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چکيده
 پس از آمادّهسازي نسخه.)7002 ، روايي و ساختار عاملي تأيیدي پرسشنامهنظمجويي هیجان نوجوانان بود (فیلیپس و پاور،هدف اين پژوهش بررسي اعتبار
 وN2 =80 ،N1 =480(  وارسي ويژگيهاي روانسنجي آن توسط سه مطالعه مستقل،فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان با استفاده از فن ترجمه مضاعف
 همبستگيهاي مجموعه مادّه و بازآزمايي و روايي آن با، در دو مطالعه اول اعتبار پرسشنامه بر اساس روشهاي همساني دروني.) صورت گرفتN3 =100
 دامنه ضرايب آلفاي کرونباخ. در مطالعه سوم ساختار عاملي تأيیدي پرسشنامه بررسي شد.استفاده از همبستگي بین زيرمقیاسها و روايي مالکي بررسي شد
 نمرههاي مادّه و.) نشان داد که پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان از همساني دروني مطلوبي برخوردار است0/25( ) و کل مقیاس0/87 -0/27( زيرمقیاس
) بیانگر ثبات مقیاس0/24 -0/69( ) و ارزش ضرايب بازآزماييr=0/27  تاr=0/78(  همبستگي معناداري با يکديگر داشتند،نمرههاي کلي زيرمقیاسهاي مطابق
 الگوهاي همبستگي زيرمقیاسهاي پرسشنامهنظمجويي.عاملي اصلي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان حمايت کرد1  تحلیل عاملي تأيیدي از الگوي.بود
 يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که نسخه فارسي پرسشنامه.هیجان نوجوانان با يکديگر و با ابعاد اضطراب و افسردگي بیانگر روايي مالکي خوب مقیاس بود
. ويژگيهاي روانسنجي رضايتبخش در جامعه ايران دارد،نظمجويي هیجان نوجوانان
 نوجوانان، ويژگيهاي روانسنجي، نظمجويي هیجان:واژههاي كليدي
Abstract
he aim of present study was to assess the reliability, validity and confirmatory factor structure of the Emotion
Regulation Questionnaire –Adolescent Form (Philips & Power, 2007).The Persian version of the questionnaire was
prepared using double-translation technique. The psychometric properties were examined by three independent studies
(N1=180; N2= 80; N3=400).In the first two studies the reliability of the questionnaire was examined based on internal consistency,
item-test correlations and test-retest methods, and the validity of the questionnaire was examined using correlation between
subscales and criterion validity. In the third study the confirmatory factor structure of the questionnaire was assessed. The range of
Cronbach’s alpha coefficients of three subscales (.73 to .82) and total scale (.79) indicated that the Emotion Regulation
Questionnaire had a good internal consistency. Item scores and the total score of the corresponding subscales correlated
significantly (r=.38 to r = .72) and the test-retest correlation values (.65 to .71) suggested that the scale was stable. Confirmatory
factor analysis supported the four factors model of the questionnaire. The correlations among the subscales and correlation
coefficient model between depression and anxiety dimensions indicated a good criterion validity. The findings suggest that the
Emotion Regulation Questionnaire has a satisfactory psychometric properties, thereby providing support for the relevance of using
this scale in Iranian population.
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توانمندسازي در گستره زندگي داشته باشد.

