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 هچکید
 ها تجربهپرسشنامه  یسنج روان های یژگیواین پژوهش بررسی  هدف

در  (الل   7002، و همولاران  فرسلو  ؛ گلرفنن  فاصلهه  عامل   ارزیابی)
 یلن ا .تهلران بل د   یها دانشگاهاز دانشج یان  داوطهب ییدانشج نم نه 

 پرسشلنامه  ،نفلر دانشلج    187پژوهش از ن ع همبسنگی بل د و در نن  
 ، پرسشلنامه تنیل ه ه جلان   (الل   7002)فرسو  و همواران،  ها تجربه

)بک،  ویرایش دوم-افسردگی بک ة، پرسشنام(7002)گراس و جان، 
 (1990)بک و اسن ر،  اضطراب بک ةو پرسشنام (1991اسن ر و براون، 

روش همبسنگی پ رس ن، نلفای کرونبلا    با ها داده را توم   کردند.
 یدرونل  یهمسلان  و تحه   عامهی اکنشافی م رد تحه ل  رلرار گرفننلد.   

بررسی روایلی همگلرا    منی ر بهدست نمد.  به 22/0ها  تجربه پرسشنامه
اسلنفاده دلد و    ارزیابی مجدد پرسشنامه تنیل ه ه جلان    اسمق خردهاز 

بررسی روایلی   منی ر بهبه دست نمد. ( =  217/0)ضریب همبسنگی 
. اسلنفاده دلد   مذک ر یها پرسشنامه فرونشانی  اسمق خردهاز  ،افنراری

ندادلنند  فرونشانی همبسنگی معنادار   اسمق خردهو  ها تجربهپرسشنامه 
(01/0>P)       و  هلا  تجربله . عالوه بلر ایلن، رابطله منفلی م لان پرسشلنامه

پرسشللنامه  و( P<01/0)ویللرایش دوم -پرسشللنامه افسللردگی بللک  
 در تحه ل  عامل   ، درنهایلت دست نملد.   به( P<01/0)اضطراب بک 

از بخشلی  پلژوهش دل اهد ام د   یلن ا .نملد  دست به عام دو ، اکنشافی
جمع للت ر ربللال نی  هللا در تجربللهپرسشللنامه  یسللنج روان مشخصللا 
 .دهد یم نشانرا  دانشج یی

تنیلل ه ه جللان، مشخصللا    ، فاصللهه گللرفنن  :یکلیااد یهاا  واژه
 .، دانشج یانیسنج روان
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Abstract 
 

Decentering is an adaptive emotion regulation 
strategy that refers to the ability to gain 
perspective from one’s thoughts and feelings. 
The purpose of the present study was to examine 
psychometric properties of Farsi version of the 
Experiences Questionnaire (EQ; assessing 
decentering factor, Fresco et al., 2007) in student 
sample. All of the 182 students completed the 
experiences questionnaire, emotion regulation 
questionnaire, Beck depression inventory-II and 
Beck anxiety inventory. Pearson`s correlation, 
chronbach`s alpha and exploratory factor analysis 
used for analyzing the data. The internal 
consistency of EQ was 0.77. The convergent 
validity examined by using reappraisal subscale 
of emotion regulation questionnaire and the 
findings showed r= 0.462. To investigate the 
discriminate validity, subscale suppression of 
ERQ, BDI-II, & BAI were used. EQ and 
Suppression subscale don't have a significant 
correlation (r= 0.096) with each other. In 
addition, there were negative relationship 
between EQ and BDI-II (r=-0.543) and BAI (r=-
0.359). Finally, Exploratory Factor Analysis 
identified two factors. This research provides 
promising evidence about psychometric 
properties of Farsi version of experiences 
questionnaire in non-clinical student population. 
Keywords: decentering, emotion regulation, 
psychometric properties, university students. 
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 47 ها در دانشجویان / : روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه تجربه"گرفتن فاصله"ارزیابی 

 مقدمه
، به معنای دیدن تصویر از دیدگاه یک   1گرفتنفاصله برد راه

، در 2منف  شده و مجکاا اتک) واوشکنر و گکرا      گر مشاهده
و  3، رابرتسککون، پککوپر، گککابریابئککردتکک) پککاوش اوشککنر، 

مثال، فکردی پکه فاصکله گکرفتن را      طور به(. 2005همکاران، 
من در حال فککر پکردن بکه    " گوید می، با خود دهد میانجام 

جکای   هب "پنم میاحسا  افسردگی  اآلناین مطلب هستم په 
فرتککو، مکور، ون دانمکن،    . و"افسکرده هسکتم  "اینکه بگویکد  

(. همچنکین، تکگال،   انک   2002و همککاران،   4تیادلتگال، 
توانایی فرد  عنوان بهرا  گرفتن فاصله (2002و تیادل و 5ویلیاما

و غیرقضاوتی درباره افکار و  حال ربدر داشتن حان) متمرپا 
 .اند گرفتهنظر  احساتات و پذیرش در

و تککگال  6ابتککدا توتککر تککفران در گککرفتن فاصککلهتککازه 
-( معرفی شد. این تازه از درمان پاتکی  شکناختی  1990و

درمان تعهکد و   موج توم جدیدتر پون های درمانری تا رفتا
درمان تنظکیم   ( و1999، 8هیا، اتتراتول و ویلسونو 2پذیرش
( مکورد توجکه بکوده    انک   2013و فرتککو،   10منینو 9هیجان
. این توجه به دنیک   (2014، 11و فررییا وپانمریا، تریندید ات)

مهکم   پننده حمای) مامکانیی   عنوان بهاهمی) فاصله گرفتن 
روانی و فراینکد تیییکر مرکوری در     شناتی آتیبدر رابطه با 

ش 2010، 12ش تکارر و بکارر  1999، و همکاران درمان ات) وهیا
، 13، مکور، هیهکارت، پکوو   ش تیکادل 2002، و همککاران  تگال
  (.2002و همکاران،  ویلیاما

رفتاری پاتکی ، اینگکرام و   -در رابطه با درمان شناختی
ثیر درازمکدت درمکان   أ( بر این باورنکد پکه تک   1986و 14هانون

فاصککله گککرفتن در  بککردشککناختی در اتککتفاده بیمککاران از راه
، فاصکله  درواقک   آینکده، نهفتکه اتک).    هکای  پانشمواجهه با 

په فکرد پمتکر بکه افککار و احساتکات       دهد میگرفتن، اجازه 
 ش(1995نامطلوب خکود بچسکبد وتیکادل، تکگال و ویلیکاما،      

بنابراین، انگوهای شناختی تکرارشونده مانند نشکووارههنی و  
  (.2002و همکاران،  وتیادل دهد میافکار وتواتی را پاهش 

 
 
 
 
 

بکا توجکه بکه در نظکر     موج تکوم،   های درمانرابطه با  در
وضعی) متمرپکا بکر حکال و     صورت بهگرفتن فاصله گرفتن 

پکه   رتکد  می(، به نظر 2002غیرقضاوتی وتگال و همکاران، 
، ال، بیشکاو و پنکد  مکی را انقکا   15آگاهانکه  ههناین تازه حان) 

ش فرتککو،  2004و همککاران،   16شاپیرو، پارنسون، آندرتکون 
فراینکد   صکورت  بکه ( و ب 2002، 12تگال، بکویی  و پنکدی  
وفرتککو و   شکود  مکی  پکردازی  مفهکوم تنظیم هیجان پارپردی 

مکوج تکوم پکه     هکای  درمکان از  یککی  (.ان  2002همکاران، 
تنظیم هیجکان فاصکله گکرفتن اشکاره      بردخاص به راه طور به

