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 Background and Purpose: Emotion regulation plays a crucial role in children's adaptive 

behavior. The importance of this concept in managing the interpersonal relationships, coping with 

problematic situations, and achieving the personal goals indicates the need for a valid tool to measure 

it. The purpose of this study was to investigate the factorial structure and psychometric properties of 

the Persian version of the Emotion Regulation Checklist – Parent Form among students aged 6 to 12.  

Method: This research was a descriptive developmental study. The study population included all the 

male and female 6 to 12-year old students in the governmental primary schools of Arak in the 

academic year 2018-2019. Then a sample of 471 students was selected among this population through 

cluster sampling, whose parents completed the Emotion Regulation Checklist (Shields & Cicchetti, 

1995) and Social Skills Rating System (Gresham & Elliot, 1990). The classical test theory and item-

response theory were used to analyze the data. 

Results: The results of exploratory and confirmatory factor analysis in classical test theory and 

multidimensional models in item-response theory confirmed the validity of Emotion Regulation 

Checklist in two factors of emotion regulation and emotion lability/negativity. Results from 

Cronbach's alpha analysis showed the reliability of 0.76 and 0.69 for emotion regulation and 

emotional lability/negativity, respectively, which is considered appropriate and acceptable. Also, the 

prognostic function of the checklist  showed that the emotional lability/negativity in trait range of -2 

to 3 had the highest prognosis, and the emotion regulation factor in trait range of 2 to -3 had high 

prognosis and low measurement error (p<0.01). 

Conclusion: According to the results of this study and the importance of evaluation of emotion 

regulation especially in children, it can be concluded that the Persian version of the Emotion 

Regulation Checklist is a suitable and valid tool for evaluating this concept in the children aged 6 to 

12. 
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مقاله پژوهشی

 نسخه والدین –هیجانی  لیست تنظیمسنجی چکهای روانساختار عاملی و ویژگی

 

 2، مهدی مولایی یساولی1، صغری اکبری چرمهینی1*مهدیه شفیعی تبار
 شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایراناستادیار گروه روان. 8

 شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانو اندازه گيري، دانشکده روان دانشجوي دكتراي سنجش. 2

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 ساختار عاملی،

 سنجی،هاي روانویژگی

  هيجانی تنظيم

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 22/90/01دریافت شده: 

 22/90/00پذیرفته شده: 

 81/90/00منتشر شده: 

فردي، كنار آمدن با یافته كودكان دارد. اهميت این مفهوم در روابط بينسااااز  رفتارتنظيم هيجانی نقش اسااااسااای در  زمینهه و هد:  

 پژوهش این دهد. هدفساز، و دستيابی به اهداف شخصی، ضرورت وجود ابزاري معتبر جهت سنجش آن را نشان میهاي مشاک موقعيت

سال  82تا  0آموزان سنين ميان دانش در والدین نساخه هيجانی ليسات تنظيمچک سانجیروان هايو تعيين ویژگی عاملی سااختار بررسای

 .بود

تا  0آموزان دختر و پسر است. جامعه آماري شام  تمامی دانشاي توسعه -ی، كاربردي و توصيفیشناسرو  نظر از پژوهش اینروش  

 118د. از این جامعه آماري، تعداد مشغول به تحصي  بودن 8201-01ساله  مدارس ابتدایی دولتی شهر اراک بود كه در سال تحصيلی  82

بندي ( و نظام درجه8001هيجانی )شيلدز و سيچتی،  ليست تنظيماي انتخاب شده، و والدین آنها به چکگيري خوشهبه رو  نمونه آموزدانش

پاسخ  -سيک و نظریه سؤالآورد كلاها از دو رويتحلي  داده و ( پاسخ دادند. براي تجزیه8009گرشام و اليوت،هاي اجتماعی )مهارت

 استفاده شد.

هاي و مدل (یه كلاسيکنظر)هيجانی با رو  تحلي  عاملی اكتشافی و تأیيدي  ليست تنظيمنتایج بررسی روایی ابزار چکبر اساس  ها یافته

ليست با رو  آلفاي اعتبار این چکهيجانی، مورد تأیيد قرار گرفت.  گرایی و تنظيمثباتی/ منفی، دو عام  بی(ظریه سؤال پاسخ)نچندبعدي 

ليست نشان داد آگاهی چکپذیر  است. همچنين تابع به دست آمد كه مطلوب و قاب   00/9و  10/9كرونباخ به ترتيب براي دو عام  آن، 

           ، -2تا  2بين هيجانی  دهندگی، و عام  تنظيم، بيشترین آگاهی2تا  -2گرایی در محدوده سطح صفت بين ثباتی/ منفیكه عام  بی

 .(p <98/9گيري پایينی داشت )دهندگی بالا و خطاي اندازهآگاهی

نسخه فارسی  كه گرفت توان نتيجهمی كودكان، در ویژه به هيجانی تنظيم ارزیابی اهميت و حاضر پژوهش نتایج به توجه با گیری نتیجه

 .است سال 82تا  0كودكان  در حيطه این ارزیابی براي معتبر و مناسب ابزاري هيجانی، ليست تنظيمچک

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، ایراناستادیار گروه روان، تبار شفيعی مهدیه نویسنده مسئول  *

 Nickname.mojgan@gmail.comرایانامه: 

 910- 22111199تلفن: 
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 مقدمه
تأكيد دارد كه یکی از  8مرضااای كودک شاااناسااایدیادگاه فعلی روان

 هاي تحول سااالم هيجانی اجتماعی، كسااب مهارت تنظيمترین مؤلفهمهم

هم در شروع، تداوم و  2هيجان كه تنظيمطوري به ؛هاي منفی استهيجان

 2یافته و هم در پيشاااگيري از تنيدگیدهی رفتاارهاي سااااز ساااازماان

اهميت . (8نقش اساسی دارد ) ،یافتهناهاي منفی و رفتارهاي ساز هيجان

اي اساات كه در مطالعات زیادي از اوای  دوره تحول اندازهاین مفهوم به 

سی شناختی مورد بررهاي روانتا بزرگساالی و همچنين در بيشاتر آسايب

 .(1 -2قرارگرفته است )

ستيابی منظور د هاي هيجانی بههيجانی، مدیریت مناسب فعاليت تنظيم

به عملکرد اجتماعی مؤثر اسااات كه دربرگيرنده ایجاد، نگهداري و تغيير 

هاي زمان حالات احسااااساااات درونی و واكنش وقوع، شااادت یا مدت

يرونی و هيجانی شام  فرایندهاي ب تنظيمفيزیولوژیکی مرتبط با آن است. 

 ههاي هيجانی، بدرونی اسااات كاه با نظارت، ارزیابی و اصااالا  واكنش

د كننا، فرد را در رسيدن به اهدافش كمک مینهخصوص شدت و زمان آ

 كنش هايه ویژه یافته كودكان بنقش اساااساای در تحول ساااز  ( و1)

 (.0و شایستگی هاي اجتماعی دارد )  1اجرایی

 یاک پادیده اجتماعی اسااات. ،هيجاانی از منظرهااي متفااوت تنظيم

ننده كبافت اجتماعی هم برانگيزاننده هيجان و هم هدایت نخسااات اینکه

هاي هيجانی تغيير موقعيت آن اسااات، دوم اینکه هدف مشاااترک تنظيم

ی هيجان اي براي تنظيماجتماعی اسااات، ساااوم ارتباطات هيجانی وسااايله

هم در ارتباط  هيجانی و شناخت اجتماعی با تنظيم هو چهارم اینک ،اسات

هاي تعارضی دهد كه فرد در موقعيتهيجانی اجازه می تنظيم .(1هستند )

اي كه بتواند از دیدگاه دیگران گوناهواكنش منااساااب نشاااان دهاد، باه

و  1موقعيات را تحليا  كناد. این مفهوم با عملکرد اجتماعی مانند همدلی

( و احتمال پذیر  همتایان و 1رفتاار منااساااب اجتماعی مرتبط اسااات )