نظمجويي هیجان 4فرايندي است که افراد از طريق آن

از سوي ديگر ،اعتقاد براين است که پژوهش در زمینه

واکنشهايشان را به موقعیتهاي هیجاني تغییر ميدهند

نظمجويي هیجان ممکن است منجر به فهم بهتر آسیبشناسي

(گروس و تامپسون .)7002 ،در اين راستا ،گروس ()7002

رواني در نوجوانان شود (سوتم-گرو و کندال .)7007 ،براي

نظمجويي هیجان را مجموعه نامتجانسي از فرايندهاي خودکار

دستیابي به اين هدف وجود ابزار مناسب سنجش از اهمیت

يا کنترلشده و آگاهانه يا ناآگاهانه ميداند که منجر به تنظیم و

ويژهاي برخوردار است .با اين وجود ،ابزارهاي مفیدي در اين

تعديل هیجانها ميشود .همچنین ،تامپسون 4551( 7نقل از

زمینه توسعه نیافته است و ابزارهاي موجود به بررسي مقابله در

حسني ،شیخان ،آرياناکیا و محمودزاده )4757 ،نظمجويي

نوجوانان پرداختهاند .بايد توجه داشت که در متون نظري بین

هیجان را به عنوان فرايندهاي دروني و بیروني مسؤول بازبیني،

مقابله و نظمجويي هیجان تفاوت قائل شدهاند (نگاه کنید به

ارزشیابي و تعديل واکنشهاي هیجاني (بهخصوص ويژگيهاي

گروس .)4555 ،ابزارهاي موجود عمدتاً براي استفاده در حوزه

زماني و شدت آنها) براي انجام دادن اهداف تعريف ميکند.

بزرگساالن تدوين شده است .اين مقیاسها هم محدوديتهايي

اعتقاد بر اين است که نقص در تواناييهاي اولیه نظمجويي

دارد و فقط به يک جنبه راهبردهاي نظمجويي هیجان

هیجان به عنوان عامل مرکزي تحول نابهنجار و توسعه

پرداختهاند .به عنوان مثال پرسشنامه نظمجويي شناختي

سازشنايافتگيهاي روانشناختي در حوزههاي مختلف است

هیجان( 7گارنفسکي ،کرايج و اسپینهاون )7004 ،فقط به

(پري ،اسوينگلر ،کالکینز و بل7046 ،؛ کالکینز7008 ،؛ کالکینز و

جنبههاي شناختي تمرکز دارد و به لحاظ نظري به راهبردهاي

فـوکـس7007 ،؛ کـینـان.)7000 ،

کنشي 1يا سازشيافته و بدکارکرد 9يا سازشنايافته ميپردازد.

در سـالهـاي اخیر ،نقش راهبردهاي نظمجويي هیجان در

پرسشنامه نظمجويي هیجان( 6گروس و جان )7007 ،فقط به

طیف وسیعي از اختاللها مورد اقبال شاياني قرار گرفته است

دو جنیه ارزيابي مجدد مثبت 2و فرونشاني 8ميپردازد .در اين

(آلدائو7046 ،7047 ،؛ آلدائو ،نولن-هوکسما و شوايزر7040،؛

مقیاس ارزيابي مجدد مثبت در قالب راهبرد سازشيافته و

آلدائو ،شپس و گروس7049 ،؛ لیهي ،تیرچ و ناپولیتانو.)7044 ،

فرونشاني بهعنوان راهبرد سازشنايافته در نظر گرفته شده

به عنوان مثال ،نقش راهبردهاي نظمجويي هیجان در

است .مقیاس مشکل در نظمجويي هیجان( 5گرتز و رومر،

اختاللهاي اضطرابي (آزادي ،)4754 ،افسردگي (برکینگ ،ريتز،

 )7001براي بررسي راهبردهاي سازشنايافته تدوين شده

اسوالدي و هافمن7041 ،؛ لي ،کون ،کاوري و لي،)7041 ،

است .تنها ابزار موجود در زمینه نوجوانان ،فهرست نظمجويي

درخودماندگي (مازفسکي و ديگران )7047،و اختالل وسواس

هیجان( 40شیلدز و سیچیتي )4552 ،است که آن هم بهوسیله

بياختیاري (استرن ،نوتا ،هیمبرگ ،هوالوي و کولس)7041 ،

بزرگساالن درجهبندي ميشود .بنابراين ،تدوين ابزار داراي

نشان داده شده است .مفهومسازيهاي اخیر در زمینه نظمجويي

ويژگيهاي قاطع روانسنجي در زمینه راهبردهاي نظمجويي

هیجان بیانگر آن است که نظمجويي هیجان صرفاً يک فرايند

نوجوانان ضروري مينمايد.

