشی، مشاورهاین ابزار در موقعیت

 فراهم نماید.
باوجوداینکه پژوهش حاضر، به لحاظ نظری موجب بسط 

ن حوزه از مقابله و تنظیم رفتاری هیجان های اینظریه
های مقابله تواند در زمینه شناخت شیوهگردد و میمی

هیجانی در کنار تنظیم شناختی هیجان نقش تکمیلی ایفا 
تواند در راستای تدوین و به لحاظ کاربردی نیز، می نماید
ای مناسب برای نوجوانان در اختیار مداخله هایبرنامه

ن شناسان قرار گیرد، اما باید دقت نمود که. مشاوران و روا
آموزان نوجوان امکان انجام پژوهش در نمونه محدود دانش

رو تعمیم پذیری نتایج را با مشکل روبرو می کند. ازاین
سنجی پرسشنامه با های روانگردد ویژگیپیشنهاد می

های بالینی با هدف هایی از سایر مقاطع سنی و جمعیتنمونه
رایند اعتباریابی موردبررسی قرار گیرد ، همچنین با تکمیل ف

توجه به عدم بررسی روایی محتوایی پرسشنامه در این 
های بعدی نسبت به بررسی این مهم نیز مطالعه، در پژوهش

 اقدام گردد.
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ناخوشایند روبرو می شوند و هر کس به روش و شیوه خود به 
این رویدادها واکنش نشان می دهد. در عبارات زیر از شما 

خواسته شده است که مشخص نمایید به هنگام تجربه رویداد 
دثه ای منفی و ناخوشایند، به طور کلی چگونه رفتار مییا حا
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