 (.0دهد )داشتن یک زندگی اجتماعی خوب را افزایش می

تنظيم هيجانی مهارتی پيچيده است كه در سراسر عمر تحول می یابد 

 طی شاااود و در تحول آن از دوران نوزادي آغاز میبه طوري كه (، 89)

                                                           
1. Child psychopathology 

2. Emotion Regulation 

3. Stress 

4. Executive functions 

كودک ادامه پيدا ان لادین، معلمان و مراقبدوران كودكی باا حماایات وا

هاي متعدد نشااان داده اساات كه توانایی هاي پژوهشیافته(. 88كند )می

شااارط و  ،هاي مناسااابهاي خود به رو كودكاان در مادیریت هيجان

هاي فردي، كنار آمدن با موقعيتكنناده موفقيات در روابط بينتضااامين

تگی یافطوركلی ساااز  هو ب ،ساااز، دسااتيابی به اهداف شااخصاایمشااک 

هاي مدیریت شناختی است. این اجماع علمی وجود دارد كه مهارتروان

هاي نامناساااب را دهد تا تکانههيجاانی باه كودكان و نوجوانان اجازه می

صااورت سااازنده هدایت كنند، به كشاا  و  مهار كنند، رفتار خود را به

ز همسالان خود نيي ساوو از  ،هاي جدید بپردازندیافتگی با محيطسااز 

 (.82پذیر  قرار گيرند ) بهتر مورد

 آغاااز و در ،هيجااانی تنظيم هااايدر مقاااباا  عاادم وجود مهااارت

از  و یکی (82نقش دارد ) شاناختیروان هاينشاانه از بساياري نگهداري

 1نمودو درون 0نمودبرون رفتاري هاياختلال تبيين هاي اساااساای درمؤلفه

 كه فقدان تنظيمطوري به ؛(81 -81) دشودر دوران كودكی محسوب می

اي، طرد از طرف همسالان، پرخاشگري، رفتار هيجانی به رفتارهاي تکانه

 ،هاي اجتماعیضاااداجتمااعی، اختلالات رفتاري، تنهایی و نقا مهارت

اي در ایجاااد و كلی نقش برجساااتااهطور ( و بااه81-80شاااود )منجر می

 (.81تلالات هيجانی دارد )گستر  اخ

هاي مختلفی براي ارزیابی ساااازه مطاالعاات مختل  از ابزار و رو 

ها، تکالي  مصااااحباه .اناداساااتفااده كرده هيجاانی در كودكاان تنظيم

ر تحلي  واكنش كودكان به تصاااوی و دربردارنده تأخير در پادا ، تجزیه

ا هایی باز داسااتان ها، مشااهده تعاملات مادر و كودک، اساتفادهیا نقاشای

. هاسااتمحتواي هيجانی و یادآوري تجربيات گذشااته ازجمله این رو 

هاي ناشااای از تکالي  در كودكان هيجان در تماام این موارد نظارت بر

و  ،دهی، مشاهده، فنون تصویربرداري مغزتواند از طریق خود گزار می

هاااي رو كااه . ازآنجااایی(1) انجااام شاااود ،الکتروميوگرافی صاااورت

دهی نيز گير و پرهزینه هسااتند و ابزارهاي خود گزار اي وقتمشاااهده

سط دبستانی و دبستانی مناسب نيستند، اطلاعاتی كه توبراي كودكان پيش

اگرچه همه اطلاعات  ؛تري اسااتشااود رو  مناساابدیگران گزار  می

5. Empathy 

6. Externalizing 

7. Internalizing 
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تواند توساااط دیگري )مًلاا والدین و مربوط باه هيجااناات یاک فرد نمی

 و با تجزیه در این ميان ادریان و همکاران (.80لمان( گزار  شاااود )مع

 انهيجانی در كودك اسااتفاده براي بررساای تنظيم هاي موردتحلي  رو 

 خودارزیااابی از نوع هاااي نشااااان دادنااد كااه رو  سااانين مختل ،

ر دبزرگسااالان انجام می شااود؛ ولی  بيشااتر در نوجوانان و ،دهیگزار 

 طدهی توساااگزار  از رو  اغلب ،ترن سااانين پایينمطالعات با كودكا

 .(29)استفاده می شود والدین و معلمان 

 8001كه توساط شيلد و سيتچی در سال  8هيجانی ليسات تنظيمچک

هایی اساات كه دیگران )مًلاا والدین یا جمله پرسااشاانامه طراحی شااد از

هيجان يم ظكنند. این پرسشنامه دو بعد تنن( در مورد فرد تکمي  میامعلم

دبستانی و را در كودكان پيش 2گراییو منفی بودن یا منفی 2شاام  تنظيم

كند. ابی میارزیهاي مربوط به توصي  رفتار فرد، گویهدبستانی از طریق 

 هاي فردي كودكان از ساانينهيجانی یکی از عوام  اصاالی تفاوت تنظيم

و هيجانات  برانگيختگیعنوان ظرفيت تنظيم  دبساااتانی اسااات كه بهپيش

منفی بودن كه از  .ساازي شاده استشاخا براي انطبا  با محيط مفهوم

سرعت عم  كودكان نسبت  كند بهسال اول دوره كودكی ظهور پيدا می

اي آنها با نتایج حاص  از هيجانات هاي مقابلههاي اوليه و پاساخبه هيجان

 (.2منفی مرتبط است )

ده شااا شاااده و با موفقيت اجرا ختلفی ترجمههاي ماین ابزار به زبان 

نجی سهاي رواناسات. چنانچه دانيسمان، ایمان و آكين با بررسی ویژگی

اعتبار  دبستانی، روایی وهيجانی بر روي كودكان پيش ليسات تنظيمچک

(. همچنين ریس و 28آن را در كشاااور تركيااه مورد تااأیيااد قراردادنااد )

 ليسااات تنظيمت هنجاریابی چکهمکاران در یک بررسااای مقدمانی جه

سااانجی هاي روانهيجانی در برزی  نشاااان دادند كه این ابزار از ویژگی

(. در كشاااور ایتااليا هم مولينا و همکاران با 1مطلوبی برخوردار اسااات )

ساااختار دو عاملی و روایی و اعتبار  ،هاي والدین و معلماعتباریابی نسااخه

در ایران نيز اساااماعيليان، دهقانی و  .(22ابزار را مورد تاأیياد قراردادند )

 هيجانی تنظيم ليساااتچک سااانجیروان هايویژگی فلا  به بررسااای

نوجواناان پرداختناد كاه نتاایج آنهاا حاكی از مطلوب بودن  كودكاان و

 ودخ ذكر است در پژوهش فو  فرم روایی و اعتبار این ابزار بود. شاایان

                                                           
1. Emotion Regulation Checklist (ECR) 

2. Regulation 

رد ارزیابی قرارگرفته است سااله مو 80تا  89دهی بر روي سانين گزار 

(22.) 

هاي طور گسترده در حوزه ليست تنظيم هيجانی بهكه چکازآنجایی

جمله تنظيم هيجانی در  وسااايعی از مطاالعاات مرتبط با دوره كودكی از

تاري توجهی، بدرفتولد زودرس، بیاثر مجرم یا قربانيان قلدري،  كودكان

و نيز بررساای تأثير هاي كودک و خشااونت جساامی و جنساای بر هيجان

وضاااعيات اجتماعی و اقتصاااادي و پارامترهاي فيزیولوژیکی و مغزي بر 

 این از اسااتفاده (، ضاارورت1وضااعيت هيجانی كودكان كاربرد دارد )