بر اتا  درمکان،  . بوده ات)درمان تنظیم هیجان پرده ات)، 
تا درگیکر هیجکان    پند میشناختی به افراد پم   گرفتن فاصله

 تنظکیم  راهبکرد . در طی درمکان تنظکیم هیجکان،    شدید نشوند
هکای تنظکیم   بردیککی از راه  عنکوان  بکه هیجان فاصله گکرفتن  

. گکروه آمکاج   شکود  میبه بیماران آموزش داده  انطباقیهیجان 
افراد مبتا به اخکتال اضکطراب فراگیکر و     ،این روش درمانی

 (.ب 2013اختال افسردگی اتاتی هستند ومنین و فرتکو، 
، بککرای رشککد شککناختی، گککرفتن فاصککلهبنککابراین، توانککایی 

و اجتماعی تکانم ضکروری اتک) و فقکدان آن      شناختی روان
 شکناختی  روانعمومی نسب) به مشکات  پذیری آتیبباعث 

پکه   (ان  2002رتکو و همکاران، فو شدو اجتماعی خواهد 
در تکام) روان   گکرفتن  فاصکله تأییدی بر اهمیک)   درنهای)
پککه  رتککد مککیدر مطانعککات رفتککاری نیککا، بککه نظککر  اتکک). 
 های پاتخدر پاهش شدت عاطفه خشم و غم و  گرفتن فاصله

 (.2008، 18فشار خون مفید ات) وآیدوک و پرا 
اونیکه بکرای    هکای  تکاش با توجه به اهمیک) ایکن تکازه،    

تازه مرتبر با  گیری اندازه، از گرفتن فاصله یپایای گیری اندازه
آمد. آگاهی فراشناختی  دت) به 19آن یعنی آگاهی فراشناختی

فرایند تجربه پردن افککار و احساتکات منفکی در    "به معنای 
، همککاران تیکادل و  و "شده ات). گرفته فاصلهی  دورنمای 

فراشناختی از طریق مقیا  آگاهی و مقابله در  آگاهی (.2002
 ( 1996ارت و تیادل، کور، هیهکمو 20ای هکامکن دگیکزن افظهکح
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 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش / 44

، پننککده شککرپ)، بککه افککراد MACAM. در شککود مککیارزیککابی 
. شکود  مکی خفی  اراره  پننده افسردهموقعی)  8  توصیفاتی از

 هکا  آنو از  شکود  مکی انجکام   شکده  ضبراین پار از طریق نوار 
را تجسکم پننکد. تک       هکا  موقعیک) په این  شود میخواتته 
 دهند میانجام  تاختاریافته نیمه، ی  مصاحبه پنندگان مصاحبه

، بکه  شده ضبرنوار  های متنپه از طریق  ای ویژه های حافظهتا 
 پننکدگان  شکرپ) خطور پرده را برانگیاند. تک     ها آنههن 

مربوط به ی  مکتن   هرپدامحافظه و 8احساتات همراه با هر 
و  زنند میاندازه  100تا  0ات)( را بر روی مقیا   شده ضبر

تا  1میاان آگاهی فراشناختی را بر روی مقیا   پننده مصاحبه
 .(ان  2002وفرتکو و همکاران،  دهد می ، نمرهدرجه 5

ارزیکابی پردنکد    (2002تیادل و همکاران و، در این راتتا
آگاهی فراشناختی په میاان پاهش عکود در افسکردگی را در   

. پنکد  مکی  گکری  میکانجی  1آگاهی ههندرمان شناختی مبتنی بر 
از ا فککروپش یککپککه در مرحلککه بهبککودی  پننککده شککرپ) 100

درمکان  تصکادفی در دو گکروه    طور بهافسردگی اتاتی بودند 
قرار  2معمول صورت بهیا درمان  آگاهی ههنشناختی مبتنی بر 

درمکان  ، آمکوزش  شکد  مکی  بینی پیشپه  طور همانداده شدند. 
 صکورت  بکه درمکان  بکه   نسکب)  آگکاهی  ههنشناختی مبتنی بر 

منجکر شکد پکه     گکرفتن  فاصکله ، به افاایش بیشتری در معمول
میککانجی بککودن احتمککانی آن در پککاهش عککود افسککردگی را   

، بنککابراین ش(2002تیککادل و همکککاران، و پنککد مککیبرجسککته 
نشککووارههنی  3برابرنهککادهمفهککومی  طککور بککه گککرفتن فاصککله

 2002فرتککو و همککاران،   و در نظکر گرفتکه شکد   افسردگی 
  (.ان 

مقیا  آگاهی فراشناختی په توتکر تیکادل و همککاران    
ارزیککابی  بککرایخککاص  طککور بککه( اتککتفاده شککده،  2002و

اتک) و   بکر  زمکان طراحی شکده اتک). ونکیکن،     گرفتن فاصله
 شکده  ضکبر مکتن   8به  پننده شرپ)مستلام آن ات) په افراد 

یکک  مصککاحبه   دیککده آمککوزشگککوش دهنککد و یکک  فککرد   
 عنوان بهبنابراین،  شبگیرد پنندگان شرپ)را از  تاختاریافته نیمه

توتکر  ، 4هکا  تجربکه ، پرتشکنامه  بر زمانجایگاین این ارزیابی 
 رای کااری بکاب عنوان هکبا کامککبا مشورت تگال و ویلی تیادل

 
 
 

درمکان شکناختی مبتنکی بکر     عملیاتی پردن تیییرات در خال 
، ته ها تجربهپرتشنامه  های آیتمایجاد شده ات).  آگاهی ههن

توانکایی دیکدن    -1: پننکد  مکی را ارزیابی  گرفتن فاصلهوجه از 
د پکه خکود را متکرادف افککارش ندانک      ترتیکب  این بهخود فرد 

خودم را از افککار و احساتکاتم    توانم میمن  "مثال،  طور بهو
 هکای  تجربکه عادتی به  صورت بهتوانایی اینکه -2(، "جدا پنم.

 تکوانم  مکی  "مثکال،   طکور  بکه منفی خود واپنش نشان ندهکد و 
 هکا  آناحساتات ناخوشایندم را مشاهده پنم بدون اینککه در  

مثکال،   طور بهتوانایی مهربان بودن با خود و-3( و "غرق شوم.
(. "په هستم ب کذیرم  طور آنخودم را  توانم میواز قب (  بهتر"

 فکر  بود، یکی تیییرات  مقیا  خردهمقیا  پام  شام  دو 
را انککدازه  آگککاهی ههککندرمککان شککناختی مبتنککی بککر در  شککده
و دومککی  اتکک) گککرفتن فاصککله همککان تککازهپککه  گرفکک) مککی

 (.ان  2002فرتکو و همکاران، و تنجید میرا  5نشووارههنی
 پرتشکنامه ( در پژوهشکی  ان  2002همکاران و فرتکو و

ترلیک    هکا  آنبررتکی پردنکد.    تنجی روانرا از نظر  ها تجربه
دادند. نتیجه نشکان داد  انجام  بر روی جمعی) دانشجوعاملی 
 دارد، همسککانی درونککی خککوبی  گککرفتن فاصککلهعامکک   پککه
از  تری پایین(. ونیکن، عام  نشووارههنی در طی  α=83/0و

6بسککنده"همسککانی درونککی 
(. مککدل α=20/0قککرار داشکک) و "

نشووارههنی و فاصله گرفتن برازش ضعیفی داشتند  دوعاملی
( ;CFI=.73, RMSEA=.09; SRMR=.10χ2[148]=741.12; χ2/df=5.01و

