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  ي تنظيم شناختي هيجانسنجي پرسشنامههاي روانكفايت شاخص

  

  2الدن صادقي و 1*سيامك ساماني

  

  چكيده

 تنظيم شناختي ي فارسي پرسشنامهيسنجي نسخههاي روانهدف از اين مطالعه تبين شاخص    

ختر و  د204 دانش آموز دبيرستاني مركب از 409ي مورد مطالعه شامل  گروه نمونه. هيجان بود

ابزار مورد استفاده در اين مطالعه نيز .  بود5/4 و 5/14 پسر با ميانگين و انحراف معيار سني 205

و مقياس افسردگي،   (CERQ) تنظيم شناختي هيجاني فارسي پرسشنامهيشامل نسخه

هاي اصلي در اين  مولفهينتايج تحليل عامل به شيوه.  بود(DASS) اضطراب و فشار رواني

 /مثبت مجدد  تمركز:است كه شامل ي داراي يك ساختار هفت عاملCERQنشان داد كه پژوهش 

ريزي، ارزيابي مثبت، سرزنش ديگران، سرزنش خود، نشخوار فكري، فاجعه آميزكردن و  برنامه

 حاكي از CERQهاي نتايج بررسي ضريب آلفا و بازآزمايي براي خرده مقياس. باشدپذيرش مي

 با CERQچنين همبستگي خرده مقياس هاي مستخرج از هم. سشنامه بوداعتبار مناسب اين پر

در مجموع نتايج اين پژوهش  . بودCERQ حاكي از روايي همگرا و واگرا DASS كل ينمره

  .باشد پژوهشي ميهاي ابزاري مناسب براي اقدامCERQنشان داد كه 

  

  .هاي تنظيم هيجانان، استراتژي تنظيم هيجاني، پرسشنامه تنظيم شناختي هيج:هاي كليديواژه

 
 
 
 
  

                                                
  Samani@miau.ac.irشناسي تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت انشيار روان د- 1

 . شهيد رجايي شيراز پزشك عمومي بيمارستان-2
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  مقدمه

هاي روش راههاي شناخت اجتماعي و علوم عصب شناختي تالش بر آن است تا از در پژوهش    

.  تعامل شناخت و هيجان پاسخ داده شودچگونگي مربوط به هايپرسش عصب شناختي به دانش

هاي ساز و كارتحليل گران در مورد  با مطالعات روان 1هاي تجربي در مورد تنظيم شناختيپژوهش

هاي دفاعي آغاز گرديد و با مطالعه در مورد عوامل موثر بر توانايي فرد در كنار آمدن با موقعيت

تنظيم "ي توانايي كودكان در ها با مطالعهزا توسعه يافت و امروزه اين دسته از پژوهشاسترس

2خود
هاي متعددي در مبناي اين مطالعات مدلبر ). 2008 3اچنر و گراس،(  ادامه يافته است"

هاي شناختي مدل استراتژي. هاي عصبي در كنترل هيجان شكل گرفته استخصوص نقش سيستم

 گوناگونها به فرايندهاي شناختي اين دسته از مدل. استها در اين مورد ترين مدلهيجان از مهم

  .پردازندهاي هيجاني ميموثر در تنظيم كنش

زا در زندگي، باعث صصان به موضوع تنظيم هيجان در سازگاري با رويدادهاي استرستوجه متخ    

ي راهكارهاي شناختي موثر بر كنترل و تنظيم هيجان  به مطالعهوهشگرانژپگرديد تا برخي 

هاي شناختي ي ابزار مناسب براي ارزيابي اين استراتژي از انجام هر پژوهشي تهيهپيش اما ،بپردازند

ي اين ابزارها نيز منوط به مطالعات باليني دقيق و كند كه تهيه  هيجان اهميت پيدا ميدر تنظيم

هاي تنظيم استراتژي) 2006( 4 گرانفسكي و كرايچباوربه  .است مورد مطالعه يتعريف دقيق حوزه

هايي هستند كه نشانگر راههاي كنار آمدن فرد با شرايط استرس زا و يا شناختي هيجان كنش