هیجاني خالص نیست ،بلکه متکي بر فرايندهاي نوروفیزيولوژيک،

در اين زمینه فیلیپس و پاور ( )7002گام مهمي برداشتند و

رفتاري و شناختي است که در خالل تحول گسترش مييابد و

مقیاس نظمجويي هیجان را براي نوجوانان تدوين و روي 779

يکپارچه ميشود (کالکینز7008 ،؛ فوکس و کالکینز.)7007 ،

نفر از نوجوانان جامعه انگلستان با دامنه سني  47تا  45سال

بنابراين ،راهبردهاي نظمجويي هیجان ميتواند جايگاه مرکزي

(با میانگین سني )49/06اجرا کردند .مقیاس حاضر مبتني بر

در تعلیم و تربیت ،مداخالت پیشگیرانه ،رواندرماني ،سنجش و

مفهوم روياروگري در متون روانشناختي است .در اين راستا،

6. Emotion Regulation Questionnaire
7. positive reappraisal
8. suppression
9. Difficulties in Emotion Regulation Scale
10. Emotion Regulation Checklist

1. emotion regulation
2. Thompson, R. A.
)3. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ
4. functional
5. dysfunctional

جعفر حسني

پژوهشها نشان دادهاند که استقالل عمل با توانمندي من رابطه

در مجموع ميتوان گفت که نظمجويي هیجان يکي از

مستقیم دارد و هر دو سازه مرتبط با تواناييهاي نظمجويي هیجان

عناصر کلیدي تحول زيستي ،روانشناختي ،اجتماعي و معنوي

هستند (کورزبان ،داکورث ،کابل و میرز7047 ،؛ اينزلیچت،

است و تکوين مناسب اين راهبردها در طول زندگي (به-

لگالت و تیپر7041 ،؛ باومیستر .)7041 ،در پژوهش فیلیپس و

خصوص در دوره نوجواني) از اهمیت ويژهاي برخوردار است .از

پاور ( )7002ابتدا بر اساس الگوي مفهومي (کارآمد دربرابر

سوي ديگر ،تدوين ابزار مناسب به منظور سنجش يک سازه

ناکارآمد و دروني در برابر بیروني 17 )4مادّه تدوين شد و

بخش مهمي از فرايندهاي مبتني بر شناخت ،اندازهگیري،

40متخصص (دو روانشناس بالیني ،يک روانشناس سالمت،

مقايسه ،مداخله و کاربرد آن محسوب ميشود .بنابراين ،با

چهار روانشناس پژوهشگر ،يک روانشناس اجتماعي ،يک

توجه به اهمیت و جايگاه سازه هیجان در گسترههاي مختلف

روانشناس صنعتي سازماني و يک مشاور کودک و روانپزشک

روانشناسي و نقش راهبردهاي نظمجويي هیجان در پديدايي

نوجوانان) مادّهها را ارزيابي کردند .از آنها خواسته شده بود که

فرايندهاي بهنجار و مرضي روانشناختي ،زيربناي نظري و

مادّههاي غیرمرتبط را شناسايي و مشخص کنند که مادّههاي

پیشینه پژوهشي غني پرسشنامه نظمجويي شناختي هیجان و

باقـيمانـده بـا کـدام يـک از چهـار سبـک کارآمـد/درونـي،7

عدم بررسي اعتبار و روايي اين ابزار در فرهنگ ايراني ،بررسي

ناکارآمد/دروني ،7کارآمد/بیروني 1و ناکارآمد/بیروني 9نظمجويي

ويژگيهاي روانسنجي و ساختارعاملي با توجه به جامعه

هیجان مرتبط است .در نتیجه  77مادّه باقي ماند که  8مادّه با

ايراني ،ضروري مينمايد .از اينرو ،اين پژوهش با هدف تهیه

سبک کارآمد/دروني (بهعنوان مثال ،من نسبت به شرايط

نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان و وارسي

موجود دورانديش هستم) 44 ،مادّه با سبک ناکارآمد/دروني

ويژگيهاي روانسنجي آن در جامعه ايران انجام شده است.

(بهعنوان مثال ،من احساساتم را بروز نميدهم) 6 ،مادّه با
سبک کارآمد/بیروني (بهعنوان مثال ،من احساساتم را با کسي

روش

مثال ،من تالش ميکنم ديگران را برنجانم) مرتبط بودند.