بر روی عامک    ها آیتمضعی   اریابارگبه دنی   مسئلهپه این 
بکا عامک     فقکر و  دوبارهبنابراین این مدل،  شنشووارههنی بود

بررتی شکد.   بر روی نمونه دومی از دانشجویان گرفتن فاصله
برازش خوبی  گرفتن فاصله عاملی ت نتایج نشان داد په تازه 

 ش,RMSEA=.06; SRMR=.04χ2[41]=103.79; χ2/df=2.53; CFI=.95و دارد
بنابراین، در مرحله دوم پار  ش(ان  2002فرتکو و همکاران، 
( بر روی پرتشکنامه  ان  2002همکاران وپژوهشی فرتکو و 

بکا   "گکرفتن  فاصکله عامک   "روایی همگرا و افتراقی  ،ها تجربه
پرتشکنامه   8و فرونشکانی   2مجکدد  ارزیکابی  هکای  مقیا  خرده

(، پرتشنامه پذیرش و 2003، 10وگرا  و جان 9تنظیم هیجان
 و  12وکسون، بیسِ)، پیستورنکول، ویلکراتک، اتتاکوهی 11 کعم
 
 
 

2. treatment as usual (TAU) 

4. experiencesquestionnaire (EQ) 

6. adequate 

8. suppression 

10. John 

12. Bissett & Pistorello 

1. mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) 

3. antithetical 

5. rumination 

7. reappraisal 

9. emotion regulation questionnaire (ERQ) 

11. acceptance and action questionnaire (AAQ) 
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نشککوواری از  هککای پاتککخ مقیککا  خککرده(، 2004همکککاران، 
(، 1991، 2هوپسکما و مکارو   -ونکونن  1پرتشنامه تب  پاتکخ 
II -ب پرتشنامه افسردگی 

(، 1996، 4وب ، اتکتیر و بکرون   3
وواتسکون و   5فکرم پوتکاه  -پرتشنامه نشانه خلقی و اضطرابی

( ارزیابی شد. نتایج نشکان داد پکه پرتشکنامه    1991، 6پارک
و  مجککدد ارزیککابیمثبکک) معنککادار بککا ، همبسککتگی هککا تجربککه

، نشکووارههنی،  ای تجربکه همبستگی منفی معنادار با اجتنکاب  
 هکای  نشکانه خودگاارشکی   هکای  مقیکا  هیجانی و  فرونشانی

 2002افسککردگی و اضککطراب داشکک) وفرتکککو و همکککاران، 
 (.ان 

فقککر آمککدن نتیجککه بککاال،   دتکک) بککهبعککد از بنککابراین، 
 پننکده  تهیکه  بعکدی  های پژوهشدر  گرفتن فاصله یا مق خرده
اتکتفاده قکرار    مکورد ( ان  2002فرتکو و همکاران، و آزمون
صکرفا  بکر    ها تجربهو از آن پژوهش به بعد، پرتشنامه  گرف)

. همچنککین، در شککدتککا  عامکک  فاصککله گککرفتن معرفککی   ا
ردن مشوصککات آو دتکک) بککه بککرای دیگککر،پشککورهای 

مورد  گرفتن فاصله یا مق خردهاین مقیا ، صرفا   تنجی روان
 اتک انیایی  ةنسکو در  مثکال  طکور  بکه ه ات). اتتفاده قرار گرفت

و  2پم کایو -تکونر، تکبوال، گارتکیا   -تونر، فرانکورسا، فلیکو و
 و 8آنمانی وگچ، پس ، مینا، گاگک ، دروک ، (2014همکاران، 
( و پرتیککانی وجککوزه، گرگککور، دوارتککه و   2014، همکککاران
فقکر بکا عامک  فاصکله      هکا  تجربکه پرتشنامه  (2013، 9تیموز

بر این اتا ، با توجه بکه اهمیک)   . گرفتن تعری  شده ات)
روانکی   شناتی آتیبتازه فاصله گرفتن در مباحث درمانی و 

و عدم وجود نسوه فارتی این پرتشنامه، پژوهش حاضر به 
عامک   و هکا  تجربکه پرتشکنامه   تنجی روانبررتی مشوصات 

 فاصله گرفتن( در بین نمونه غیربکانینی دانشکجویان پرداختکه   
پژوهش به دنبال پاتوگویی بکه  این  بدین ترتیب،ات).  شده
 :زیر بوده ات)پژوهشی  های تؤال
 مجکدد  ارزیکابی  مقیکا   خردهبا  ها تجربه( آیا پرتشنامه 1

 وپرتشنامه تنظیم هیجان( دارای روایی همگرا ات)؟
، بکا پرتشکنامه افسکردگی بک      ها تجربهآیا پرتشنامه  (2

  ددکمج ابیکارزی ا کمقی ردهکخ  و کراب بکه اضطکرتشنامکپ
 
 
 
 

 وپرتشنامه تنظیم هیجان( دارای روایی واگرا ات)؟
در نمونکه غیربکانینی دانشکجویان     هکا  تجربه( پرتشنامه 3
   ؟دارای روایی تازه ات) ایرانی
( رتبه درصکدی متناتکب بکا نمکرات خکانم پرتشکنامه       4
 پگونه ات)؟ ها تجربه
 
 روش

 آم ری و نمونه ةروش پژوهش، ج مع
نفککر از دانشککجویان   250شککام   پککژوهش حاضککر  نمونککه
ودانشکگاه تهکران، دانشکگاه شهیدبهشکتی،      تهران های دانشگاه

دانشگاه آزاد علوم و ترقیقکات، دانشکگاه عامکه و دانشکگاه     
انتواب په به روش در دتتر  انتواب شدند.  ندبود اناهرا(

( 2011و 10پایکن این تعداد حجم نمونه، بدین دنی  بود پکه  
فابریگکار   نفکر و  200حجم نمونه پافی برای ترلی  عاملی را 

 برای ترلیک  عکاملی را   پفای) حجم نمونه( 2012و 11و وگنر
پرتشکنامه   250بنکابراین   شانکد  پردهگاارش نفر  250انی  200

توزی  گردید په با احتساب ریاش احتمکانی نمونکه، حکدود    
پرتشنامه برای انجکام مراتکبات وجکود داشکته باشکد.       200

پنکار   ها پاتخبه عل) ناقص بودن  پرتشنامه 68 نیا درنهای)
پرتشککنامه مککورد  182، در انتهککا بنککابراین شگذاشککته شککدند

   قرار گرفتند. وترلی  تجایه
 

 ابزار سنجش
، یک  پرتشکنامه   هکا  تجربهپرتشنامه  :ها تجربهپرسشنامه 
 2002پکه توتکر فرتککو و همککاران و     اتک)  خودگاارشی

 "فاصله گکرفتن "( گسترش پیدا پرد تا توانایی فرد برای ان 
همسکانی درونکی مناتکبی در    ، هکا  تجربهپرتشنامه را بسنجد. 