 از كشااور بيش علمی جامعه به آن معرفی و هاي داخلیپژوهش در ابزار

سااخه ن ایران در حال به كه تااین به توجه با و شااودپيش احساااس می

 تغييرناپذیري نشاااده و اعتباریابی هيجانی ليسااات تنظيموالادین چاک

 پژوهش این است، بررسای نشده عاملی تحلي  طریق از آن گيرياندازه

 ليساات تنظيمچک اعتباریابی و عاملی تأیيدي ساااختار شااناخت هدف با

 .شد انجام هيجانی

 روش

ز ا پژوهش حاضار، توصيفی: کنندگانشهرکت الف( طرح پژوهش و

است. جامعه آماري در این پژوهش  اي(توسعه -)توصيفی نوع هنجاریابی

سال بود كه در سال  82تا  0سنين  آموزان دختر و پسرشام  تمامی دانش

مشغول به تحصي   ،در مدارس ابتدایی دولتی شهر اراک 01-01تحصيلی 

 اي اسااتفاده شااد.گيري خوشااهبودند. براي انتخاب نمونه از رو  نمونه

و  2ناحيه  ،ناحيه آموز  و پرور  شهر اراک 2ترتيب ابتدا از بين  بدین

اراک، دو مدرسه  2دبستانی ناحيه سپس از بين مدارس دولتی داراي پيش

دخترانه و دو مدرساه پسارانه به صاورت تصادفی انتخاب شدند و تمامی 

دبسااتانی تا پایه شااشاام در این پژوهش آموزان هر مدرسااه از پيشدانش

 نظر این پژوهش توسط هاي موردكه پرسشنامهت كردند. از آنجاییشرك

فاقد مشااکلات  هلسااا 82تا  0آموز والدین تکمي  شاادند، دارا بودن دانش

هيجاانی و برخوردار از هو  بهنجاار ملااک ورود والادین به  -رفتااري

و ملاک خروج از پژوهش نيز عدم رضایت آنها براي همکاري  ،پژوهش

 .ها بودنامهدر تکمي  پرسش

3. Negativity 
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( و 21منظور تعيين تعداد نمونه طبق نظر جيانگ، وانگ و ویس ) باه

هاي مدرج را حداق  ( عم  شد كه حجم نمونه مناسب براي مدل21لی )

نفر در نظر گرفته شد  199اند. بنابراین حجم نمونه نفر پيشنهاد كرده 199

كام  و بدون پرسااشاانامه  118ها تعداد نامهآوري پرسااشكه پس از جمع

اساااتفاده قرار  تحلي  نهایی مورد و نقا باه دسااات آماد كه در تجزیه

قرار زیر اسااات:  گرفت. اطلاعات جمعيت شاااناختی پژوهش حاضااار به

 1/2پسار(، تحصيلات پدر )درصاد  0/11درصاد دختر و  8/11جنسايت )

درصد  1/0درصد دیپلم،  2/10درصد زیر دیپلم،  1/81ساواد، درصاد بی

درصاااد بالاتر از ليساااانس(،  2/1و  ،درصاااد ليساااانس 1/80، دیپلمفو 

 1/12درصااد زیر دیپلم،  1/82سااواد، درصااد بی 2/1تحصاايلات مادر )

رصد د 2/1 و ،درصد ليسانس 8/81دیپلم، درصد فو  9/0درصاد دیپلم، 

 بالاتر از ليسانس(.

نی و هيجا هاي تنظيممنظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه به: ب( ابزار

 هاي اجتماعی استفاده شد.مهارت

 ليساات به جهت ساانجش تنظيمچکاین : 8هيجانی ليساات تنظيمچک. 8

 8001ر سال د 2 ساال توساط شايلدز و سايچتی 82تا  1هيجانی كودكان 

=  8اساات كه با مقياس ليکرت ) گویه 21شااام   طراحی شااده اساات و

 این د.شوبندي می= تقریباا هميشه( درجه 1 ،= اغلب 2 ،= گاهی 2 ،هرگز

نا خوبی با كودک آشاا تواند توسااط بزرگسااالانی كه بهليساات میچک

هسااتند، مانند پدر، مادر، مراقب، یا معلم پاسااخ داده شااود و شااام  دو 

 ايگویه 1مقياس خرده .است 1گراییو منفی 2هيجانی مقياس تنظيمخرده

مناسب  جمله بروز هيجانی یافته ازظيم سااز هيجانی به ارزیابی تن تنظيم

پردازد. نمرات بالاتر و درک هيجانی می ،از نظر اجتماعی، همدلی، متانت

اي گونهبه ،دهنده ظرفيت برتر در تعدی  برانگيختگی هيجانی استنشاان

 81 مقياسدارد. خردهكه فرد را در سااطح بهينه از تعام  با محيط نگه می

، شااادت پااذیريیی بااه ارزیااابی برانگيختگی، واكنشگرااي منفیگویااه

 (.20پردازد )و ناتوانی خلقی می ،هاي منفیهيجان، بيان هيجان

                                                           
1. Emotion Regulation Checklist 

2. Shields & Cicchetti 

3. Emotion regulation 

4. Lability/negativity 

5 .Child Behavior Checklist-Teacher’s Report Form 

6. Achenbach 

7. Peabody Picture Vocabulary Test-Revised 

8. Dunn & Dunn 

ضاارایب آلفا براي همسااانی درونی ك  آزمون و شاايلدز و ساايچتی 

، 10/9ب، گرایی را به ترتيثباتی/ منفیهيجانی و بی هاي تنظيمزیرمقيااس

مقياس پرخاشااگري مون با دو خردهگزار  كردند. این آز 00/9و  12/9

، 0)آخنباخ  1فرم معلم -ليسااات رفتار كودکوجه از چکارساااایی تو نا

داشته است كه حاكی   -11/9و  -1/9( همبستگی معنادار به ترتيب 8008

انایی با تو این آزمون از روایی واگراي قاب  قبول این ابزار است. همچنين

، 1)دون و دون 1باديكلامی آزمون تجدید نظر شاده واژه هاي مصور پی

دهنده داشته است كه نشان 80/9( همبستگی مًبت و معناداري برابر 8018

(. آلفاي كرونباخ نسخه ایرانی 20) روایی همگراي مناساب آزمون اسات

ساااالاه براي  0تاا  2كودكاان  باالينیغير ليسااات در جمعياتاین چاک

، 11/9، گرایی به ترتيبثبااتی/ منفیهيجاانی و بی هااي تنظيمزیرمقيااس

اس مقيخرده گزار  شده است. همچنين همبستگی منفی و معنادار 18/9

( و -21/9) 0ليسااات رفتار كودک آخنباختنظيم هيجاانی مقياس با چک

ليست ( با چک11/9گرایی )ثباتی/ منفیبی مقياسهمبساتگی مًبت خرده

جانی ليست تنظيم هيچک يید روایی واگرا و همگراؤبه ترتيب م نامبرده

 (.21در جامعه ایرانی است )

گيري جهت اندازهاین ابزار  :89هاي اجتماعیبندي مهارتنظاام درجه. 2

كودكان توسااط  88دارهاي اجتماعی و رفتارهاي مشااک دو حيطه مهارت

فرم والد و  داراي دواین مقياس ( ساااخته شااد. 8009) 82گرشااام و اليوت

استفاده قرار گرفت.  معلم اسات كه در پژوهش حاضر فرم والد آن مورد

گویه بوده كه  10هاي اجتماعی شاااام  بندي مهارتفرم والد نظام درجه

. كندهاي اجتماعی و مشااکلات رفتاري را از دید والد ارزیابی میمهارت

، 81زيور، جرئت82کاريهاي هممقياسهاي اجتماعی شام  خردهمهارت

و مشکلات رفتاري شام  مشکلات  ؛80و خودمهارگري ،81پذیريمسئوليت

والد پرساشنامه را دو بار  ،اسات. براي هر كودک نمودنمود و درونبرون

دهد. پااساااخ می ،بر اسااااس فراوانی عما  كودک و اهميات آن گویاه

زان نظر به چه مي گذاري این پرسااشاانامه بر این اساااس كه رفتار موردنمره

9. Achenbach Child Behavior Checklist (CBCL) 

10. Social Skills Rating System (SSRS) 

11. Social Skills and problem behaviors 

12  . Gresham & Elliot 

13. Cooperation 

14. Assertion 

15. Responsibility 

16. Self-control 
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، 8صااافر، گاااهی اوقااات= اي )هرگز=درجااه 2دهااد بااا مقياااس می خر