طرحهاي همبستگي تعلق داشت و شامل سه مطالعه جداگانه

فیلیپس و پاور ( )7002همچنین از سه شاخص ديگر يعني

بود که جامعه آماري هر سه مطالعه دانشآموزان شهر کرج در

پرسشنامه دشواريها و قوتها( 6گودمن ،)4552 ،مقیاس

سال تحصیلي  57-51بودند .شرکتکنندههاي مطالعه اول

مشکالت سالمت روانتني( 2کوري ،سمدال ،بويس و

پژوهش  480نفر ( 50نفر دختر و  50نفر پسر) از دانشآموزان

اسمیت )7004،و پرسشنامه غربالگري کودکان( 8راونز-سايبرت

بودند که با هدف تجزيه و تحلیل مادّهها ،تعیین همساني

و ديگران )7009 ،براي بررسي روايي مالکي استفاده کردند .پس

دروني و تعیین روايي سازه و مالکي به شیوه نمونهبرداري

از تحلیل اعتبار و عاملي  47مادّه حذف شد و نهايتاً  48مادّه باقي

تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .میانگین و

ماند .الگوي همساني دروني مقیاس بیانگر تناسب باالي دو

انحراف استاندارد سن دختران و پسران در مطالعه اول به

زيرمقیاس ناکارآمد/دورني و ناکارآمد/بیروني و همچنین دو زير

ترتیب  )1/79( 41/96و  )1/79( 47/68بود .در مطالعه دوم،

مقیاس کارآمد/دروني و کارآمد/بیروني بود .در بررسي اعتبار ،آلفاي

 80نفر ( 19نفر دختر و  79نفر پسر) از شرکتکنندهها با هدف

کرونباخ براي زيرمقیاسها از  0/66تا  0/26بهدست آمد .عالوه

تعیین اعتبار بازآزمايي به شیوه نمونهبرداري دردسترس انتخاب

براين ،تحلیل عاملي به روش اکتشافي و تأيیدي منجر به

شدند و در يک بازه زماني چهار هفتهاي دوبار نسخه فارسي

استخـراج چهـار سبـک نظـمجـويي هیـجان کارآمد/دروني،

پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان را تکمیل کردند .میانگین و

ناکارآمد/دروني ،کارآمد/بیروني و ناکارآمد/بیروني شد.

انحراف استاندارد سـن دختـران و پسـران در مطـالعـه دوم به

5. external-dysfunctional
)6. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ
7. Psychosomatic Health Problems Scale
8. KIDSCREEN

1. functional vs. dysfunctional, internal vs. external
2. internal-functional
3. internal-dysfunctional
4. external-functional
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در میان ميگذارم ) و  2مادّه با سبک ناکارآمد/بیروني (بهعنوان

اين پژوهش باتوجه به هدف و شیوه گردآوري دادهها ،به
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شرکتکنندههاي

ترتیب  )7/71( 41/48و  )7/99( 47/89بود.

مادّه دارد و براي ارزيابي نشانههاي اضطراب در گروههاي سني 8

مطالعه سوم هم  100نفر ( 700نفر دختر و  700نفر پسر) از

تا  45سال استفاده ميشود .هرمادّه بر مبناي يک مقیاس

دانشجويان بودند که با هدف بررسي ساختار عاملي تايیدي

چهاردرجهاي لیکرت از صفر تا سه (هرگز ،به ندرت ،گاهي اوقات

پرسشنامه به شیوه نمونهبرداري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي

و همیشه) نمرهگذاري ميشود .اين مقیاس چهار بعد اضطراب

انتخاب شدند .میانگین و انحراف استاندارد سن دختران و پسران

اجتماعي ،7اضطراب جدايي ،7اجتناب از آسیب 1و نشانههاي

در مطالعه سوم به ترتیب  )1/80( 41/99و  )1/70( 47/59بود.

جسماني 9را اندازهگیري ميکند (کینگري ،گینسبورگ و بورشتین،

در اي ن پژوهش از ابزارهاي زي ر استفاده شد:

 .)7005در مطالعه ايوارسون ( )7006ضرايب آلفاي کل مقیاس

نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هيجان نوجوانان

0/82و زيرمقیاسهاي آن  0/61تا  0/81و در پژوهش مشهدي،

(فیلیپس و پاور .)7002 ،اين ابزار خودگزارشدهي  48مادّه

سلطانيشال ،میردورقي و بهرامي ( )4754ضرايب آلفاي کل

دارد و راهبردهاي نظمجويي هیجان نوجوانان را در قالب چهار

مقیاس  0/25و زيرمقیاسهاي آن 0/17تا 0/28گزارش شده

بعد کارآمد/دروني ،ناکارآمد/دروني ،کارآمد/بیروني و ناکارآمد/بیروني

است .همچنین در اين مطالعه ضرايب روايي همگرا 0/78

بررسي ميکند .براي نمرهگذاري از طیف لیکرت پنج درجهاي (4

(اضطراب آشکار) و واگراي ( 0/07افسردگي) به دست آمد.