افراد در مواجه با تجارب و ) 2001(5 كرايچ و اسپانبهون، گارنفسكيباوربه . استت ناگوار اتفاقا

زا براي حفظ سالمت رواني و هيجاني خود از راهكارهاي شناختي متنوعي هاي استرسموقعيت

هايي خودآگاهي هستند كه فرد براي ساز و كارهاي شناختي هيجاناستراتژي. كننداستفاده مي

    از جمله ) 2009 ،6گرانفسكي، كوپمن، كرايچ و كات( بردن با شرايط ناگوار بكار ميكنار آمد

 سرزنش : ترين اين راهكارهاي شناختي براي تنظيم هيجان در مواجه با شرايط ناگوار عبارتند ازرايج

 
 

                                                
1
 - Emotion Regulation 

2
 - self regulation 

3
 - Ochsner, Gross 

4
 - Garnefski, Kraaij 

5
 - Garnefski, N., Kraaij, V. & Spinhoven 

6
 - Garnefski, Koopman, Kraaij, & Cate 
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د ، تمركز مجد5ي چشم انداز، توسعه4، تلقي فاجعه آميز3، نشخوار فكري2، سرزنش ديگران1خود

ي توصيف  ارائه كننده1جدول . 9ريزي كردن و برنامه8، پذيرش شرايط7، ارزيابي مثبت6مثبت

 .هاي شناختي براي تنظيم هيجان استمختصر هر يك از استراتژي

  

  هاي گوناگون تنظيم شناختي هيجان توصيف استراتژي-1جدول 

  توصيف  استراتژي

ر فرد خود را مقصر و متهم اصلي در بروز شرايط پيش در مواجه با شرايط و اتفاقات ناگوا  سرزنش خود

  .داندمي آمده

  .داندفرد در برخورد با موقعيت ناگوار ديگران را مقصر و عامل اصلي در وقوع موقعيت مي  سرزنش ديگران

گردد و بروز شرايط ناگوار موجب ايجاد مشغوليت فكري پيرامون ابعاد گوناگون واقعه مي  نشخوار فكري

  . شودي فرد مرور مياحساسات و افكار ايجاد شده به دليل شرايط ناگوار به وسيلهمدام 

     تر از واقعيت آن واقعه ادراك و ابراز فرد شرايط ايجاد شده را شديدتر و وحشتناك  تلقي فاجعه آميز

  .كندمي

عه و وسعت دادن به ديدگاه ي فرد، از راه توسكم كردن اهميت پيش آمد ناگوار به وسيله  ي چشم اندازتوسعه

  .   فردي مي باشد

  .پردازدفرد در برخورد با شرايط ناگوار به يادآوري تجارب مثبت خود مي  تمركز مجدد مثبت

فرد در مواجه با شرايط ناگوار به تجارب ارزشمند ناشي از رويارويي با شرايط بوجود آمده   ارزيابي مثبت

  .اين شرايط داردپردازد و تاكيد بر سازنده بودن  مي

-فرد در برخورد با شرايط ناگوار خود را ناچارا به پذيرش شرايط و كنار آمدن با آن مي  پذيرش شرايط

  .داند

ريزي براي كم كردن عوارض منفي ناشي از فرد در مواجهه با شرايط ناگوار اقدام به برنامه  ريزي كردنبرنامه

  .كندمي اتفاق

 ويژه در يهاي شناختي هيجان جايگاه استراتژي اين باورند كهبر وهشگرنژپبسياري از     

 افراد داراي وهشگرن،ژپ باوربه . شناسي باليني داردي روانهاي تشخيصي و درماني در حوزهفعاليت

                                                
1
 - self-blame 

2
 - other-blame 

3
 -rumination 

4
 - catastrophizing 

5- putting into perspective  
6
 - positive refousing 

7
 - positive reappraisal 

8
 - acceptance 

9
 - planning 
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          متفاوت استفادهيهاي از استراتژي، در برخورد با شرايط ناگوارگوناگوناختالالت هيجاني 

 نتايج بر اساس). 2007، 2؛ گرانفسكي، ريف، جليسما، تروت و كرايچ2005، 1هلنريان، دا( كنندمي