شاااود تا اهميت شاااود. همچنين از والد خواساااته می( انجام می2اغلب=

اي )مهم نيسااات= صااافر، مهم درجه 2رفتاارهاا را نيز برحساااب مقياس 

گذاري كند. روایی همگراي نسااخه ( نمره2، خيلی مهم اساات= 8اساات=

 ،بسااتگی بين نسااخه والد و معلماصاالی این مقياس از طریق محاساابه هم

و روایی واگراي آن با اساااتفاده از محاسااابه همبساااتگی  ؛مًبت و معنادار

 ،هااي اجتماعی و مشاااکلات رفتاري در هر دو فرممقيااس مهاارتخرده

منفی و معنادار گزار  شاده اسات. ضریب همسانی درونی نسخه اصلی 

دار توساااط  هاي اجتماعی و رفتارهاي مشاااک این مقيااس براي مهارت

گزار  شااده اساات. در نسااخه  12/9و  09/9گرشااام و اليوت به ترتيب 

ایرانی این مقياس، اسااافجير و خطيبی از روایی ساااازه و محتوا اساااتفاده 

كردند. روایی ساااازه با كمک رو  تحلي  عام  بررسااای شاااد. روایی 

همگرا و واگراي آن هم هماانناد نساااخاه اصااالی محااساااباه شاااد كااه 

ر حکایت از روایی قاب  قبول این مقياس در جامعه هاي معناداهمبسااتگی

همچنين ضرایب آلفا براي همسانی درونی این پژوهشاگران ایرانی دارد. 

هاي اجتماعی و مشاااکلات رفتاري را به ترتيب هاي مهارتمقيااسخرده

هاي آزماایی براي مهارتاناد. ضااارایاب باازكرده گزار  11/9و  02/9

گزار  شاااده  12/9و  09/9به ترتيب  يزن اجتماعی و مشاااکلات رفتاري

(. در پژوهش حاضر نيز ضریب آلفاي ك  پرسشنامه 21به نق  از اسات )

هاي اجتماعی و مشاااکلات رفتاري به ترتيب مقياس مهارتو خرده 08/9

 .  ه استدست آمده ب 12/9و  10/9برابر 

ليسااات تنظيم هيجانی از زبان انگليسااای به ابتادا چاک: اجرا روشج( 

نجام اگزینی فارسی ترجمه شد و سعی شد نهایت دقت از نظر معنا و واژه

ها نفر از والدین آزمودنی 89شااده در اختيار  . سااپس نسااخه ترجمهشااود

 شاافافيت و بدون ابهام بودن و از آنها خواسااته شااد كه درباره هقرار گرفت

نفر از  1در اختيار  هاگویهنظر بادهناد. پس از اعمال تغييرات،  ،هااگویاه

شااناساای دانشااگاه اراک قرار گرفت و روایی صااوري و اسااتادان روان

آوري بررسی شد. پس از جمع 8ها با استفاده از رو  لاشهمحتوایی گویه

تمامی  2و تحلي  نتایج، ضاااریب روایی محتوایی  نظرات متخصاااصاااان

 2به دست آمد و نيز شاخا روایی محتوایی 1/9پرساشنامه بالاي  هاگویه

                                                           
1. Lawshe 

2. Content Validity Rrtio (CVR) 

3. Content Validity Inndex(CVI) 

حاكی از هماهنگی محتواي ،محاساابه شااد كه نتایج  0/9نامه ك  پرسااش

 پس پژوهش اجراي نهایی براي گيري و هدف پژوهش بود.ابزار اندازه

 و مركزي اساااتان پرور  و آموز  اداره ك  از مجوز كساااب از

 شاااده، انتخاب مدارس معاونان و باا مدیریت لاازم همااهنگی هااي

و  شاااده انتخاب ايخوشاااه گيرينمونه به صاااورت والدین هاينمونه

از والدین  یک پرساشنامه ها از طریق مدیران براي والدین ارسال شد. هر

منزل، آنها را به مدیران  در صورت انفرادي به هاپس از تکمي  پرسشنامه

 دادند.بازگشت 

د، پس از شوها توسط والدین تکمي  میبه دلي  اینکه این پرسشنامه 

آموزان براي شاااركات در این پژوهش، كساااب موافقاات والادین دانش

ها در اختيار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا با توجه به پرساشنامه

هااي فرزند خود، پرساااشااانامه را تکمي  كنند. از لحای اخلاقی، ویژگی

كنندگان براي شااركت در كتبی از تمامی والدین شااركت هنامرضااایت

انه بودن اطلاعاتشان نيز به آنها محرم هپژوهش اخذ شد و همچنين در زمين

اطميناان داده شاااد. همچنين والادین مختاار بودناد كاه در هر مرحلاه از 

 پژوهش از ادامه همکاري انصراف بدهند.

هاي نظریه كلاسااايک ها هم از رو همنظور بررسااای آماري داد به 

هااي تحليا  عاملی اكتشاااافی و تأیيدي، ضاااریب تحليا  آزمون )رو 

پاسخ  -ال وهاي نظریه سن و آلفاي كرانباخ( و نيز رو همبستگی پيرسو

تر از منظور بررساای دقيق پاسااخ به -ال واسااتفاده شااد. در رو  نظریه ساا

ل بعدي اسااتفاده شااد. مدتحلي  مبتنی بر مدل پاسااخ مدرج چند و تجزیه

اي هاي طبقال، یک متغير رتبهوكند كه پاسااخ ساافرض می 1پاسااخ مدرج

(. این 21شوند )ها با فواص  مساوي از هم جدا نمیهاست كه در آن، نمر

ه نتيج متناسب بوده و در ،مدل با مقياس موجود در ساؤالات چند ارزشای

اي در پرسااشاانامه انتخاب شااد. الات چند گزینه طبقهوبه خاطر وجود ساا

 21نساااخه  Spssافزارهاي آماري ها از نرمتحليا  داده و جهات تجزیاه

نسخه  1Rشاناختی و نرم افزار جهت تحلي  اطلاعات توصايفی و جمعيت

یيدي أ( و تlavaan 0جهت انجام تحلي  عاملی اكتشاااافی )بساااته 2.0.8

هاااي مربوط بااه ( و همچنين تحلياا lavaanو  semPlotهاااي )بساااتااه

است شده است. لازم به ذكر ( استفاده mirt آورد ساوال پاسخ )بستهروي

4. Graded Response Model 

5. R Software 

6. Package 



 انو همکارتبار  شفيعی مهدیه                                                                                     نسخه والدین –هيجانی  ليست تنظيمسنجی چکهاي روانساختار عاملی و ویژگی 

10 

ک، دوره 
ت روان كود

صلنامه سلام
ف

1
، شماره 
2

، پایيز  
8200

 

 

افزاري قدرتمند جهت نویسااای و محيط نرمیاک زباان برنامه Rافزار نرم 

هاي هاي خود از بسااتهاساات كه در تحلي  8محاساابات آماري و علم داده

 گيرد.متنوعی بهره می

 هایافته

رد آوسااانجی پرساااشااانامه ابتدا از رويدر فرایند بررسااای كيفيت روان

شاااد. قب  از انجام ( اساااتفاده 2و اعتبار 2كلاسااايک تحلي  آزمون )روایی

مفروضاااه نرمال بودن چندمتغيري  ،هااي آمااري )تحليا  عاملی(تحليا 

بررسای شاد. جهت بررسی این مفروضه از آزمون نرمال بودن چندمتغيره 

و  =P 92/9 آمااده )دساااات اساااتفاااده شااااد كااه مقاادار بااه  1انرژي

91/1MVES= نشان از رد برقراري این مفروضه دارد. به همين دلي  از )

ها اساتفاده شد. همچنين جهت تحلي  داده 1یابی محور اصالیعام رو  

متغيره با اساااتفاده از شااااخا فاصاااله هااي پرت چنادعادم وجود داده

 .هاي پرت وجود ندارندبررسی شد كه نتایج نشان داد داده 0ماهالانوبيس
جهت بررسااای روایی ابزار از ساااه رو  روایی صاااوري،  :الف( روایی