معادل هرگز تا  9معادل همیشه) استفاده شد .فلیپس و پاور

سياهه افسردگي كودكان( 6کواکس .)4557 ،سیاهه

( )7002ضرايب آلفاي کرونباخ زيرمقیاسهاي کارآمد/دروني،

افسردگي کودکان يک ابزار خود گزارشدهي است که براي

ناکارآمد/دروني ،کارآمد/بیروني و ناکارآمد/بیروني را به ترتیب

سنجش نشانههاي شناختي ،رفتاري و عاطفي افسردگي در کودکان

 0/66 ،0/27 ،0/26و  0/26و ضرايب روايي واگرا و همگرا

و نوجوانان  2تا 42ساله طراحي شده است .اين پرسشنامه داراي 72

براي زيرمقیاسها را از  0/48تا  0/16گزارش کردند .به منظور

مادّه است که هر مادّه شامل سه جمله است و آزمودني يکي از سه

تهیه و آمادهسازي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان

جمله را که بیانگر احساسات ،افکار و رفتار او در طول دو هفته

نوجوانان از فن ترجمه مضاعف استفاده شد .ابتدا پرسشنامه از

گذشته است انتخاب ميکند .مادّههاي از صفر تا  7نمرهگذاري

طريق پژوهشگر به فارسي ترجمه شد و سپس از طريق يک

ميشوند .نمره صفر نشاندهنده فقدان نشانه ،نمره يک بیانگر نشانه

نفر متخصص ادبیات زبان فارسي ،يک نفر متخصص زبان

متوسط و نمره  7بیانگر وجود نشانه آشکار است ،در نتیجه دامنه

انگلیسي و سه نفر از متخصصان روانشناسي مورد بازبیني قرار

نمرهها از صفر تا  91است که نمرههاي باالتر نشاندهنده افسردگي

گرفت و ايرادهاي موجود رفع شد .در مرحله بعد ،نسخه

بیشتر است (مکاي ،امرگلو و انسال .)7040 ،ايوارسون ()7006

ترجمهشده از طريق يک متخصص ادبیات زبان انگلیسي به

همساني دروني سیاهه افسردگي کودکان را در کودکان سوئدي

انگلیسي برگردانده شد .پس از مطابقت نسخه ترجمهشده با نسخه

 0/86گزارش کرده است .همچنین نتايج پژوهش دهشیري ،نجفي،

اصلي اشکاالت موجود رفع و پرسشنامه آماده بهرهبرداري شد.

شیخي و حبیبيعسگرآباد ( )4788نشان داد که اعتبار بازآزمايي و

قبل از اجراي اصلي نسخه فارسي در قالب يک مطالعه مقدماتي

همساني دروني اين پرسشنامه به ترتیب  0/87و  0/87است .در اين

روي  90نفر از دانشآموزان که به صورت دردسترس انتخاب شده

پژوهش ضرايب همبستگي سیاهه افسردگي کودکان با مقیاس

بودند ،اجرا شد .هدف مطالعه مقدماتي ،گرفتن بازخورد از

افسردگي کودکان و پرسشنامه افسردگي به ترتیب  0/25و 0/82

شرکتکنندهها درباره دستورالعمل پرسشنامه ،درک محتواي

بهدست آمد که بیانگر روايي مطلوب مقیاس است.

مادّهها و رفع ايرادهاي احتمالي در مادّهها بود.

دادهها از طريق ضرايب آلفاي کرونباخ ،ضرايب همبستگي

مقياس چندبعدي اضطراب( 4مارچ ،پارکر ،سالیوانآ استالینگ و

پیرسون و تحلیل عاملي تايیدي (جورسکوگ و سوربوم)7007 ،

کانرز .)4552 ،اين مقیاس يک ابزار خودگزارشدهي است که 75

تحلیل شد.

