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Psychometric Properties of the Emotional and Emotional 

Management Tool in Children 
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 سنجی دانشگاه آزاد واحد الکترونیک تهران مرکزکارشناس ارشد روان . 1
 

 چکیده

حاضرررر ويژری روان سرررنجی ابزار پژوهش 

مديريت عواطف و احسراسرات در کودکان را 

 257یآمار ونهنم مورد مطالعه قرار می دهد.

مراجعه به مرکز فراموز پهنه  فراریراننفر از 

که  تدايی بوده  از  %10جنوب در مقطع اب

مل  کل( را شررررا عه )مراجعین  جام حجم 

ها با اسرررتفاده تحلیل عاملی داده شرررود.می

فا یاکتشرررراف ماکس( و آل  ی)چرخش واري

و حررداک ر  SPSS-24افزار کرونبرراب بررا نر 

مادرسررررت و  هيتجزلیزرل  افزاربا نر  يین

، KMO=0.779نشان داد  جياشدند. نت لیتحل

 اسررکو ر یکا بيبارتلت با تقر تيآزمون کرو

هر سررره  یبرا هیاول ژهيوو ارزش 917/585

حاصرل شرد. در مدل ارا ه  1عامل بزررتر از 

، RMSEA=0.12 ،df=51 ،CFI=0.93شده، 

NFI=0.90 ،RFI=0.87 ،IFI=0.93  مناسررب

فا برا قدار آل مل اول یرزارش شررررد. م  عا

مل د738/0 عا مل سرررو   823/0و  ،  عا و 

Abstract 

The relationship and awareness between 

the children and their teachers and 

parents is one of the most important 

steps to make an effective relationship 

between them. Its years that this matter 

has attracted the attention of educational 

and breeding expert to itself. Parents and 

children can provide a situation for there 

to see their logical and correct behavior 

by deing aware of their emotions and the 

amount of management which the 

children can have on thir emotions. The 

aim of this study is to standard the tail to 

evaluate the Psychometric properties of 

emotional and emotional management 

tool among primary school children 

referring to Faramoz centers of southern 

Tehran. The sample of 257 learners 

from faramooz center that cover 10% of 

total clients. data were analyzed using 

exploratory factor analysis ( varimax 

rotation) and Cronbach’s alpha using 

spss-24 software and maximum 

likelihood using lisrel 8.72 software . 

The result showed kmo=0.779 / 

Bartlett’s sprite test with chi-square 
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 مقدمه

 تربیت و تعلیم متخصصان نظر هاسال که هستند مهمی موارد جمله از فرزندان و والدين ارتباط

ست کرده جلب خود به را ستین خانواده. ا ست پايگاهی نخ  فراهم را محیط و کودک بین پیوند که ا

 ذهنی و جسرررمانی لحاظ از ریرد،می فرا جهان درباره را اولیه هاینگرش خانواده و کودک. کندمی

 سرانجا  و ریردمی ياد را رفتار اساسی هنجارهای. آموزدمی را رفتن سخن هایشیوه يابد،می رشد

 (.1391 هیبتی، از نقل) شودمی اجتماعی و ریردمی شکل روحیاتش و اخالق ها،نگرش

 دمور مختلف هایمطالعه در آن کارکردی بعد که است خانواده محیطی، عوامل ترينمهم از يکی

 خاص رفتارهای که هستند هايیموقعیت یآفريننده خود رفتارهای با والدين. است ررفته قرار تأمل

شق و انگیزدبرمی فرزندان در را سازی برای را هاسرم شويق به يا و داده قرار هاآن اختیار در الگو  ت

سته صی د سیاری در پردازد،می رفتارها از خا ست  وادهخان عملکرد و نقش اين موارد از ب  باعث که ا

 خود هایحمايت با خانواده اين نیز ديگر بسیار موارد در و شودمی کودکان در  عواطف آمدن بوجود

شارهای مقابل در فرزندان از سه ف ساالن و مدر صل هایتنش کردن آرا  و بردن بین از باعث هم  حا

 .(1385 فیروزبخت، ترجمه ؛1990 شرودر،) شودمی  احساسات و عواطف از

 که شررروندمی رو به رو زيادی و کم هایاسرررترس با خود زندری در آموزاندانش اغلب معموالً

 فرد ارتباط در حتی که هورمونی تغییرات و رشد مانند است رشدی تغییرات از ناشی هاآن از بخشی

سترس. رذاردمی تأثیر اجتماع و والدين با شار شامل و فردی ديگر هایا شرفت برای ف سه پی  ،مدر

سه، تغییر خانواده، انتقال و نقل شدمی والدين اعتیاد و طالق والدين، نزاع مدر  همکاران، و نوری) با

 در روزمره هایاسترس اين به عصبی واکنش و هیجانی هایپاسخ(. 1382 پور،حسن از نقل ؛1379