هاي ناكارامدي همانند افراد مبتال به افسردگي اغلب از استراتژي) 2005( پژوهش ريان و داهلن

 اين باوربه . كنند با شرايط ناگوار استفاده ميروياروييآميز در نشخوار فكري، تلقي فاجعه

. گرددها موجب تشديد و استمرار ميزان افسردگي در افراد ميين استراتژي ا،وهشگرانژپ

 سال به اين نتيجه 11 تا 9 خود در كودكان ينيز در مطالعه) 2007( گرانفسكي و همكاران

هاي تر از استراتژيبيش، رسيدند كه كودكان افسرده، نگران و ترسو در برخورد با شرايط استرس زا

  حاكي از اهميتوهشژپ نتايج ،در مجموع. كننداختي هيجان استفاده ميناكارآمد تنظيم شن

ها در توصيف قابليت اين استراتژي. باشدميهاي شناختي هيجان در مطالعات باليني استراتژي

 ضرورت تهيه و طراحي ابزار معتبر براي شناسايي و ارزيابي اين دسته از ،اختالالت هيجاني

  .كندر كنترل هيجان دو چندان ميهاي شناختي را داستراتژي

  گيريترين ابزار ارزيابي براي اندازه تنظيم شناختي هيجان يكي از معتبريپرسشنامه    

 گرانفسكي، كرايچ و اسپاينهون يبه وسيلهباشد كه  شناختي پيش گفته ميگوناگونهاي استراتژي

خصوص تنظيم شناختي هيجان و اين مقياس بر اساس مباني نظري در . ساخته شده است )2002(

   اين پرسشنامه براي ارزيابي.  از مطالعات باليني تهيه و طراحي شده استناشيهاي داده

در اين .  طراحي شده اند،ها اشاره شد به آن1هاي شناختي تنظيم هيجان كه در جدول استراتژي

رب تهديدآميز و رويدادهاي شود تا واكنش خود را در مواجهه با تجاپرسشنامه از فرد خواسته مي

 استراتژي 9 كه پرسش 36ي پاسخ به وسيلهه اند را ب تجربه كردهبتازگيزاي زندگي كه استرس

 تنظيم يپرسشنامه.  مشخص نمايد،كندشناختي براي كنترل و تنظيم هيجان را ارزيابي مي

   .باشدي كودكان ميي بزرگسال و فرم ويژهشناختي هيجان داراي فرم ويژه

دهي افراد به شرايط توان براي ارزيابي سبك پاسخي تنظيم شناختي هيجان را ميپرسشنامه    

اين پرسشنامه ). 2006گرانفسكي و كرايچ، ( هاي ناگوار مورد استفاده قرار دادزا و موقعيتاسترس

اي پژوهشي هتر براي فعاليتباشد كه بيشي نيز ميپرسشي شانزده چنين داراي فرم كوتاه شدههم

هاي هدف از اين پژوهش نيز تبين كفايت شاخص. گيرد غربالگري مورد استفاده قرار ميهايو اقدام

  .ي بزرگساالن بود ي تنظيم شناختي هيجان فرم ويژهسنجي پرسشنامهروان

  

  

                                                
1
 -Martin, Dahlen  

2
 - Garnefski, Rieffe, Jellesma, Terwoght, & Kraaij 
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  روش

) سوم اول تا يپايه(  دانش آموز دبيرستان409ي مورد مطالعه در اين پژوهش شامل گروه نمونه    

اي تصادفي از  خوشهياين گروه نمونه به شيوه.  بودند5/4 و 5/14با ميانگين و انحراف معيار سني 

 يناحيه بدين ترتيب كه ابتدا از ميان چهار. هاي شهر شيراز انتخاب شده بودندميان دبيرستان

و سپس در ) ناحيه سه و چهار( تصادفي انتخاب يآموزش و پرورش شهر شيراز دو ناحيه به شيوه

 و در انتها از ند انتخاب شده پسراني و دو مدرسههها دو مدرسه دخترانهر ناحيه از ميان دبيرستان

 204 پسر و 205 مورد مطالعه مركب از ينمونه. هر مدرسه يك كالس از هر پايه انتخاب گرديد