4. harm avoidance
5. physical symptoms
)6. Children’s Depression Inventory (CDI

)1. Multidimensional Anxiety Scale (MAS
2. social anxiety
3. separation anxiety

جعفر حسني

نوجوانان از سه روش همساني دروني ،4ثبات 7و همبستگيهاي

يافتهها
قبل از اعتباريابي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان

مجموعه مادّه 7استفاده شد .به منظور بررسي همساني دروني

نوجوانان ،ابتدا تحلیل مادّه انجام شد .در اين فرايند ،مشخصههاي

پرسشنامه ،آلفاي کرونباخ به صورت جداگانه براي دختران ،پسران و

آماري مقیاس شامل میانگین و انحراف استاندارد هر مادّه ،ضريب

کل آزمودنيها محاسبه شد .براي بررسي ثبات پرسشنامه از روش

تشخیص مادّهها (ضريب همبستگي هر مادّه با نمره کل مجموعه

بازآزمايي استفاده شد .بدين منظور  80نفر از دانشآموزان در يک

48مادّهاي) و ضريب آلفاي کرونباخ در صورت حذف هر مادّه

بازه زماني  1هفتهاي مجدداً به پرسشنامه پاسخ دادند و ضريب

محاسبه شد .ضريب اعتبار (آلفاي کرونباخ) مقیاس  0/88بود.

همبستگي پیرسون بین نمرهها حاصل از دوبار اجراي پرسشنامه

ضرايب تشخیص مادّهها نشان داد که تمام مادّهها همبستگي

محاسبه شد .همچنین براي بررسي اين نکته که کدام مادّه با کدام

قابل قبولي با نمره کل مقیاس دارند و نیاز به حذف هیچ يک از

زيرمقیاس برازش مطلوب دارد ،همبستگيهاي مجموعه مادّه

مادّهها نیست.

(همبستگي يک مادّه با نمره کل مقیاس مربوط بدون اضافه کردن

در بررسي اعتبار نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان

مادّه) محاسبه شد (جدول .)4

جدول4
ضرايب آلفاي کرونباخ ،بازآزمايي و دامنه همبستگيهاي مجموعه مادّه زيرمقیاسهاي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان
زير مقياس
ناکارآمد/دروني
کارآمد/دروني
ناکارآمد/بيروني
کارآمد/بيروني
کل مقياس

M

SD

32/32
37/64
38/63
38/80
----

2/97
2/63
6/38
3/06
---

آلفاي کرونباخ
کل
پسر
دختر
8/97 8/08 8/92
8/03 8/08 8/97
8/06 8/03 8/08
8/99 8/94 8/97
8/00 8/06 8/97

دامنه ارزشهاي همبستگي مجموعه مادّه
کل
پسر
دختر
8/93 -8/63
8/47 -8/20
8/77 -8/64
8/48 -8/68
8/43 -8/63
8/78 -8/27
8/44 -8/27
8/49 -8/27
8/42-8/20
8/43 -8/68
8/42 -8/27
8/79 -8/63
8/40 -8/63
8/48 -8/63
8/74 -8/67

ضرايب بازآزمايي
()n =08
8/93
8/47
8/94
8/40
8/47

براي تمام زيرمقیاسها رضايتبخش و تمام ضرايب بازآزمايي

از طريق همبستگي بین زيرمقیاسها و روايي مالکي (اجراي

مطلوب است .عالوه بر اين ،دامنه اکثر همبستگيهاي

همزمان با مقیاس چندبعدي اضطراب و سیاهه افسردگي

مجموعه مادّه بیشتر از  0/1است .بنابراين ،ميتوان گفت که

کودکان) بررسي شد .در جدول  7ضرايب همبستگي بین

کل مقیاس و زيرمقیاسهاي نسخه فارسي پرسشنامه

زيرمقیاسهاي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان

نظمجويي هیجان نوجوانان همساني دروني مطلوب دارد.

نوجوانان درج شده است.