و  83/0نمونه غیربانینی دانشجویی و بانینی دارد وبه ترتیکب،  
را بکر اتکا     ها آیتمو  آیتمی ات) 11پرتشنامه  این (.90/0

 گکرفتن  فاصکله نمکرات   ،بنکابراین  شتکنجد  مکی  5تکا   1نیکرت 
را داشته باشند پکه نمکره بکاالتر     55تا  11طی  بین  توانند می
ایکن جملکه از نمونکه    . اتک)  بیشکتر  گرفتن فاصله دهنده نشان
 در مواق  توتی خونسرد   توانم می"این اباار ات):  های گویه
 
 
 
 

2. Nolen-Hoeksema, & Morrow 

4. Beck, Steer, & Brown 

6. Watson & Clark 

8. Gecht, Kessel, Mainz, Gauggel, & Drueke 

10. Kline 

1. the ruminative response scale (RSQ) 

3. Beck depression inventory-II 

5. mood and anxiety symptom questionnaire-short form (MASQ-SF) 

7. Soler, Franquesa, Feliu-Soler, Cebolla, & Garcia- Campayo 

9. Jose, Gregorio, Duarte, & Simoes 

11. Fabrigar & Wegener 
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 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش / 55

 همگکرا نیا هپر شد، نتایج روایی  تر پیشپه  طور همان. "باشم
، همبسکتگی مثبک)   ها تجربهنشان داد په پرتشنامه  و افتراقی
و همبستگی منفی معنادار بکا اجتنکاب    مجدد ارزیابیمعنادار با 

 هکای  مقیکا  هیجکانی و   فرونشکانی ، نشووارههنی، ای تجربه
فرتکو و وافسردگی و اضطراب دارد  های نشانهخودگاارشی 
 (.ان  2002همکاران، 

توتکر   پرتشنامه تنظیم هیجکان  :پرسشنامه تنظیم هیجان
( گسترش یافته ات). پرتشنامه تنظکیم  2003گرا  و جان و

آیتمکی اتک) پکه از دو جنبکه تنظکیم       10ی  مقیا   هیجان
. فرونشککانیهیجککان تشکککی  شککده اتکک): ارزیککابی مجککدد و 

آیتم اتک) پکه توانکایی     6ارزیابی مجدد، شام   مقیا  خرده
را ارزیکابی   پنکد  میپه فرد تجربه  هایی هیجاناصاح یا تیییر 

بکدین شکرح    مقیکا   خکرده . ی  نمونکه از مکواد ایکن    پند می
پکه دربکاره    ای شکیوه را بکا تیییکر دادن    هایم هیجانمن "ات):

. "پکنم  مکی ، پنتکرل  پکنم  مکی موقعیتی پکه در آن هسکتم فککر    
آیتم ات) په توانایی اجتناب  4، شام  فرونشانی مقیا  خرده

. ی  نمونه از پند میرا ارزیابی  ها هیجانیا جلوگیری از ابراز 
مکن  "فرونشکانی ارارکه شکده اتک):     مقیکا   خکرده  های گویه
. "پکنم  مکی پنتکرل   هکا  آنرا از طریق ابراز نکردن  هایم هیجان

و بکرای   29/0ی ارزیکابی مجکدد   ضریب آنفای پرونبکا  بکرا  
 69/0زمکایی بکرای پک  مقیکا      آو اعتبار باز 23/0 فرونشانی

(. ضکریب همسکانی   2003گرا  و جان، گاارش شده ات) و
درونی این مقیا  در دانشگاه میان، برای ارزیکابی مجکدد از   

دت) آمکده   به 63/0تا  42/0 فرونشانیو برای  68/0تا  48/0
(. در ایران، پایایی این 2010، جان و گرا ، 1ات) وبانااروتی

و بکرای   21/0   وآنفکای پرونبکا ( بکرای پک  مقیکا      مقیا
دتک)   بکه  52/0و  23/0به ترتیکب   فرونشانیمجدد و  ارزیابی

، ، عظیمکی، اپبکری و فهیمکی   پکور  قاتکم ، علیلکو آمده اتک) و 
1391.) 

 پرتشکنامه  :ویهرایش دوم  -پرسشنامه افسهردگی به   
ویکرایش دوم توتکر بک ، اتکتیر و بکراون       -افسردگی بک  

یکک  مقیککا   ( گسککترش یافکک). ایککن پرتشککنامه    1996و
افسکردگی   هکای  نشانهآیتمی ات) په شدت  21خودگاارشی 

عککاطفی، شککناختی، رفتککاری، جسککمی و  هککای مؤنفککهشککام  
 ابیکودپشی را ارزیککر خکاشی افسردگی و همچنین، فیکانگ
 
 

 و شوند می بندی درجه 3تا  0ا  بر اتا  مقی ها آیتم. پند می
مثکال،   طکور  بکه و دهنکد  میرا نشان  ای هفته 2ی  دوره زمانی 

ات). غمگینی بکدین ترتیکب    "غمگینی"اول مربوط به  تؤال
       شپکنم  نمکی = من احسکا  غمگینکی    0 "په  شود میتنجیده 

= من همیشه 2ش پنم می= من خیلی اوقات احسا  غمگینی 1
 تکوانم  نمکی غمگین هستم پکه   دریق به= من 3غمگین هستمش 

 هکای  نمونه. این مقیا  همسانی درونی باال در ("ترم  پنم.
و پایکایی   (1996بک  و همککاران،   دانشجویی و بانینی دارد و

، نکوری، اینسککو،   ات رینک زمایی عانی نشان داده ات) وآباز
در ایککران نیککا،  (. 2002و همکککاران،  2اتکینسککون، جککونا 

      ایکن پرتشکنامه بکر روی یک  نمونکه       یتنج روانمشوصات 
، ضریب همبستگی 94/0ضریب آنفای نفری بررتی شد.  94

و ضریب پایایی بازآزمایی بکه فاصکله یک      89/0 یمهدونمیان 
 (.2002و مرمدخانی،  3دابسونبود و 94/0هفته 

پرتشنامه اضطراب ب  توتر  :4پرسشنامه اضطراب ب 
       شکام   پرتشکنامه  یکن ا ( گسترش یافک). 1990ب  و اتتیر و

دامنکه  (. 3 تکا  0و گاینکه دارد  4هر عبکارت  ات) و  تؤال 21
ایکن   هکای  یکه گو. یک  نمونکه از   ات) 63تا  0نمرات آن نیا 

. ایکن  "پرختکی و گاگکا شکدن   "پرتشنامه بدین شرح اتک): 
رای تنجش میاان اضطراب طراحی شکده اتک)   ب نامه پرتش

پکه همسکانی    دهد مینشان  ها پژوهش. (1990ب  و اتتیر، و
بکازآزمون خکوب و روایکی     -درونی مناتب و پایایی آزمکون 

بکرای پرتشکنامه اضکطراب بک       اعتمکاد  قاب همگرا و واگرا 
در ایران نیا، (. 1992، 5فدریخ، دودال و پمبل وجود دارد و
و میکاان  این پرتشکنامه بررتکی شکد     یتنج روانمشوصات 
پایکایی  و  92/0درونی آن به روش آنفکای پرونبکا     همسانی
 بککود 83/0 آنو میککاان روایککی  83/0آن بککازآزمون -آزمککون

   (.1382پاویانی و موتوی، و
 

 ه  دادهو تحلیل  روش اجرا
پتبکی از دپتکر فرتککو     نامه اجازهدر پژوهش حاضر ابتدا 

، مکتن انگلیسکی   آن از  پک  گرفته شد.  آزمونبرای اعتباریابی 
ترجمکه گردیکد.    هکا  تجربکه پرتشنامه  گرفتن فاصلهزیرمقیا  

تن از اتاتید روانشناتی و  2ت   متن انگلیسی و فارتی به 
 ان کتن از افراد پارشناتی ارشد روانشناتی په مسلر به زب 2
 
 

2. Sprinkle, Lurie, Insko, Atkinson, & Jones 

4. Beck anxiety inventory 

1. Balzarotti 

3. Dobson 

5. Fydrich, Dowdall, & Chambless 
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 اصاحی در های پیشنهادبودند نیا اراره شد و ت    انگلیسی
مکتن فارتکی طبکق     از آن  پک  ترجمه فارتکی اعمکال شکد.    