  .دختر بود

 1 تنظيم شناختي هيجانيابزار مورد استفاده در اين پژوهش شامل دو مقياس پرسشنامه    

) 1386، ساماني و جوكار( و مقياس افسردگي، اضطراب و استرس) 2002گارنفسكي و همكاران، (

  .بود

) از هميشه تا هرگز(اي  مدرج پنج نمرهپرسش 36 تنظيم شناختي هيجان شامل يپرسشنامه    

  :  مجموع نه عامل به قراردهد و در يك عامل را مورد ارزيابي قرار ميپرسشباشد كه هر چهار مي

، تمركز مجدد بر برنامه 5، نشخوار فكري4، فاجعه آميز كردن3، سرزنش ديگران2سرزنش خود

 از هرچيز پيش. دهدقرار مي را مورد ارزيابي 9 و ارزيابي مثبت8، تمركز مجدد مثبت7، پذيرش6ريزي

اين مقياس . س كسب اجاز شد رسمي از طراحان اين مقيايه گونهبمنظور استفاده از اين مقياس ب

در اين پژوهش متن التين اين . ساخته شده است) 2002( گارنفسكي و همكاران يبه وسيله

 يك نفر يبه وسيلهشناس به فارسي ترجمه و سپس  دو متخصص روانيبه وسيلهپرسشنامه 

 از اطمينان پس.  شدده به انگليسي بازگرداندوبارهمتخصص زبان انگليسي، متن فارسي پرسشنامه 

  . تمام اعضاي گروه نمونه تكميل گرديديبه وسيله مورد نظر ي پرسشنامهي ترجمهدرستياز 

ازكامال شبيه من تا  (اي مدرج چهار نمرهپرسش 21مقياس افسردگي، اضطراب و استرس شامل 

     ار استرس و اضطراب را مورد ارزيابي قر،باشد كه سه عامل افسردگيمي )كامالمتفاوت از من

مورد اعتباريابي قرار گرفته ) 1386(  ساماني و جوكاريبه وسيلهفرم فارسي اين مقياس . دهدمي

                                                
1
 -Cognitive Emotion Regulation Questionnaire(CERQ) 

2
 - self-blame 

3
 - other-blame 

4
 - catastrophizing 

5
 - rumination 

6
 - refocus on planning 

7
 - acceptance 

8
 - positive refocusing 

9
 - positive reappraisal 
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از . دهد يك عامل اختالل هيجاني را مورد ارزيابي قرار ميپرسش 7در اين مقياس نيز هر . است

. ستفاده شد تنظيم شناختي هيجان اياين مقياس بمنظور بررسي روايي همگرا و واگراي پرسشنامه

 تنظيم شناختي هيجان ي نفره به همراه پرسشنامه50 يك گروه يبه وسيلهاين مقياس تنها 

  .     تكميل گرديد

 

  هايافته

 تنظيم شناختي هيجان در ابتدا به يسنجي پرسشنامههاي روانبمنظور بررسي قابليت شاخص    

.  قرار گرفتپرسش اين پرسشنامه مورد )براي بررسي روايي سازه(روش تحليل عامل ساختار عاملي 

 و آزمون بارتلت مورد بررسي قرار KMO اجراي تحليل عامل ابتدا دو شاخص نسبت پيش از

 و مقدار 84/0 اين پرسشنامه برابر باهايپرسش براي ماتريس همبستگي KMOمقدار . گرفت

 >00001/0Pسطح و در  6/4687حتواي پرسشنامه برابر با آزمون بارتلت در خصوص كفايت م

  . عنادار بودم

 ضريب كرويت بارتلت با استفاده از روش تحليل عامل و  و KMOپس از اطمينان از دو شاخص    

.   تنظيم شناختي هيجان مورد بررسي قرار گرفتي پرسشنامههايپرسشهاي اصلي، به شيوه مولفه

فت كه بهترين تركيب محتوايي عاملي مورد ارزيابي قرار گر 9عاملي تا  6در اين مسير ماتريس 