نفر از اسااتادان   1تفاده شااد. ابتدا گویه ها در اختيار اسا 1و ملاكی ،1ساازه

شااناساای دانشااگاه اراک قرار گرفت و روایی صااوري و محتوایی روان

آوري نظرات ها با اساتفاده از رو  لاشااه بررسای شااد. پس از جمعگویه

هاي تمامی گویه 0متخصااصااان و تحلي  نتایج، ضااریب روایی محتوایی

ك   89آمد و نيز شاااخا روایی محتواییبه دساات  1/9پرسااشاانامه بالاي 

حاكی از هماهنگی محتواي ابزار  ،محاساابه شااد كه نتایج 0/9پرسااشاانامه 

گيري و هادف پژوهش بود. باا اساااتفااده از رو  تحليا  عااملی انادازه

هيجانی  )اكتشااافی و تأیيدي( به بررساای روایی سااازه پرسااشاانامه تنظيم

 شاااافی، آزمون كيسااار مایرزپرداخته شااد. قب  از انجام تحلي  عاملی اكت

آمده دسااات انجام شاااد. ضاااریب به 82و آزمون كرویت بارتلت 88الکين

بود كه نشااان داد حجم نمونه براي  12/9آزمون كيساارمایرز الکين برابر 

بخش اسااات. همچنين آزمون كرویت بارتلت تحليا  عااملی رضاااایات

  معنادار بود كه حاكی از آن است كه رو 9998/9( در سطح 11/8021)

تحلي  عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است. براي تعيين 

هاي نموداري سااااختار خيلی هيجانی رو  هاي پرساااشااانامه تنظيمعام 

، مقدار ویژه و واریانس تبيين 81، نمودار اساااکري تحلي  موازي82سااااده

 بندي نتایج بهاساااتفاده قرار گرفت. جمع شاااده توساااط هر عاام  مورد

پيشااانهاد مدل دوعاملی بود كه كاملاا منطبق با فرم اصااالی  آمده،دسااات

ی محور یابپرسشنامه بود. براي تحلي  عاملی این پرسشنامه، از رو  عام 

 هاي براز  بهشد. شاخا استفاده 81اصالی به همراه چرخش پروماكس

( 81TLI=02/9و  80RMSR ،91/9=81RMSEA=91/9)آمده دساات
دل داشات. بررساای نتایج نشان داد دو نشاان از براز  مناساب دادها با م

اتی/ ثبعام  نخست )بی :عام  اول داراي مقدار ویژه بالاتر از یک هستند

درصااااد از  21/0و عاااماا  دوم )تنظيم هيجااانی(  11/81گرایی(  منفی

درصد ك  واریانس را به خود اختصاص  82/21رفته همواریانس كه روي

ی توان گرایی مثباتی/ منفیم  بیهاي مربوط به عادهناد. از بين گویهمی

كودک ": 0، گویه "شاااودمی كودک من خيلی زود نااميد": 0به گویه 

كودک ": 82و گویه  ،"بخش صبر كندمن می تواند براي چيزهاي لذت

اي ه، اشاره كرد. گویه"هاي خود استمن مستعد بروز بيش از حد هيجان

رفتارهاي دوستانه  كودک من در مقاب ": 2، "كودک من شااد است": 8

كودک من ": 80و  ،"دهدیا معمولی بزرگسااالان واكنش مًبتی نشااان می

به  هاي مربوطهایی از گویه، نمونه"رسااادتفاوت به نظر میغمگين یا بی

/ ثباتیها )بی. لازم به ذكر اسااات نام عام هساااتندعااما  تنظيم هيجانی 

. هستند چک ليست گرایی و تنظيم هيجانی( برگردان از نسخه اصلیمنفی

شده گزار   8ها )بار عاملی( در جدول نتایج تحلي  اكتشاافی ك  گویه

 است.

 

 

                                                           
1 .Data Science 

2. Validity 

3. Reliability  

4. Energy test for multivariate normality 

5. Principle Axis Factoring (PAF) 

6.  Mahalanobis 

7. Construct 

8. Criterion 

9. Content Validity Rrtio (CVR) 

10. Content Validity Inndex(CVI) 

11. Kaiser – Mayer - Olkin (KMO) 

12. Bartlett's Test of Sphericity 

13.Very Simple Structure (VSS) 

14  . Parallel analysis Scree Plots 

15. Promax 

16. Root mean square residuals 

17. The Root Mean Square Error of Approximation 

18. Tucker-Lewis Index 
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 هیجانی های پرسشنامه تنظیم  بارهای عاملی گویه1جدول 

 گویه
 بعد اول

 گرایی(ثباتی/ منفی)بی

 بعد دوم

 )تنظیم هیجانی(
 گویه

 بعد اول

 گرایی(ثباتی/ منفی)بی

 بعد دوم

 )تنظیم هیجانی(

2 11/9  90/9  80 18/9  98/9  

1 28/9  80/9-  29 10/9  89/9  

1 29/9  22/9-  22 12/9  82/9  

0 11/9  92/9-  21 10/9  92/9-  

1 10/9  81/9  8 22/9-  29/9  

0 20/9  82/9-  2 22/9-  11/9  

89 19/9  92/9-  1 22/9-  18/9  

88 28/9  98/9-  81 91/9-  10/9  

82 22/9  80/9  80 10/9-  80/9  

82 19/9  81/9  81 11/9-  29/9  

81 11/9  80/9  28 80/9-  22/9  

81 21/9  81/9     

 

تحلي  پس از  شاااود، نتایجمشااااهده می 8گونه كه در جدول  همان

 29/9ها بالاتر از ها نشاااان داد كه بارهاي عاملی همه گویهچرخش عام 

كه بار عاملی بسايار پایينی روي هر دو عام  داشت  22ال وجز سا بود، به

تفاده از ها با اسكه از فرایند تحلي  كنار گذاشاته شد. پس از بررسی داده

ملی تحلي  عا مورده آمددساات رو  تحلي  عاملی اكتشااافی، ساااختار به

 هايتأیيدي قرار گرفت. جهت بررسااای كفایت مدل عاملی از شااااخا

(، 8df/2X<2براز  مطلق مانند نسااابت كاي اساااکوئر به درجه آزادي )

(، ریشه ميانگين >91/9RMSEAریشاه ميانگين مربعات خطاي برآورد )

(، نيکویی براز  2SRMR>91/9شاااده )مانده اساااتانداردمربعاات بااقی

( و براز  1GFI<09/9( و نيکویی براز  )2AGFI<09/9شده )  اصالا

شاادگی برازندگی (، نرم1CFI<09/9اي مانند برازندگی تطبيقی )مقایسااه

(09/9>0NFIو نرم )( 1<09/9نشااده برازندگیNNFI می توان اسااتفاده )

، df/2X ،91/9=RMSEA=91/9هاااي براز  مطلق )كرد. شاااااخا

                                                           
1. Chi-square to Degrees of Freedom 

2. Standardized Root Mean Square Residual 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

91/9SRMR= ،91/9 AGFI= 02/9وGFI=( و تطبيقی )01/9CFI= ،

01/9NFI= 02/9وNNFI=مجموع نشااان از براز   آمده دردساات ( به

ها دارد و ساختار عاملی پرسشنامه تنظيم هيجانی تأیيد مناسب مدل با داده

داري هر او معن z، بار عاملی )استانداردشده(، آماره 2شاود. در جدول می

 شده است. ها گزار یک از گویه

و =91/9SRMR= ،91/9 AGFIي باراز  مطلق )هاااشاااااخاا

02/9GFI=( تاطابيقی ،)91/9CFI= ،91/9 NFI= 02/9وNNFI= و )

( PNFI=02/9و  df/2X ،91/9=RMSEA=91/9شااده ) براز  تعدی 

ها دارد و مجموع نشااان از براز  مناسااب مدل با داده آمده در دساات به

، بار 2شااود. در جدول ساااختار عاملی پرسااشاانامه تنظيم هيجانی تأیيد می

 ها گزار داري هر یک از گویهاو معن zعاملی )اسااتانداردشااده(، آماره 

 شده است.