درخواتکک) فرتکککو، بککرای او فرتککتاده شککد. دو تککن از     
دانشجویان ایرانی فرتکو مکتن فارتکی را بررتکی پردنکد و     
روی آن نظککر دادنککد. پکک  از تأییککد ترجمککه فارتککی توتککر 
دانشجویان فرتکو، متن فارتی، توتر ی  متوصکص زبکان   

د. برگردانده و با فرم اصلی مقایسکه شک   اصلی زبانانگلیسی به 
نفکر از دانشکجویان    22مراح  مقیا  در اختیکار   از این پ  

قرار گرف) تا ابهامکات و مشککات عبکارات بررتکی شکود.      
پ  از اعمال نظرات دانشجویان، فرم نهایی بر روی  درنهای)

 گروه نمونه اصلی اجرا شد.
 
 ه  ی فته

 ومکرد(   38زن و  144نفکر و  182نمونه غیربانینی شکام   
   نفکر(، پارشناتکی ارشکد    102تکه مقطک  پارشناتکی و    شام 

نفکر از   6مقط  ترصکیلی   دو بودننفر(  4نفر( و دپترا و 65و
از بکین   دتکتر   در صکورت  بکه . نمونکه  نامشوص بود ها آن

انتوکاب شکدند. میکانگین و     تهکران  هکای  دانشگاهدانشجویان 
 ( بود.2/1و 32/23انرراف معیار تنی گروه غیربانینی 

اول پژوهش، روایی همگکرای   تؤالدر پاتخ به  در ابتدا،
 مجکدد  ارزیکابی  مقیکا   خکرده از طریکق   هکا  تجربکه پرتشنامه 

، آزمکون  ترتیکب  بکدین پرتشنامه تنظیم هیجان مراتکبه شکد.   
 مقیککا  خککردهو  هککا تجربککههمبسککتگی بککین پرتشککنامه   

( صورت گرف) په نشان P<01/0و = 462/0، مجدد ارزیابی
، مجکدد  ارزیابی مقیا  خردهبا  ها تجربهبین پرتشنامه  دهد می

 رابطه معناداری وجود دارد.
 اگککر وروایکی  پکژوهش،   2 تکؤال بکرای پاتکوگویی بکه    

مقیا  افسکردگی   زمان هماز طریق اجرای  ها تجربهپرتشنامه 
از پرتشنامه تنظکیم   فرونشانی مقیا  خردهو اضطراب ب  و 

مقیککا  مراتککبه شککد. نتککایج ضککرایب همبسککتگی  هیجککان 
و  =  - 543/0بکه ترتیکب   و اضکطراب بک     افسردگی بک  

359/0-  =r01/0و>P از  فرونشککانی مقیککا  خککردهبککا ( و
بررتکی   منظکور  بکه  د.بکو  r= 096/0پرتشنامه تنظکیم هیجکان   

از ترلیک  عکاملی   پکژوهش،   3 تکؤال و پاتخ به روایی تازه 
 ( بکا n=182نمونکه و  ابتدا پفای) انکدازه اپتشافی اتتفاده شد. 

  1اونکین -مایر -پایر  یریگ نمونه) کون پفایکاده از آزمکاتتف
 

 85/0برابر با  KMOبررتی شد.  2( و پروی) بارتل)KMOو
 .دار بکود ابارتل) نیکا معنک   آزمون و بود بوش ی)رضابود په 

 ییکد تأبرای پشک  و   3متمای  پرخش ترلی  عوام  با روش
میکاان همبسکتگی میکان دو عامک  در     . به پار برده شد ها یتمآ

بکود پکه همبسکتگی پکایینی را      32/0روش پرخش متمایک ،  
عبکارتی   5 عبارتی و 4 دو عام  ،در این ترلی . دهد یمنشان 
به دنی  داشتن  2و  1آیتم . آمد دت) به ها تجربهپرتشنامه از 

، 2 عباراتدر عام  اول حذف شدند.  ها عام بار مشترک در 
و  واپنش منفکی »قرار گرفتند، بنابراین این عام   9و  5، 4، 3

عام  دوم شام  عبکارات   ش ونام گرف)« نشان ندادن قضاوتی
آگاهی و مهربکانی  »بنابراین این عام  نیا ش بود 11و  10، 8، 6

 درصکد  51 رفتکه  هکم  یرو نام گرف). ایکن دو عامک   « با خود
 واریان  را تبیین پردند.

یک  از   را برای هکر  ها مادهی  از  بارعاملی هر .1جدول 
همچنککین،  .دهککد یمککنشککان  متمایکک بعککد از پککرخش  هککا آن

همبستگی هر گویه با نمره پ  و آنفای پرونبکا  در صکورت   
 حذف گویه اراره شده ات).

 و یککدیگر  با عام  دو بین ةرابط ةدهند نشان نیا 2 جدول
 دو رابطه په دهد می نشان 2 جدول ةنتیج. ات) مقیا  پ  با

 یکدیگر با عام  دو همبستگی. ات) قوی مقیا  پ  با عام 
 دهنکده  نشان په ات) مقیا  پ  با ها عام  همبستگی از پمتر

 تکازه  بکا  قوی ةرابط حال درعین یکدیگر، از ها عام  اتتقال
 پایکایی  دهنکده  نشکان  روابکر  ایکن . اتک)  پرتشکنامه  زیربنایی
 اصکلی  نسکوه  در اینکه به توجه با همچنین، .ات) پرتشنامه
 یک   روی بکر  تنهکا  گکرفتن  فاصکله  عام  ها، تجربه پرتشنامه

 وضکعی)  برای تأییدی عام  ترلی  بود، شده بارگااری عام 
. گرفک)  صکورت  8551 نیکارل  افکاار  نرم پم  به عاملی ت 

 مناتککبی بککرازش از عککاملی تکک  مککدل پککه داد نشککان نتککایج
55x=[75/755)  نیسکککک) برخککککوردار

    ش=RMSEA 1/0ش ]2
8/0 NFI=) .،توضکی   عاملی دو مدل رتد می نظر به بنابراین 

 4 تکوال  به پاتخ برای .ات) گرفتن فاصله تازه برای بهتری
 پرتشکنامه  درصکدی  هکای  رتبکه  وضکعی)  بررتی و پژوهش
 2 و 1 عامک   درصکدی  هنجارهکای  ،3 جکدول  در هکا،  تجربه

 ارارکه  را هکا  تجربکه  پرتشکنامه  پ  نمره و ها تجربه پرتشنامه
 .  ات) شده
 
 
 

2. Bartlett's test of sphericity 1. Kaiser-Meyer-Olkin 

3. oblimin rotation 
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 ها تجربهعبارات پرسشنامه . نتایج تحلیل عاملی 1ج ول 

 M (SD) ها تجربههای پرسشنامه  یتمآ

عامل اول 
)ع م واکنش 
 منفی(

عامل دوم 
)آگاهی و 
 با خود(میربانی 

همبستگی با نمره 
 کل

آلفای کرونباخ 
در صورت 
 حذف گویه

EQ1 
پکه هسکتم    طکور  آنخودم را  توانم میبهتر واز قب ( 

 52/0 805/0 -365/0 363/0 (99/0و 66/3 .ب ذیرم

EQ2 
منطقی و به خوبی فکر  توانم میدر مواق  اتتر  

 54/0 803/0  212/0 (95/0و 03/3 پنم.

EQ3 
من متوجه هستم په درباره مشکات خودم را 

 39/0 812/0  211/0 (05/1و 91/2 .پنم نمیخیلی ترزنش 

EQ4 
خودم را از افکار و احساتاتم جدا  توانم میمن 
 51/0 806/0  625/0 (04/1و 62/2 پنم.