ها  است كه مالك انتخاب تعداد عامل براي چرخش مولفهگفتني( عاملي بود 7حاصل از وضعيت 

 هفت عامل مستخرج از ماتريس همبستگي .)واريانس قابل تبين بود نمودار اسكري و درصد

 ارزيابي قرار رصد واريانس پرسشنامه را مورد د2/55 پرسشنامه در مجموع هايپرسشهمبستگي 

    هر عامل يبه وسيله نشانگر مقدار ارزش ويژه و درصد واريانس تبين شده 2جدول . دادندمي

  .باشدمي

   ارزش ويژه و درصد واريانس مورد ارزيابي در هر عامل-2جدول 

  عامل  

  7  6  5  4  3  2  1  شاخص

  2/1  5/1  7/1  9/1  6/2  9/3  0/7  ارزش ويژه

  4/3  1/4  6/4  4/5  3/7  8/10  6/19  درصد واريانس

  متعامدي تنظيم شناختي هيجان به شيوهيپس از چرخش ماتريس هفت عاملي پرسشنامه    

ي هاي چرخش داده شده محتواي هر يك از اين عوامل بر پايهبر اساس ماتريس مولفه) واريمكس(

، عوامل پس از استخراج محتواي هر عوامل.  در هر عامل استخراج گرديدپرسشبارعاملي هر 

 بااين عوامل به ترتيب . شدندشناسي باليني نامگذاري  دو نفر متخصص روانيبه وسيلهمستخرج 

سرزنش ) 4سرزنش ديگران، ) 3ارزيابي مثبت، ) 2ريزي،  برنامه / مثبت مجدد تمركز) 1عناوين 
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 از اين محتواي هر يك. ديپذيرش نامگذاري گرد) 7فاجعه آميزكردن و ) 6نشخوار فكري، ) 5خود، 

  .ه شده استي ارا3عوامل در جدول 

      .نباخ براي اين عوامل اقدام شدو ضريب آلفاي كريپس از نامگذاري هرعامل به محاسبه    

 يك هفته مورد بررسي قرار ي بازآزمايي با فاصلهيچنين ضريب اعتبار اين عوامل به شيوههم

  .استه شده يارا 4نتايج اين دو تحليل در جدول . گرفت

بمنظور بررسي روايي همگرا و واگرا براي پرسشنامه از مقياس افسردگي، اضطراب و استرس     

 تنظيم ي نشانگر ماتريس همبستگي عوامل موجود در پرسشنامه5جدول . بهره گرفته شده

  .باشدشناختي هيجان با عوامل مقياس افسردگي، اضطراب و استرس مي

هاي  دختران و پسران در گونهيزمون تي مستقل براي مقايسه نيز نشانگر نتايج آ6جدول     

  .  باشدمختلف تنظيم شناختي هيجان مي
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   محتوا و بارعاملي عوامل مستخرج از پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان-3جدول
  بارعاملي  محتوا  عامل  بارعاملي  محتوا  عامل

به چيزهاي بهتر از آنچه تجربه كرده ام فكر 

  مي كنم

احساس مي كنم در مورد آن اتفاق ناگوار و يا   77/0

  .شرايط استرس زا خودم مقصرم

82/0  

به چيزهاي خوبي فكر مي كنم كه پيش از آن 

  به آنها نپرداخته ام 

حس مي كنم مسئول آن اتفاق ناگوار و يا   68/0

  .  زا خودم هستمشرايط استرس

84/0  

به خودم مي گويم در زندگي اتفاقات ناگواري 

  وجود دارد كه با يد با آن روبرو شد

69/0  

4-
ود
خ
ش 

زن
سر

 
  