5. Comparative Fit Fndex 

6. Normed Fit Fndex 

7. Non-normed Fit Fndex 
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 هیجانی های پرسشنامه تنظیمداری هر یک از گویهاو معن z  بار عاملی، آماره 2جدول 

 z pآماره  بار عاملی گویه z pآماره  بار عاملی گویه عامل

 اول بعد

2 10/9 81/1 998/9 82 22/9 19/1 998/9 

1 88/9- 80/2- 92/9 82 12/9 12/0 998/9 

1 80/9 92/2 992/9 81 11/9 81/1 998/9 

0 10/9 90/1 998/9 81 20/9 90/0 998/9 

1 11/9 01/1 998/9 80 19/9 12/1 998/9 

0 21/9 02/1 998/9 29 02/9 21/1 998/9 

89 21/9 22/0 998/9 22 11/9 01/1 998/9 

88 81/9 18/2 998/9 21 10/9 82/1 998/9 

 بعد دوم

8 11/9 81/1 998/9 80 00/9 02/1 998/9 

2 22/9 90/1 998/9 81 01/9 19/1 998/9 

1 21/9 01/1 998/9 28 29/9 11/2 998/9 

81 81/9 80/2 992/9     

 

ها در سطح تمامی گویه zدهد آماره نشان می 2كه جدول  طور مانه

، مدل عاملی تأیيدي آزمون شده پژوهش 8دار است. در شک  امعن 91/9

 شده است كه در آن از ضرایب استاندارد شده جهت نمایش بار گزار 

 عاملی استفاده شده است.

 

 
 هیجانی   مدل عاملی تأییدی پرسشنامه تنظیم1شکل 
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تگی هيجانی، همبس منظور بررسای روایی ملاكی پرساشانامه تنظيم به

هاي اجتماعی گرشام و بندي مهارتابعاد مختل  آن با نمرات نظام درجه

 نشااان داده 2( محاساابه شااد كه نتایج آن در جدول 21به نق  از وت )يال

 شده است. 

 

 

 هیجانی و متغیر ملاک   همبستگی ابعاد تنظیم3جدول 

 های اجتماعیمهارت هیجانی تنظیم گراییثباتی/ منفیبی متغیر

   8 گراییثباتی/ منفیبی

  8 -21/9** هيجانی تنظيم

 8 22/9** -21/9** هاي اجتماعیمهارت

 98/9داري در سطح خطاي ا** معن

 

( منفی -21/9هاي اجتماعی )رابطه بعد اول با مهارت 2جدول مطابق 

نتيجه  در ،( مًبت اسااات22/9هاي اجتماعی )بعد دوم با مهارت و رابطاه

 گيرد.نيز مورد تأیيد قرار میليست چکروایی ملاكی 

هاي پرساااشااانامه از رو  آلفاي براي بررسااای اعتبار عام ب( اعتبار  

استفاده  8شاده بندياز آلفاي طبقهليسات چکكرانباخ و براي اعتبار ك  

ا ضااریب گرایی بثباتی/ منفیدساات آمده نشااان داد بعد بیه شااد. نتایج ب

داراي اعتبار قاب  قبولی هسااتند.  00/9و بعد تنظيم هيجانی با  10/9آلفاي 

دهد دسااات آمد كه نشاااان میه با 11/9همچنين اعتباار كا  آزمون نيز 

 اعتبار مطلوبی برخوردار است.پرسشنامه تنظيم هيجانی از 

از  هيجانی با اسااتفاده تنظيمليساات چکهاي پس از بررساای ویژگی

 -الوبا استفاده از نظریه سليسات چکهاي آورد كلاسايک، ویژگیروي

و  داراي دو بعد اولليست چکپاسخ نيز مورد بررسی قرار گرفت. چون 

كه  اآنج شده است. از بعدي استفادهپاسخ چند-دوم است، از نظریه سوال

 دل موردتحلي ، م و پاسخ مبتنی بر مدل است، قب  از تجزیه -نظریه سوال

 ه بهها كها انتخاب شاااد. با توجه به الگوي پاساااخ گویهنظر براي گویاه

شوند، مدل پاسخ مدرج انتخاب شد. گذاري میصورت چند ارزشی نمره

 و =Log. Lik= ،91/28011 AIC -92/89101هاااي بااراز  )آماااره

19/22128BIC=ها در ( مدل پاسااخ مدرج نساابت به مقدار همين شاااخا

رد. كتر بود و براز  مدل را تأیيد میهاي چندارزشی كوچکسایر مدل

شاااده  گزار  1هيجانی در جدول  هاي مقياس تنظيمهااي گویاهمؤلفاه

 است.

 

 هیجانی در تحلیل مدل پاسخ مدرج چندبعدی لیست تنظیمهای چکو بار عاملی گویه ها(ها )شیب و آستانه  مؤلفه4جدول

 بار عاملی گویه عامل
 های پاسخآستانه گزینه شیب

 بار عاملی گویه
 های پاسخآستانه گزینه شیب

α 1β β2 β3 α 1β β2 β3 

بی
ثباتی/ منفی

گرایی
 

2 12/9 91/8 01/9 21/8- 29/2- 82 21/9 18/9 28/9 21/8- 10/2- 

1 81/9- 21/9- 12/2 10/2 81/8- 82 12/9 91/8 10/8 81/8- 80/2- 

1 81/9 20/9 11/8 21/9- 12/2- 81 10/9 80/8 11/2 11/9- 11/2- 

0 12/9 90/8 28/9 91/2- 19/2- 81 12/9 12/9 82/2 21/9- 00/8- 

1 02/9 18/8 08/8 92/8- 91/2- 80 11/9 28/8 19/9- 01/2- 11/1- 

0 18/9 10/9 81/8 11/9- 12/2- 29 11/9 00/8 90/9 10/8- 21/2- 

89 11/9 22/8 81/8- 91/2- 10/1- 22 12/9 11/8 11/9 91/8- 82/2- 

88 10/9 11/9 11/2 28/9 90/2- 21 02/9 21/8 22/8- 21/2- 98/1- 

تنظيم
هيجان 

 10/9 21/2 08/1 28/8 08/9 80 -11/9 81/2 11/1 01/9 19/9 8 ي

2 11/9 82/8 11/1 11/8 11/9- 81 01/9 11/8 98/1 11/2 20/8- 

                                                           
1. Stratified α 
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1 11/9 22/8 12/1 10/8 02/9- 28 18/9 11/9 08/2 11/8 28/9- 

81 18/9 11/9 11/2 01/8 90/9- 22 81/9 21/9 10/8 80/9 11/8- 

 

هاي مکانی یا مؤلفهدهد، نشاااان می 1گوناه كاه نتایج جدول  هماان

 اي با یکدیگر فاصااله داشااتند كهاندازه ها بهها براي تمامی گویهآسااتانه

طور  ها بهاي تحت پوشاااش گزینه دیگر قرار نگرفت وگزینههيچ گزینه

هایی از تتا داراي احتمال انتخاب از ساااوي افراد بودند. مساااتقا  در بازه

اساب انتخاب شدند؛ زیرا در هاي منعنوان گویه به 81و  22، 29ساؤالات 

هاي دیگر داراي بيشاااترین ميزان مؤلفه تشاااخيا و مقاایساااه باا گویاه

هاا بودناد. در این ساااؤالات هر یک از پراكنادگی مطلوب در آساااتااناه

ها، شااانس انتخاب توسااط افراد با ميزان تتاي متفاوت را دارند كه گزینه

 22و  1هاي یهها اساات. گوگذاري براي گویهنشااانگر كارایی طي  نمره

ند كه تر هسااتهاي دیگر داراي مؤلفه تشااخيا پایيندر مقایسااه با گویه

به  1شوند. همچنين سؤال محسوب میليست چکهاي ضعي  جزء گویه

بار  اساات. بررساایابزار دلي  شاايب منفی، گزینه كنار گذاشااته شاادن از 

اراي دها گویهبيشااتر دهد كه ها بر روي عوام  نيز نشااان میعاملی گویه

كه داراي بار عاملی منفی و  1جز گویه  به ،باار عااملی باالاایی هساااتناد

نيز تابع آگاهی و  2كه مقدار پایينی دارند. در شاااک   22و  1هاي گویاه

 شده است.  ارائهليست چکگيري ك  خطاي استاندارد اندازه

 