EQ5 681/0 (96/0و 3 در مواق  توتی خونسرد باشم. توانم می  64/0 294/0 
EQ6 490/0  (99/0و 5/3 با خودم با مهربانی رفتار پنم. توانم می 51/0 806/0 

EQ7 
احساتات ناخوشایندم را مشاهده پنم  توانم می

 61/0 296/0 -445/0 412/0 (1و 9/2 بدون این په در آنها غرق شوم.

EQ8 
پاما  از آنچه په در اطرافم و  پنم میاحسا  
 51/0 806/0 820/0  (89/0و 5/3 ، آگاه هستم.گذرد میدرونم 

EQ9 340/0 (92/0و 82/2 واقعا  ببینم په من، افکارم نیستم. توانم می  12/0 840/0 

EQ10 
من به طور هشیارانه از بدنم حسی به صورت ی  

 54/0 803/0 810/0  (91/0و 52/3 پ  دارم و از آن آگاه هستم.

EQ11  212/0  (01/1و 46/3 .نگرم میبه پیاها از منظری گسترده 5/0 802/0 

   P<1/0پژوهش ات).                               3این جدول مربوط به پاتخ به توال 
 

 ها تجربهپرسشنامه  کل نمرهو  ها یاسمق خرده. همبستگی میان 5ج ول 

 1 5 3 

   -- ع م واکنش منفی یاسمق خرده -1

  -- 468/0 آگاهی و میربانی با خود یاسمق خرده -5

 -- 848/0 832/0 نمره کل مقیاس -3

  P<01/0                        پژوهش ات). 3این جدول مربوط به پاتخ به تؤال 
 

 ها تجربهو نمره کل پرسشنامه  5و  1ی ها عاملی درص ی ها رتبه. نمرات خام و 3ج ول 

 نمرات پ  پرتشنامه نمرات خام عام  دوم نمرات خام عام  اول درصدی های رتبه
5 15/8 9 20 
10 10 11 22 
20 6/11 12 24 
30 13 13 26 
40 14 13 22 
50 15 14 28 
60 15 15 30 
20 16 16 32 
80 4/12 16 33 
90 19 18 35 
95 85/19 85/18 32 

 پژوهش ات). 4به پاتخ به تؤال این جدول مربوط 

و  1، توزی  نمرات دانشجویان در عامک   2و  1در نمودار 
 اراره شده ات). ها تجربهپرتشنامه  2
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 ها تجربه. توزیع نمرات دانشجویان در عامل اول پرسشنامه 1نمودار 

 

 
 ها تجربه. توزیع نمرات دانشجویان در عامل دوم پرسشنامه 5نمودار 
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 گیری یجهنتو  بحث
پرتشکنامه  وهش با هدف بررتی روایکی و پایکایی   ژاین پ
را  گکرفتن  فاصکله تنظیم هیجکان  برد په راه انجام شد ها تجربه

. این پرتشنامه به تبب جدیکد بکودن و عکدم    پند یمارزیابی 
 منظکور  بکه مناتکبی بکود.    ٔینهگاوجود پنین مقیاتی در ایران 

روایکی   ،هکا  تجربکه پرتشکنامه   یتنج روانمشوصات  بررتی
پرتشکنامه تنظکیم    هکای  یکا  مق خکرده  با پم همگرا و واگر 

 ارزیکابی شکد.  هیجان و مقیکا  افسکردگی و اضکطراب بک      
پایایی مقیا  از ترلی  عاملی اتتفاده  همچنین، برای بررتی

اول  های عام عاوه بر این، رتبه درصدی و میاان پجی شد. 
 .گردیدبررتی  ها تجربهو دوم پرتشنامه 
و مقیککا   هککا تجربککهپرتشککنامه بککین  واگککرادر روایککی 

 به دت)افسردگی و اضطراب ب  همبستگی منفی و معنادار 
اضکطراب و   ٔنمکره هرپه  په این یافته به این معنات) په آمد

بیشکتر مشکک     گرفتن فاصلهافسردگی فرد بیشتر باشد فرد در 
 فرتکو و همکاران پژوهش های یافتهبا  منطبقدارد. این یافته 

مربکوط   درواق ، از نظر بانینی، تکوگیری . ات) (ان  2002و
افکراد مبکتا بکه     شوصی پکه در  های تجربهبه توجه پردن به 

دتکک) آوردن توانککایی بککه ، بککا شککود مککیدیککده  افسککردگی
، تیکادل و ویلیکاما،   1وواتکینکا  یابکد  مکی پکاهش   گرفتن فاصله
 .یابد میافسردگی پاهش  درنتیجهو  (2000

بککا  هککا تجربککهپرتشککنامه  واگککراعککاوه بککر ایککن، روایککی 
تکنجیده شکد.    غیرانطباقیو  انطباقیهای تنظیم هیجان بردراه

پرتشکنامه   فرونشکانی بکا عامک     بر این اتا ، روایی افتراقی
تنظیم هیجان نیا طبق انتظار همبستگی غیرمعنادار مثب) نشان 

، رف) یمپه انتظار  طور همانداد. این نتیجه بدین معنات) په 
مرسکوب   غیرانطبکاقی پکه   فرونشکانی تنظیم هیجکانی   بردراه
دارد په یک  روش   گرفتن فاصله، رابطه منفی با عام  شود یم

 (.ان  2002فرتکو و همکاران، ومناتب تنظیم هیجان ات) 
و  هککا تجربککهپرتشککنامه روایککی همگککرا نشککان داد پککه میککان 

رابطکه مثبک) و معنکاداری وجکود      مجدد یابیارز یا مق خرده
 عنکوان  بکه  گرفتن فاصلهپه عام   دهد یمدارد. این نتیجه نشان 

 یجکانی هتنظکیم   بکرد تنظیم هیجان، با راه یراهبرد انطباقی  
وفرتککو و  دیگر یعنی ارزیابی مجکدد مکرتبر اتک)     یانطباق

 نسوه  دهد یمدر پ ، این نتایج نشان (. ان  2002همکاران، 
 

، روایکی و پایکایی مناتکبی بکرای     هکا  تجربهفارتی پرتشنامه 
 دارد. گرفتن فاصله یریگ اندازه

 انطبکاقی  راهبکرد با  گرفتن فاصلهمعنادار تازه  رابطه مثب)
رابطککه غیرمعنکککادار  ارزیککابی مجککدد( و   و تنظککیم هیجککان  

 (،فرونشکانی وتنظیم هیجان  غیرانطباقی بردراه با گرفتن فاصله
فاصککله گککرفتن در تضککاد بککا شککک   بککدان دنیکک  اتکک) پککه 
و ی  راهبرد تنظیم هیجانی انطبکاقی   خودمتمرپا توجه ات)

په یک  مشکاهده مجکاا و     شود میفاصله گرفتن تبب . ات)
از احساتات و افکار فرد اتفاق بیفتد. این پار تبب  دار فاصله
انعککا    عنکوان  بکه افکار و احساتات بجکای اینککه    شود می
مرصکوالت   عنکوان  بکه گرفتکه شکود،    نظر دریا واقعی)  2خود

 صکورت  بکه د. دیدن افککار و احساتکات   نههن بازشناتی شو
پاتخ خاصی داده  ها آنپه به  دهد میمرصوالت ههن، اجازه 

عاوه بر این، دیدگاه  .(ان  2002نشود وفرتکو و همکاران، 
پمتکر   هکای  یژگکی وپه افراد بر روی  شود یم، تبب دار فاصله

هیجانی تجربه متمرپا شوند و این بازتازی مجدد واقعه، آن 
 (.2005، 3وپرا ، آیدوک و میش  پند یمرا پمتر دردناک 