فكر مي كنم كه علت اصلي اين اتفاقات ناگوار و 

  .شرايط استرس زا خودم هستم

79/0  

ب شده ام به اشتباهاتي كه در آن شرايط مرتك  88/0  به تجارب خوب فكر مي كنم

  .فكر مي كنم

61/0  

به كارهاي خوبي كه مي توانم انجام دهم فكر 

  مي كنم

به احساساتم درباره تجربه ناگواري كه داشته ام   75/0

  .فكر مي كنم

71/0  

به اين فكر مي كنم كه چگونه مي توانم با 

  شرايط پيش آمده به بهترين نحو كنار بيايم

ي ناگوارم  ن تجربهافكار و احساسي كه در جريا  75/0

  .داشته ام مرا به خود مشغول مي كند

66/0  

به اين فكر مي كنم كه چگونه مي توانم 

  .شرايط را عوض كنم

تمايل دارم دليل احساساتي را كه در جريان   83/0

  .اتفاق ناگوار داشته ام بفهمم

44/0  

  61/0  .به نقشه اي براي عملكرد بهتر فكر مي كنم

5-
ي
كر

رف
وا
خ
ش
 ن

  

 هستم كه شرايط ناگوار برايم گرفتار احساساتي

  .ايجاد مي كنند

57/0  

به اين فكر مي كنم كه مي توانم از اين شرايط 

  .چيزهايي يادبگيرم

به اين فكر مي كنم كه اتفاقي كه برايم افتاده   70/0

بدتر از چيزي است كه بر سر ديگران آمده 

  است

64/0  

1-
 

دد
ج
 م
ت
ثب
 م
كز
مر
ت

/
ي
يز
 ر
مه
رنا
ب

  

 بعد از اين به اين فكر مي كنم كه مي توانم

  .اتفاق فرد قوي تري باشم

مرتب به ميزان فاجعه آميز بودن تجربه اي كه   70/0

  داشته ام فكر مي كنم

63/0  

به اين فكر مي كنم كه اين شرايط ناگوار مي 

  .تواند ابعاد مثبتي هم داشته باشد

ر از فكر مي كنم اتفاقي كه برايم رخ داده بدت  67/0

آن چيزي است كه مي توانست براي كسي 

  .اتفاق بيفتد

68/0  

  63/0  .به ابعاد مثبت مسئله فكر مي كنم

6-
ن
رد
زك
مي
 آ
عه
ج
فا
 

  

مدام به ميزان وحشتناكي شرايط پيش آمده 

  فكر مي كنم

64/0  

-به اين فكر مي كنم كه از اين بدتر هم   مي

  .توانست اتفاق بيفتد

فاق افتاده است فكر مي كنم مجبورم آنچه كه ات  55/0

  .را بپذيرم

76/0  

به اين فكر مي كنم كه ديگران شرايط بدتر از 

  . اين را هم تجربه كرده اند

فكر مي كنم مجبورم شرايط پيش آمده را   50/0

  . بپذيرم

78/0  

به اين فكر مي كنم كه اين اتفاق در مقايسه 

  . با اتفاقات ديگر خيلي هم بد نبوده است

 نمي توانم در مورد اتفاق رخ داده فكر مي كنم  73/0

  .چيزي را عوض كنم

53/0  

2-
 

ت
ثب
 م
ي
ياب
رز
ا

/
ع
سي
 و
اه
دگ
دي

  تر

در عوض فكر كردن به آن اتفاق ناگوار به 

  .چيزهاي مطبوع فكر مي كنم

36/0  

7
-

ش
ير
ذ
 پ

  

  68/0  .فكر مي كنم بايد ياد بگيرم با آن زندگي كنم

احساس مي كنم ديگران مقصر اين اتفاق 

  .هستند

81/0      

گران مسئول اين اتفاق احساس مي كنم دي

  .هستند

86/0      

به اشتباهات ديگران كه باعث اين اتفاق شد 

  .فكر مي كنم

58/0      

3-
ن
را
يگ
 د
ش

زن
سر

حس مي كنم علت اصلي اين اتفاق ديگران   

  هستند

77/0      
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   ضريب آلفا و ضريب اعتبار به شيوه ي باز آزمايي-4جدول

  عامل  

  7  6  5  4  3  2  1  شاخص

  62/0  66/0  65/0  80/0  79/0  73/0  91/0  آلفا

  38N=( 87/0  88/0  79/0  83/0  75/0  79/0  83/0(بازآزمايي

    