 
 گیری )سمت چپ(و خطای استاندارد اندازهلیست   تابع آگاهی )سمت راست( کل چک2شکل 

 

ثباتی/ بیدهد كه عام  نشاااان میليسااات چک، آگاهی 2در شااک  

، بيشاااترین 2تااا  -2در محاادوده ساااطح صااافاات بين گرایی مانافای

دهندگی بالا و آگاهی -2تا  2دهنادگی و عااما  تنظيم هيجاانی آگااهی

ابزار  هاينهایت پس از تحلي  ویژگی رگيري پایينی دارد. دخطاي اندازه

به دلي   22و  1هاي با اساتفاده از دو نظریه كلاسيک و سؤال پاسخ، گویه

نار در نسااخه ایرانی كليساات چکهاي تر، از مجموعه گویهكيفيت پایين

 سؤالی مورد تأیيد قرار گرفت. 22نسخه گذاشته شد و 

 گیریبحث و نتیجه
جی نسهاي روا نبررسی ساختار عاملی و ویژگیمنظور  پژوهش حاضر به

نسااخه والدین انجام شااد كه  -هيجانی ليساات تنظيمنسااخه فارساای چک

حاكی از مناسااب بودن روایی صااوري، سااازه و ملاكی و همچنين  ،نتایج

رسشنامه با سنجی پشاخا اعتبار ابزار بود. در فرایند بررسی كيفيت روان

لي  آزمون )روایی و اعتبار(، ابتدا آورد كلاسااايک تحاساااتفااده از روي

 مورد بررساای قرار گرفت كه هيجانی ليساات تنظيمچک عاملی ساااختار
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بدین  .بودند داده قرار تأیيد مورد دوعاملی را مدل یک ساااازندگانش

 دست به هايعام  ساختار بررسای عاملی تأیيدي جهت تحلي  منظور از

 شااد. اسااتفاده ساااختاري تغييرناپذیري بررساای و مدل دوعاملی از آمده

 هايشااااخا داراي مدل دوعاملی كه داد نشاااان عاملی تحلي  نتایج

 جز به ساااياهه هايگویه همه هاسااات، همچنينداده با مطلوبی براز 

 موردنظر هايعام  روي و بودند قبولی عاملی قاب  بار داراي 22 گویه

تحلي  عاملی اكتشااافی، نتایج شاادند. پس از  معناداري بارگذاري طور به

 آمده با استفاده از مدل تأیيدي مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهدست به

هاي آمده تأیيدكننده نتایج تحلي  عاملی اكتشاافی بود كه شاخادسات

 ؛ليست داشتهاي چکشده نشان از مناسبت مدل با داده براز  حاص 

 سياهه، هايبين گویه در .دشا حذف ساياهه از گویه یک تنها نتيجه در

 بين در بود و هيجانی تنظيم عاام  كننادهتبيين بيشاااترین ،80 گویاه

بار عاملی را  بيشااترین 29 گرایی نيز گویهثباتی/ منفیبی عام  هايگویه

مجموع نتایج حاص  از تحلي  عاملی اكتشافی و تأیيدي نشان  داشت. در

عام   2گویه و  22از هيجانی  ليسااات تنظيمداد نساااخاه فاارسااای چک

اي طور گسترده به هيجانی ليست تنظيمشاده اسات. اگرچه چکتشاکي 

گيرد، تعاداد كمی مطاالعاه در رابطاه با ارزیابی اساااتفااده قرار می مورد

(، اما سااااختار 22، 22، 28، 1سااانجی آن وجود دارد )هاي روانویژگی

. پس از هاي پژوهش حاضاار اسااتشااده مشااابه یافته عاملی كه گزار 

بررسی ساختار ابزار با استفاده از تحلي  عاملی اكتشافی، مدل تأیيدي آن 

د آمده نشان دادست هاي براز  بهنيز مورد بررسای قرار گرفت. شاخا

 از یکی كهاین به توجه گيرد. باكه مدل مورد نظر مورد تأیيد قرار می

نتيجه  در ت،اس عاملی تحلي  از استفاده ساازه، روایی هاي بررسایرو 

 ليسااات تنظيمچک هايعام  تأیيد به توجه با كه كرد بياان توانمی

 .است سازه روایی واجد ابزار این هيجانی،

 در نوعی عملکرد با آزمون هاينمره مقایسه طریق از ملاكی روایی

بنابراین در پژوهش حاضااار براي  ،شاااودمی تعيين خارجی مقياس یک

هاي اجتماعی اساااتفاده زمان ملاكی از مقياس مهارتبررسااای روایی هم

 همبستگی ضارایب معناداري تعيين براي روایی ملاكی بررسای در .شاد

 09/9از  آزمون یک روایی ندرت به درواقع، ندارد. قطعی وجود قاعده

، ضرایب نسبتاا بالایی به 19/9و  29/9بالاتر اسات؛ بنابراین ضرایب روایی 

هيجاانی كودكان با  تنظيم رابطاه رود. در پژوهش حااضااارشاااماار می

ليساات چک دهدمی نشااان كه آمد به دساات 22/9هاي اجتماعی مهارت

 عملکرد بررساای در بالایی نساابتاا زمانروایی هم داراي هيجانی تنظيم

نتایج مطالعه حاضار نشان داد كه كودكانی از نظر  .اسات كودكان فردي

د اند در تعاملات اجتماعی خوشده هيجانی مناساب ارزیابی ظرفيت تنظيم

 كنند. آنها همچنين ظرفيتتر عم  میبخشتر و اطمينانتر، قااطعمهرباان

يشااينه پ ،گذارند. همسااو با این نتایجخود مهارگري بالاتري به نمایش می

ی از سطح بالاینمود روندهد كه كودكان با رفتارهاي بن مینظري هم نشا

خود شااکساات مهار دهند و در عصاابانيت، غم و نارضااایتی را نشااان می

 خورند. علاوه بر این، آنها در مهار بيان احساااسااات منفی خود مشااک می

به  دارند، تمای نمود دیگر، كودكانی كه مشکلات درون. از سویی دارند

انند مهایی هيجانو در تنظيم  ،دهندتحركی نشاااان میكم غمگينی دارند،

 تواند به كودكان پرخطرهيجانی می دارند. تنظيم غم و اضاطراب مشااک 

كمک كند تا مشاااکلات رفتاري خود را در اوای  كودكی كاهش دهند 

منعکس  فردهيجانی در تعاملات اجتماعی  كه ظرفيت تنظيم(. ازآنجایی1)

كيفيت تعام  اجتماعی كودكان  هيجانی با اي تنظيمهد و مهارتشاااومی

شاااان هيجانی ن رابطاه دارد، كودكاانی كه نمرات بالایی در مقياس تنظيم

شاااوند و در روابط تر ارزیابی میدادند از طرف همساااالان خود مطلوب

 نندكنگرتر ادراک میتر و آیندهخود را به همان اندازه حساس ،فرديبين

اختی شاااننایافتگی روانتنظيمی هيجانی با سااااز ه بدك طوري باه؛ (0)

 (.80، 81-80همراه است )

 آلفاي ضااریب از هيجانی ليساات تنظيمچک اعتبار بررساای براي

 19/9یا  09/9از حدود  معمولاا مقادیر اعتبار بالاتر شااد. اسااتفاده كرونباخ

 بنابراین ضاااریب د.نگيرنظر میدر قبول  عنوان مقدار اعتبار قاب  را باه

ها و نيز ضریب آلفاي آمده براي هر یک از عام دست به كرونباخ آلفاي

ليساات چک درونی همسااانی از ها حاكیشااده براي ك  گویه بنديطبقه

(، 1ریس و همکاران ) پژوهش هايیافته با نتایج است. این هيجانی تنظيم

 .استمسو ( ه22( و مولينا و همکاران )28دانيسمان و همکاران )