جدول 7
ضرايب همبستگي بین زيرمقیاسهاي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي
هیجان نوجوانان
زيرمقياس
 .1ناکارآمد/دروني
 .2کارآمد/دروني
 .3ناکارآمد/بيروني
 .4کارآمد/بيروني

3
-8/89
8/47
-8/32

3

2

-3
-8/34
8/97

-8/87

بر اساس دادههاي جدول  7ميتوان گفت که روابط دروني

زيرمقیاسهاي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان

خوبي بین زيرمقیاسهاي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي

نوجوانان با ابعاد مقیاس چندبعدي اضطراب و افسردگي

هیجان نوجوانان وجود دارد .در جدول  7ضرايب همبستگي

مشاهده ميشود.

3. item rest correlations

2. stability

1. internal consistency

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /15بهار 5931

نتايج جدول  4نشان ميدهد که ضرايب آلفاي کرونباخ

روايي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان
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اعتبار ،روايي و ساختار عاملي تأيیدي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان

جدول 7
ضرايب همبستگي بین زيرمقیاسهاي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان با مقیاس اضطراب چندبعدي و مقیاس افسردگي کودکان
زيرمقياس

ابعاد اضطراب
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ناکارآمد/دروني
کارآمد/دروني
ناکارآمد/بيروني
کارآمد/بيروني

اضطراب اجتماعي

اضطراب جدايي

اجتناب از آسيب

نشانههاي جسماني

اضطراب کل

8/67
-8/64
8/24
-8/24

8/27
-8/77
8/67
-8/63

8/63
-8/64
8/27
-8/60

8/39
-8/20
8/66
-8/24

8/68
-8/24
8/29
-8/63

افسردگي
8/70
-8/63
8/73
-8/78

شکل  .7نمودار ضرايب مسیر ساختار عاملي تأيیدي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان

بر اساس دادههاي جدول  7ميتوان گفت که الگوي

مدل با دادهها سعي شد با آزاد کردن برخي پارامترها بر اساس

ضرايب همبستگي زيرمقیاسها با ابعاد مقیاس چندبعدي

شاخصهاي تعديل ،مدل بهبود يابد .بدين منظور ،بر مبناي

اضطراب و افسردگي بیانگر روايي مالکي همزمان مطلوب

شاخصهاي پیشنهادي مدل ،زيربناي نظري پرسشنامهي

نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان است.

راهبردهاي فرايندي تنظیم هیجان ،نتايج تحلیل عاملي اکتشافي

براي بررسي میزان برازش ساختار 1عاملي نسخه فارسي

مبتني بر چرخش واريماکس و با در نظر گرفتن همبستگي بین

پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان با پرسشنامه اصلي از تحلیل

عاملهاي به دست آمده ،پارامترهاي متعددي آزاد شد .نمودار

عاملي تأيیدي با روش حداکثر درستنمايي 4در سطح ماتريس

مسیر تحلیل عاملي تأيیدي بعد از آزاد شدن اين پارامترها همراه با

واريانس کوواريانس استفاده شد (نگاه کنید به جورسکوگ و

ضرايب مسیر و شاخصهاي برازش اولیه در شکل  7و ضرايب

سوربوم .)7007 ،قبل از بررسي برازش مدل ،ابتدا چولکي و کجي

استاندارد و شاخص  Tدر جدول  1مالحظه ميشود.

نمرهها مورد بررسي قرار گرفت و دادههاي پرت حذف شدند و

دادههاي جدول  1نشان ميدهد که تمام بارهاي عاملي

دادهها مورد هنجارسازي قرار گرفتند .به منظور برازش کامل

استخراجشده باالتر از  0/10هستند و توزيع مادّهها در عاملها
1. maximum likelihood method

532

جعفر حسني

با زيربناي نظري مقیاس و ساختار اصلي پرسشنامه مطابقت

است .بنابراين ،با توجه به اعداد جدول  9و ضرايب استاندارد شده

دارد و همپوشاني زيادي بین عاملها در مادّهها وجود ندارد.

و شاخص  Tميتوان گفت که مدل تأيیدي از برازش قابل قبول

در مرحله بعد ،برازندگي الگو بر اساس شاخص ،χ7شاخص

برخوردار است.