 همبستگي عوامل مقياس افسردگي، اضطراب و استرس با عوامل پرسشنامه تنظيم -5جدول

   هيجانيشناخت
  عامل 

59N= 1  2  3  4  5  6  7  

 ينمره

DASS 

+30/0-  +28/0-  *35/0  *38/0  *51/0  *34/0  *31/0  

01/0P<* ،05/0P<+ 

  

   تنظيم شناختي هيجاني دختران و پسران در عوامل پرسشنامهي آزمون تي براي مقايسه-6جدول 

  عامل  

  1  2  3  4  5  6  7  

  پسر  دختر پسر  دختر پسر  دختر پسر  دختر پسر  دختر پسر  دختر پسر  دختر  

  7/12  8/12  3/12  9/11  4/13  5/14  9/12  2/13  5/10  8/10  2/18  3/18  9/30  0/31  ميانگين

  t  10/0  19/0  86/0  83/0  2/3  0/1  28/0دارمق

P< NS NS NS NS 001/0  NS NS 
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   تنظيم شناختي هيجانيي دوم براي مولفه هاي پرسشنامه  ماتريس بارعاملي مرتبه-7جدول

  ي دوم عامل مرتبه  

  تنظيم مثبت  تنظيم منفي  مولفه ها

  89/0    ريزي برنامه/تمركز مجددمثبت

  89/0    توسعه ديدگاه/ارزيابي مثبت

    45/0  سرزنش ديگران

    60/0  سرزنش خود

    77/0  نشخوارفكري

    75/0  فاجعه آميز كردن

    32/0  پذيرش

  6/1  8/1  ارزش ويژه

  3/23  1/26  درصد واريانس

  89/0  85/0  ضريب بازآزمايي

  90/0  74/0  ضريب آلفا

  -DASS 54/0  30/0همبستگي با 

هاي تنظيم شناختي هيجان مثبت و برخي  برخي از استراتژي،اره شدتر اشكه پيشگونه همان    

ي دوم  از همين رو براي آزمون اين موضوع از روش تحليل عامل مرتبه. باشندها منفي مياز آن

 / ريزي و ارزيابي مثبت برنامه / استفاده شده نتايج اين تحليل نشان داد كه دو عامل تمركزمثبت

 ي دوم و پنج استراتژي سرزنش ديگران، سرزنش خود، نشخوار امل مرتبهتوسعه ديدگاه تحت يك ع

اين . ي دوم قرار گرفتند فكري، فاجعه آميز كردن و پذيرش تحت عامل ديگر در تحليل عامل مرتبه

 عنوان استراتژي مثبت و منفي تنظيم شناختي با دوم يعامل بزرگ در تحليل عامل مرتبه دو

هاي پرسشنامه تنظيم ي مولفه  نشانگر ماتريس چرخش يافته7ل جدو. هيجان نامگذاري شدند

  .باشدشناختي هيجان مي

  

  بحث و نتيجه گيري

 تنظيم شناختي هيجان نشان داد كه اين ي پرسشنامههايپرسشنتايج تحليل عامل براي     

ي  هنتايج اين تحليل در مقايسه با مطالع. باشدپرسشنامه حاوي هفت عامل قابل استخراج مي

حاكي از آن بود كه در اين مطالعه دو عامل تمركز مجدد مثبت و ) 2002( گارنفسكي و همكاران

 ديدگاه نيز در قالب ي دو عامل ارزيابي مثبت و توسعه،چنينبرنامه ريزي در قالب يك عامل و هم

الب در ق) 2002( اين عوامل در تحليل گارنفسكي و همكاران. باشديك عامل قابل شناسايي مي

الزم به توضيح است با وجود ادغام اين عوامل در يكديگر، محتواي . چهار عامل استخراج شده بودند

 گارنفسكي و يدر مطالعه. چنان از قابليت مفهومي مناسبي برخوردار استاين دو عامل هم

 هاي مثبت و كارآمد تنظيم شناختي هيجاناين چهار عامل در قالب استراتژي) 2001( همكاران
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 همين عامل دليل بر تركيب اين چهار عامل. گيرند و داراي همبستگي مثبتي با هم هستندقرار مي

با يكديگر در قالب دو )  چشم انداز و ارزيابي مجدد مثبتيريزي، توسعهتمركز مجدد مثبت، برنامه(