نشکان داد پکه ایکن پرتشکنامه دو      نیا نتایج ترلی  عاملی
در نسکوه اصکلی، تمکام     اگرپکه . تکنجد  یم یخوب بهعام  را 

شکده  روی ی  عام  بکارگااری   ها تجربهپرتشنامه  های یتمآ
ونی در این پکژوهش   (ان  2002وفرتکو و همکاران،  بودند

بکرای یک     و نتایج ترلی  عام  تأییدی آمد به دت)عام   2
 هکا  آیتمدر پژوهش حاضر، ابتدا . نبود بوش ی)رضانیا  عام 

 1عام  بارگااری شده بودند، ونی با حکذف آیکتم    3بر روی 
مشترک بارگااری شده بکود، تعکداد    طور بهعام   3په در هر 
آیتم مشکترک دیگکر   . ت   عام  پاهش پیدا پرد 2عوام  به 

  نیا حذف گردید. 2آیتم  بین دو عام  باقیمانده یعنی
 هکا  تجربکه پرتشنامه  وجوهعام  با  2آوردن این  به دت)

تهیه شده اتک)،  توتر تیادل با مشورت تگال و ویلیاما  په
     ، هکا  تجربکه در پرتشکنامه   گکرفتن  فاصکله مفهوم مرتبر ات). 

 ترتیکب  ایکن  بهتوانایی دیدن خود فرد  -1دارد:  را دربر وجه 3
توانککایی اینکککه  -2پککه خککود را متککرادف افکککارش نککداردش  

 منفی خود واپنش نشان ندهکد  های تجربهعادتی به  صورت به
بر این اتکا ، بکه پمک     . وانایی مهربان بودن با خودت -3و 
   ورتکص ها هکتجربپرتشنامه  یاکه عام  یگذار نام وجوهاین 
 

2. self 1. Watkins 

3. Mischel 
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شام  این پرتشنامه در پژوهش حاضر،  بنابراین،ش گرفته ات)
 «آگاهی و مهربکانی بکا خکود   »و « عدم واپنش منفی»دو عام  

در  عنکوان  هکیچ  بکه  گانکه  تهشایان هپر ات) این وجوه . ات)
عام  جداگانکه   3 صورت به آزمونترلی  عاملی نسوه اصلی 
بیکان شکد عامک      تر یشپپه  طور همانخود را نشان ندادند و 

فاصله گرفتن بر روی ی  عام  واحد بارگااری شکده اتک)   
بنابراین، ایکن وجکوه صکرفا     ش (ان  2002وفرتکو وهمکاران، 

تعریفی مفهومی از ابعاد موتل  تازه فاصله گکرفتن هسکتند.   
ونی با توجه به اینککه در نسکوه فارتکی تک  عکاملی بکودن       

 یگکذار  نکام ای فاصله گرفتن مشاهده نشد، از ایکن وجکوه بکر   
درصدی نمرات  یها رتبههمچنین، عوام  اتتفاده شده ات). 

و نمکودار هیسکتوگرام عامک  اول و دوم نشکان      هکا  عام خام 
و عامک  دوم   عام  اول تقریبا  توزیک  نرمکال دارد  په  دهد یم

پجی منفی دارد په با توجه به اینککه نمونکه غیربکانینی بکوده     
توجه به تانم بودن نمونکه،   ات) این انتظار وجود دارد په با

تعداد بیشتری از افراد از راهبرد تنظیم هیجانی فاصله گکرفتن  
 انتظکار  قابک  ، پجی منفکی پکاما    ترتیب ینبدو  اتتفاده نمایند
 .بوده ات)

مکانیام تیییر در درمکان   عنوان به گرفتن فاصله، درمجموع
 ش1990تکفران و تکگال،   و شود یمشناختی افسردگی شناخته 

( و 1986اینگرام و هونون، و  1929، 1راش، شو و امری ب ،
 یاگاه ههنفعلی به تلفیق رویکردهای درمانی  مندی عاقهدر 

ش تککگال و همکککاران، 2002تیککادل و همکککاران، و و پککذیرش
 .قرار گرفته اتک) مورد توجه ( 2004هیا و همکاران، ش 2002

هیجکان در  ی تنظکیم  هکا بردیکی از راه عنوان بهعاوه بر این، 
منین و فرتکو، مدل بدتنظیمی هیجان و درمان تنظیم هیجان و

وتکگال و   یآگاه ههنو درمان شناختی مبتنی بر ( ان  2013
، بکه نظکر   ینبنابراش گرفته شده ات) در نظر( 2002همکاران، 

تیییکر   هکای  یاممککان یککی از   عنکوان  به، گرفتن فاصله رتد یم
های تنظکیم هیجکان از زمکان درمکان     برددرمانی و یکی از راه
موج تکوم، اهمیک) خکود را     یها درمانشناختی پاتی  تا 

در  هکا  درمکان ایکن   ت  ت نشان داده ات). با توجه به اینکه، 
روزافکاون در حکال اتکتفاده هسکتند،      طکور  بهداخ  ایران نیا 

ایککن تککازه در  یککریگ انککدازهداشککتن نسککوه فارتککی ابککاار  
 ا، کن راتتک. در ایایدکنم یمروری کلی ضکداخ یاکه ژوهشککپ
 

نسکوه فارتکی   موجود روایکی و پایکایی    های یافته درمجموع
 ییدتأ دانشجویان نمونه غیربانینی بینرا در  ها تجربهپرتشنامه 

مرکدودی) ایکن پکژوهش، بسکنده     با توجه به اینکه . نماید یم
پیشکنهاد  ، بکوده اتک)  دانشجویی جمعی) غیربانینی  پردن به

 یتکنج  روانمشوصکات  آتکی   یهکا  پکژوهش پکه در   شود یم
در جمعی) بکانینی  در جمعی) عمومی و ، ها تجربهپرتشنامه 

 شود. یبررت یان
 

 سپ سگزاری
و از دپتر فرتکو و شاگردان ایرانکی ایشکان بابک) همککاری     

تشککر و   هکا  تجربکه پرتشکنامه  ترجمه متن بازخورد دادن به 
 .شود میقدرانی 

 
 من بع

فهیمکی، ص.   و ش، ع.، عظیمکی، ز.، اپبکری، ا  پور قاتمعلیلو، م. م.، 
صکفات   بینکی  پیش(. نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در 1391و

 .18-9، 24، ان یشه و رفتارشوصی) مرزی. 
روانسکنجی   هکای  مشوصکه (. 1382موتوی، ا.  . و و شپاویانی، ه

مجله پزشکی دانشگاه نسوه فارتی پرتشنامه اضطراب ب . 
  .140-136(، 2و 65، تیران

Ayduk, O., &Kross, E. (2008). Enhancing the pace of 
recovery: Self-distanced analysisof negative 
experiences reduces blood pressure reactivity. 
Psychological Science,19(3), 229-231. 

Balzarotti, S., John, O. P., & Gross, J. J. (2010). An 
Italian Adaptation of the Emotion 
RegulationQuestionnaire. European Journal of 
Psychological Assessment, 26 (1), 61-67. 

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., &Emery, G. 
(1979). Cognitive therapy of depression. New 
York: Guilford Press. 

Beck, A. T., &Steer, R. A. (1990). The Beck Anxiety 
Inventory manual. San Antonio, TX: 
Psychological Corporation. 

Beck, A. T., Steer, R. A., &Brown, G. K. (1996). 
Manual for the Beck Depression Inventory, 2nd 
ed. San Antonio, TX: The Psychological 
Corporation. 

Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S. L., Carlson, L., 
Anderson, N. D., Carmody, J., et al. 
(2004).Mindfulness: A proposed operational 
definition. Clinical Psychology: Science 
andPractice, 11, 230–241. 

Dobson, K.S. and Mohammad Khani, P. (2007) 
Psychometric Characteristics Beck Depression 
Inventory-2 in a Large Sample of Patients with 
Major Depressive Disorder. Iranian Journal of 
Rehabilitation in Mental Disorders, 8, 80-86. 

Fabrigar, L. R., & Wegener, D. T. (2012). 
Exploratory factor analysis. New York, NY: 
Oxford University Press. 

 
  1. Rush, Shaw, & Emery 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
S

un
da

y 
O

ct
ob

er
 1

5t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/article-1-2039-fa.html


 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش / 56

Fresco, D. M., Moore, M. T., van Dulmen, M., Segal, 
Z. V., Teasdale, J. D., Ma, H., Williams,J. M. G. 
(2007a). Initial psychometric properties of the 
Experiences Questionnaire: Validation of a self-
report measure of decentering. Behaviour 
Therapy,38, 234-246. 

Fresco, D. M., Segal, Z. V., Buis, T., &Kennedy, S. 
(2007b). Relationship of posttreatment decentering 
and cognitive reactivity relapse in major 
depression. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 75 (3), 447-455. 

Fydrich, T., Dowdall, D., &Chambless, D. L. (1992). 
Reliability and validity of the Beck Anxiety 
Inventory. Journal of Anxiety Disorder, 6, 55-61. 

Gecht, J., Kessel, R., Mainz, V., Gauggel, S., Drueke, 
B., Scherer, A., &Forkmann, T. (2014). Measuring 
decentering in self-reports: Psychometric 
properties of the Experiences Questionnaire in a 
German sample. Psychotherapy Research, 24 (1), 
67-79. 

Gross, J. J., &John, O. P. (2003). Individual 
differences in two emotion regulation processes: 
Implications affect, relationships, and well-being. 
Journal of Personality and Social Psychology, 
85, 348-362. 

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., &Wilson, K. G. 
(1999).Acceptance and Commitment Therapy: An 
experientialapproach to behavior change. New 
York: The GuilfordPress. 

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Wilson, K. G., Bissett, 
R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., Polusny, M. A., 
Dykstra, T. A., Batten, S. V., Bergan, J., Stewart, 
S. H., Zvolensky, M. J., Eifert, G. H., Bond, F. W., 
Forsyth, J. P., Karekla, M., &McCurry, S. M. 
(2004). Measuring experiential avoidance: A 
preliminary test of a working model. 
Psychological Record, 54, 553-578. 

Ingram, R. E., &Hollon, S. D. (1986). Cognitive 
therapy for depression from an information 
processing perspective. (pp. 259-281). In R. E. 
Ingram (Ed.).Information processing approaches 
to clinical psychology. San Diego, CA: Academic 
Press. P. 272. 

Jose, P-G., Gregorio, S., Duarte, C., &Simoes, L. 
(2013). Decentering: psychometric properties of 
the Portuguese version of the Experience 
Questionnaire. The First International 
Conference on Mindfulness, Rome, Italy. 

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of 
structural equation modeling (3rd ed.). New 
York, NY: The Guilford Press. 

Kross, E., Ayduk, Ö., &Mischel, W. (2005). When 
asking “why?” does not hurt:Distinguishing 
rumination from reflective processing of negative 
emotions.Psychological Science, 16, 709-714. 

Mennin, D. S., & Fresco, D. M. (2013a). Emotion 
regulation therapy for generalized anxiety 
disorder. Unpublished manual. 

Mennin, D. S., &Fresco, D. M. (2013b). Emotion 
Regulation Therapy. (pp. 469-490). In J. J. Gross 
(Ed.). Handbook of emotion regulation, 2

nd
 Ed. 

New York, NY: Guilford Press. 
Moore, R. G., Hayhurst, H., &Teasdale, J. D. (1996). 

Measure of Awareness and Coping in 
Autobiographical Memory: Instruction for 
administering and coding. Unpublished 
manuscript, University of Cambridge: Cambridge, 
MA. 

Nolen-Hoeksema, S., &Morrow, J. (1991). Effects of 
rumination and distraction on naturally occurring 
depressed mood. Cognition and Emotion, 7, 561-
570. 

Ochsner, K. N., Beer, J. S., Robertson, E. R., Cooper, 
J. C., Gabrieli, J. D., Kihsltrom, J.F., et al. (2005). 
The neural correlates of direct and reflected self-
knowledge.Neuroimage, 28(4), 797–814. 

Ochsner, K., & Gross, J. (in press). Cognitive emotion 
regulation: Insights from social cognitive and 
affective neuroscience. Current Directions in 
Psychological Science. 

Palmeira, L., Trindade, I. A., & Ferreira, C. (2014). 
Can the impact of body dissatisfaction on 
disordered eating be weakened by one's 
decentering abilities? Eating Behaviors, 15, 392-
396. 

Safran, J. D., &Segal, Z. V. (1990). Interpersonal 
process in cognitive therapy. New York: Basic 
Books,p117. 

Sauer, S., & Baer, R. A. (2010). Mindfulness and 
decentering as mechanisms of changein 
mindfulness- and acceptance-based interventions. 
In R. A. Baer (Ed.), Assessingmindfulness and 
acceptance processes in clients: Illuminating the 
theory and practice of change(pp. 25-50) (New 
Harbinger). 

Segal,Z. V., Williams, J. M. G., &Teasdale, J. D. 
(2002).Mindfulness-based cognitive therapy for 
depression: A new approach to preventing 
relapse. New York: The Guilford Press. 

Soler, J., Franquesa, A., Feliu-Soler, A., Cebolla, A., 
Garcia- Campayo, J., Tejedor, R., Demarzo, M., 
Banos, R., Pascual, J. C., &Portella, M. J. (2014). 
Assessing decentering: Validation, psychometric 
properties and clinical usefulness of the 
Experiences Questionnaire in a Spanish 
sample.Behaviour Therapy. doi: 
10.1016/j.beth.2014.05.004. 

Sprinkle, S. D., Lurie, D., Insko, S. L., Atkinson, G., 
Jones, G. L., Logan, A. R., &Bissada, N. N. 
(2002). Criterion validity, severity cut scores and 
test-retest reliability of the Beck Depression 
Inventory-II in a university counseling center 
sample. Journal of Counseling Psychology, 49, 
381-385. 

Teasdale, J. D., Moore, R. G., Hayhurst, H., Pope, M., 
Williams, S., &Segal, Z. V. (2002). Metacognitive 
awareness and prevention of relapse in depression: 
Empirical evidence. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology,70, 275-287. 

Teasdale, J.D., Segal, Z., & Williams, J. M. G. (1995). 
How does cognitive therapy preventdepressive 
relapse and why should attentional control 
(mindfulness) training help?Behaviour Research 
and Therapy, 33(1), 25-39. 

Watkins, E., Teasdale, J. D., &Williams, J. M. G. 
(2000). Decentering and distraction reduce 
overgeneral autobiographical memory in 
depression. Psychological Medicine, 30, 911-920. 

Watson, D., &Clark, L. A. (1991). The Mood and 
Anxiety Symptom Questionnaire (MASQ). 
Unpublished manuscript. University of Iowa, 
Iowa City. 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
ls

.k
hu

is
f.a

c.
ir 

at
 1

8:
30

 IR
S

T
 o

n 
S

un
da

y 
O

ct
ob

er
 1

5t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p/article-1-2039-fa.html


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