پاساااخ و با  -الوآورد نظریه سااااساااتفاده از رويبا ها در ادامه گویه

شاااده چندبعدي براز  داده شاااد. بندياساااتفاده از مدل پاساااخ درجه

هاي مشابه، آمده نشاان داد این مدل نسابت به مدلدساتهاي بهشااخا

پاسخ براز  مناسب مدل -ال وها دارد. در نظریه ستناساب بهتري با داده

هاي حاصااا  از ابزار پژوهش دهنده روایی مناساااب دادهها نشاااانبا داده
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 ،ها. با توجه به اینکه مدل دوبعدي پاساخ مدرج نسبت به سایر مدلاسات

آمده با مبانی نظري دسااات ها دارد و نتایج بهتنااساااب بيشاااتري با داده

ه ليست در این نظریتوان گفت كه روایی چکمی ،هماهنگی بالایی دارد

 به ها و نيز بار عاملیهاي شيب و آستانهگيرد. شاخامورد تأیيد قرار می

ان ها نشها بررسی شد. بار عاملی گویهآمده براي هر یک از گویه دسات

كه داراي بار عاملی منفی اساات، بر  1جز گویه  ها بهگویهبيشااتر داد كه 

ناسبی هستند كه این نتایج نيز نظر خود داراي وضعيت م روي عام  مورد

با  هاگيري اسااات. نتایج بررسااای گویهمؤید روایی مناساااب ابزار اندازه

به دلي  شيب  منفی باید از  1اساتفاده از شاخا شيب نشان داد كه گویه 

به دلي   22و  29، 81، 80هاي ها كنار گذاشاته شود. گویهمجموعه گویه

 تند. بهها هسگذاري بين آزمودنییزهاي مناسبی براي تماشيب بالا، ملاک

ایت نهال روي مقياس منفی تا مًبت بیوطور نظري، پاارامتر شاااياب سااا

قدرت تشاااخيا منفی از آزمون كنار  الات باوشاااود. اما ساااتعری  می

با  الوكه اگر احتمال پاسااخ صااحيح دادن به ساازیرا شااوند، گذاشااته می

 دارد. همچنين ی وجودال اشکالومورد سادر افزایش توانایی كاهش یابد 

دامنه عادي بنابراین غيرعادي است.  2تر از به دست آوردن مقادیر بزرگ

ها نيز نشان . مقادیر شاخا آستانهاسات( 9و  2ال )وپارامتر تشاخيا سا

اي با یکدیگر فاصاااله داشاااتند كه هيچ اندازه بهها داد كاه تماامی گویه

طور مستق   ها بهگزینهاي تحت پوشش گزینه دیگر قرار نگرفت و گزینه

هایی از ساطح صافت داراي احتمال انتخاب از سوي افراد بودند. در بازه

گيري در سطو  مختل  سطح صفت خطاي اندازه و تابع آگاهی آزمون

در هر یک از متغيرها مورد بررساای قرار گرفت كه نتایج نشااان داد عام  

، بيشاااترین 2تا  -2در محدوده ساااطح صااافت بين گرایی ثباتی/ منفیبی

دهندگی بالا و آگاهی -2تا  2هيجاانی  دهنادگی و عااما  تنظيمآگااهی

ست ليدهد كه چکگيري پایينی دارد. این موضوع نشان میخطاي اندازه

نی و هيجا براي افرادي كه مقدار پایينی از سااطح صاافت در عام  تنظيم

دگی هندبرخوردارناد، آگااهیگرایی ثبااتی/ منفیبیساااطح باالاایی در 

دهنده دقت، آگاهی و اعتبار بيشاااتري دارد. تاابع آگااهی آزمون نشاااان

 گيري است. آزمون درباره سطح خاصی از صفت مورداندازه

آمده از دو نظریه كلاسااايک و دسااات بندي نتایج بهدرنهایت با جمع

)كودک من به راحتی از یک  1پاسااخ، با حذف دو گویه  -الونظریه ساا

ت دیگري می رود، هنگام تغيير فعاليت مضااطرب، فعاليت به ساامت فعالي

)كودک من  22زده نمی شااود( و عصاابی، ناراحت یا بيش از حد هيجان

در واكنش به رفتارهاي خصامانه، تهاجمی یا آزار و اذیت همسالان خود 

احسااساات منفی مناسابی مانند عصابانيت، ترس، خشم، یا پریشانی نشان 

ليست مورد تأیيد چک ايگویه 22ه ، نسخايگویه 21دهد( از نساخه می

گویه اسااات كه  81گرایی شااااما  ثبااتی/ منفیقرار گرفات. عااما  بی

ی به تظاهرات گرایثباتی/ منفیثباتی هيجانی است. سازه بیدهنده بینشان

 هاي شدید خشم و بدتنظيمیعاطفی نامناساب به لحای فرهنگی، واكنش

ادي كه از نظر هيجانی ناپایدارند اشاره دارد. افر ،هاي مًبت و منفیهيجان

يرات هيجانی و تغي ،پذیري، تحریکنایافتگیكام بروز خشم، تحم  پایين

گویه  1(. عام  دوم نيز شام  1دهند )ساریع از مًبت به منفی را نشان می

 هيجانی كودكان اسااات. ساااازه تنظيم تنظيم تجربه اسااات كه مرتبط با

ها به لحای براز منااساااب هيجانهيجاانی بياانگر خودآگااهی هيجاانی، ا

هيجانی مناساااب، قادر به  تنظيم افراد داراي .و همدلی اسااات ،اجتماعی

ها و بيان و رسااايدگی به شاااناساااایی و برقراري ارتباط صاااحيح با هيجان

(. 80اي خود هستند )هاي منفی مرتبط با اهداف شاخصای و زمينههيجان

 توانمی پاسااخ -الوساا نظریه كلاساايک و نتایج به اسااتناد با مجموع در

دوعاملی  الگوي هيجانی، تطبيق ليساات تنظيموالدین چک گفت كه فرم

 ابزار این كند ومی تأیيد كودكان ایران جامعه با را شاايلدز و ساايچتی

 توساااط بالينی، و پژوهشااای آزمایشاااگاهی هايموقعيت در تواندمی

 جمله ازگيرد.  قرار اسااتفاده مورد زبانجامعه فارساای در پژوهشااگران

 بررساای عدم و نمونه غيربالينی به اكتفا، حاضاار مطالعه هايمحدودیت

 از استفاده با آتی هايپژوهش .است بالينی جمعيت روي پرساشنامه این

 به دساااتيابی زمينه توانندتر، میگساااترده غير بالينی و بالينی هاينمونه

 هايگسااتره در را تر این مقياسدقيق كاربرد و تراصااي  بالينی هايیافته

 روایی براي مقياس یک تنها علاوه، به .كنند فراهم پژوهشاای و بالينی

 هايرو  از سایر شودمی پيشنهادكه در نتيجه  است رفته كار به ملاكی

 شود.  استفاده نيز واگرا و همگرا روایی بررسی براي روایی

 ملاحظات اخلاقی

این مطالعه بر اسااااس مجوزهاي علمی و  پیروی از اصههول اخلاپ پژوهش 

 طر  پژوهشی مصوب شده در تاریخ دانشگاه اراک در قالب اجرایی صاادر شاده

و با رضاایت كام  افراد نمونه اجرا شده  82210/01و به شاماره قرارداد  29/82/01

 .است
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 این مقاله با حمایت مالی دانشگاه اراک انجام شده است. حامی مالی 

 مهدیه شافيعی تبار به عنوان مجري در این مقاله نویسهندگان نقش هر یک از 

و  ،همکار طر  و ویراسااتار علمی در نقش ساانده مقاله؛ اكبري چرمهينیو نوی طر 

 .، فعاليت داشتندگرتحلي  همکار طر  ودر نقش  مولایی یساولی

 گونه تضاد منافعی بين نویسندگان وجود ندارد. در این پژوهش هيچ تضاد منافع 

بدین وساايله از دساات اندركاران دانشااگاه اراک به خاطر  قدردانی  و تشههکر

حمایت مالی از این پژوهش و همچنين مساائولان آموز  و پرور  شااهر اراک به 

 شود.دلي  صدور مجوز اجرایی این مطالعه، تشکر و قدردانی می
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