حليل  قرار گرفتن اين دو عامل مثبت در قالب يك عامل عمومي در ت<چنينهم. عامل شده است

  . باشدتاييدي ديگر به اين موضوع مي) 7جدول ( عاملي دوم

 تنظيم شناختي هيجان نيز حكايت يهاي مستخرج از پرسشنامهضريب آلفا براي خرده مقياس    

   ضريب آلفا براي خرده ). 4جدول ( ي فارسي اين پرسشنامه دارد از همساني دروني نسخه

 81/0 تا 71/0 يدر دامنه) 2002( گارنفسكي و همكاران به وسيلهيهاي اين پرسشنامه مقياس

اين پرسشنامه نيز شاخصي مهم براي اعتبار ) 4جدول ( نتايج آزمون و بازآزمايي. گزارش شده است

 يك هفته براي يدر اين مطالعه نتايج بازآزمايي با فاصله(  مي آيدبشمارو دقت اين پرسشنامه 

هاي ضريب اعتبار خرده مقياس). قرار داشت88/0 تا 75/0 يهاي پرسشنامه در دامنهخرده مقياس

  گارنفسكي و همكارانيماه در مطالعه14 زماني ي بازآزمايي با فاصلهياين پرسشنامه به شيوه

  . گزارش شده است61/0 تا 48/0 يدر دامنه) 2002(

 مقياس يره تنظيم شناختي هيجان با نميهاي پرسشنامه خرده مقياسيهمبستگي نمره    

DASSمقياس ي حاكي از آن بود كه نمره DASS داراي ضريب همبستگي مثبت معناداري با 

باشد آميز كردن، نشخوار فكر و پذيرش ميهاي سرزنش خود، سرزنش ديگران، فاجعهخرده مقياس

 يسعهتو / ريزي و ارزيابي مثبت برنامه / مثبت  دو خرده مقياس تمركز مجدديو در مقابل با نمره

 فارسي ينتايج اين تحليل نيز نشان داد كه نسخه. است منفي معنادار يديدگاه داراي رابطه

گارنفسكي و .  تنظيم شناختي هيجان از روايي همگرا و واگراي مناسبي برخوردار استيپرسشنامه

مه از  خود براي بررسي روايي همگرا و واگراي اين پرسشنايدر مطالعه) 2001 -  2002( همكاران

  كه نتايج اين بررسي نشان داد.اند استفاده كردهSCL-90دو خرده مقياس اضطراب و افسردگي 

 اضطراب و افسردگي ي منفي معنادار با نمرهيهاي مثبت تنظيم شناختي هيجان رابطه استراتژي

 اضطراب يي مثبت با نمره تي ناكارآمد داراي رابطهخهاي مربوط به تنظيم شنا و خرده مقياسدارد

  .استو افسردگي 

    ي خرده  تفاوت جنسيتي در نمرهيبا توجه به مشاهده) 2002( گارنفسكي و همكاران    

 هنجار مجزا براي هايه تنظيم شناختي هيجان اقدام به تنظيم جداول نمريهاي پرسشنامهمقياس

س نشخوارفكري كه در اين پژوهش به استثناي تفاوت در خرده مقيا. اندزنان و مردان نموده

  .ها تفاوت معناداري مالحظه نشد در ديگر خرده مقياس،تر داشتند بيشيدختران در آن نمره

 فارسي اين مقياس تا بررسي دقيق روايي تفكيكي ي از نسخه كهگردددر مجموع توصيه مي    

   توجه به  باهم اكنون. ها براي امور تشخيص باليني مورد استفاده واقع نگرددخرده مقياس
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هاي اوليه در ضمن داده. آيد پژوهشي بنظر بالمانع مييسنجي مناسب، استفادههاي روانشاخص

  .است هنجار تشخيص اين پرسشنامه در حال گردآوري يبراي تهيه

 يدر انتها از سركارخانم دكتر سهرابي، جناب آقاي دكتر شاهيني كه در ترجمه و تنظيم نسخه    

  .شودمي سپاسگزاري < را ياري نمودندگرس پژوهشفارسي اين مقيا
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