برازندگي تطبیقي ،شاخص هنجارشده برازندگي ،شاخص

جدول 1
ضرايب استاندارد و شاخص Tتحلیل عاملي تأيیدي

برازندگي نسبي ،ريشه استاندارد باقيمانده مجذور میانگین،
ريشه دوم واريانس خطاي تقريب و شاخص برازندگي بررسي
شد که نتايج آنها در جدول  9مشاهده ميشود.

زير مقياس

مادّه

ضرايب استاندارد

شاخصT

دروني/ناکارآمد

3
7
7
32
39
3
4
38
36
30
2
9
33
37
34
6
0
33

8/98
8/60
8/92
8/48
8/79
8/98
8/92
8/40
8/90
8/94
8/47
8/97
8/40
8/47
8/93
8/76
8/96
8/97

34/46
7/36
37/29
33/70
34/83
36/72
37/92
36/37
39/62
34/46
36/44
34/33
36/20
36/93
37/84
38/00
37/72
34/34

شاخصهاي برازندگي تطبیقي ،برازندگي هنجارشده،
برازندگي نسبي و برازندگي هر چقدر نزديک به يک باشد بیانگر
برازش مطلوب الگو است .هرچند براي بررسي شاخص برازندگي

دروني/کارآمد

معموالً از شاخص  χ7استفاده ميشود اما  χ7با افزايش حجم
نمونه و درجه آزادي افزايش مييابد .به همین دلیل هو و بنتلر
( )4555استفاده از دو شاخص برازندگي ريشه استاندارد باقيمانده

بيروني/ناکارآمد

مجذور میانگین و ريشه دوم واريانس خطاي تقريب را توصیه
کردهاند .به اعتقاد شرمیله-انگل ،موسپروگر و مولر ( )7007مقادير
ريشه استاندارد باقيمانده مجذور میانگین بین صفر تا  0/09بیانگر
برازش خوب و  0/09تا  0/40بیانگر برازش قابل قبول مدل است.

بيروني/کارآمد

همچنین مقادير ريشه دوم واريانس خطاي تقريب بین  0تا 0/09
بیانگر برازش خوب و  0/09تا  0/08بیانگر برازش قابل قبول

جدول 9
شاخصهاي برازش تحلیل عامل تأيیدي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان
344/09

323

8/04

8/77

8/06

8/73

8/86

8/84

بحث

زيرمقیاسهاي نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان

راهبردهاي نظمجويي هیجان يکي از جنبههاي تحولي

بود .همچنین ،نتايج ضرايب بازآزمايي و همبستگيهاي مجموع

شخصیت است و همراه با افزايش سن ،تغییرات عمدهاي در

مادّه بیانگر ثبات خوب مقیاس بود .اين نتايج با نتايج مطالعه اصلي

بهرهگیري و استفاده از آنها رخ ميدهد .در دوره نوجواني با توجه

(فیلیپس و پاور )7002 ،همسو است .بنابراين ،ميتوان گفت که

به بروز و ظهور تحوالت بنیادين در ابعاد زيستي ،رواني و اجتماعي

نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان در جامعه ايران

نوجوانان ،راهبردهاي نظمجويي هیجان بسیار متفاوت از ساير

داراي اعتبار رضايتبخش است.

دورهها متجلي شود .هدف پژوهش حاضر تهیه نسخه فارسي

افزون بر اين ،در اين پژوهش براي بررسي ساختار عاملي و

پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان و وارسي ويژگيهاي

روايي سازه نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان

روانسنجي آن در جامعه ايران بود .نتايج نشان داد که نسخه

از روش تحلیل عاملي و همبستگي بین زيرمقیاسها استفاده

فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان اعتبار مطلوبي دارد.

شد .نتیجه نشان داد که اين پرسشنامه از 1عامل تشکیل شده
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روايي همزمان پرسشنامه نشان داد که بین زيرمقیاسهاي

مورد بررسي قرار گرفته است .بنابراين ،بهتر است در

نسخه فارسي پرسشنامه نظمجويي هیجان نوجوانان با ابعاد

پژوهشهاي بعدي ساير جنبههاي روايي با ساير ابزارها و

اضطراب و افسردگي روابط قابل پیشبین برقرار است .يافتهها

روشهاي اندازهگیري بررسي شود.
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