 (.1381 محمدی، سید ترجمه ؛1999، پروچسکا) شودمی اضطراب ايجاد باعث فرد

شنامه ن یکل يیايو پا 820/0 س  847/0 زیپر

و  يیبدست آمد. در مجموع پرسشنامه از روا

 برخوردار است.  یقابل قبول يیايپا

یدي: هايواژه يت عواطف و  ابزار کل مدير

ی، عامل لیتحلمرکز فراموز،  ،احسررراسرررات

  روايی، پايايی

 

approximation 585.917 and initial value 

for all three factors greater than 1.0 In 

the proposed model reported was 

RMSEA=0.72 df=51   CFI=0.93  NFI= 

0.90  RFI=0.87  IFI:0.93.  The alpha 

value for the first factor was 0.738 the 

second factor was 0.823 and the third 

factor was 0.820 and the total reliability 

of the questionnaire was 0.847 .In total 

the questionnaire has acceptable 

reliability and validity 

Keywords:       emotional management 

tool . faramooz center. Exploratory . 

analysis . reliability. Validity  
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 راهبردهای بحث باشررد،می جالب آموزاندانش و مدارس در آن بررسرری که موضرروعات رديگ از

 از يکی سازش استرس، تعاملی مدل طبق بر. است   احساسات و عواطف مديريت همان يا و سازشی

 را فرد سازشی هایتالش. است ررفته قرار ارزيابی مورد عمیقی طور به که باشدمی اساسی ابزارهای

 بوده اين بر رمان که است مديدی هایمدت. نمايدمی ياری منفی هیجان کاهش يا فتارر اصالح در

 و باشد داشته بارزيان تأثیر افراد روانی و جسمانی سالمت بر تواندمی روزمره هایررفتاری که است

 ، کوکس) شودمی افراد درونی تنش و هیجانات کاهش باعث که است افراد سازشی راهبردهای اين

1978.) 

شايند! بلکه  شايند يا ناخو سات خو سا سطه ايجاد اح عواطف اهمیت زيادی دارند؛ نه فقط به وا

کنند. عواطف بر خالف رفتار، در همین احسرراسررات هسررتند که چگونگی رفتار ما را مشررخ  می

ستند؛ نه سايرين نی ستی ما  معرض کنترل  توانند و نه ديگران می مقادر به کنترل عواطف ديگران ه

سات  ما اطفعو ستفقط متعلق به ما را کنترل کنند و به بیانی ديگر، احسا . البته ديگران خودمان ا

ساتهم می سا شند.توانند حداک ر کوشش خود را برای تاثیر روی اح شته با اما فقط و فقط  مان را دا

شود يا نه!د تواند انتخاب کنمیخود فرد  سات بندی کلی، در يک طبقه که اين تاثیرات اعمال  سا اح

 رروه تقسیم کرد: 2توان به را می

داشتن سطح مناسبی از  ندکنند، عملکرد موثرتری داشته باشکمک میافراد  احساساتی که به .1

صورت معمول بخشد و در نتیجه، بهتر از زمانی که بهاضطراب است که عملکرد را ارتقا می

 کنید.و عادی به مسا ل نظر داريد، اقدا  می

باشد، احساساتی  فردتر از سطح توانمندی پايین شوند عملکرد موثرموجب میاحساساتی که  .2

شروند. در مانند خشرم، دلواپسری و احسراس رناه هسرتند که غالبا مانع عملکرد موثر می

شت.  ضمن مادامی که شايندی خواهید دا ساس ناخو شما وجود دارد، اح اين حاالت در 

ساتی که موجب ارتقای عملکر ست احسا ضح ا بخش هستند، شوند، مطلوب و لذتد میوا

شرروند، هم ناخواسررته و هم ناخوشررايند در مقابل احسرراسرراتی که باعث افت عملکرد می

 هستند.

شکیل  می سان را ت سی زندری ان سا صوير زندری دهند به رونهعواطف بخش مهم و ا ای که ت

ست. ويژری شوار ا ریری عاطفی و درک و اطها و تغییرات عواطف، چگونگی  ارتببدون آن پنداری د

صیت، تحول اخالقی و روابط اجتماعی،   شخ سازمان  شد و  شی مهم در ر سیر عواطف ديگران، نق تف

سانهمه (. 1379)لطف آبادی،  ریری هويت و مفهو  فرد داردشکل  در را عواطف و هاهیجان ها،ان

های رونارون، موقعیت  با رويارويی در که اسرررت طبیعی کامالً اين و کنندمی  تجربه خود زندری

 (.1384د )قديری، عواطفی متفاوت از خود نشان دهن

شت میاز آيات و روايات، اين صورت تعارض با  رونه بردا شود و در  شود که عواطف بايد کنترل 

ها را ترجیح داد؛ بلکه الز  اسرررت با افراط در عواطف مبارزه توان همه جا  آنهای ديگر نمیارزش
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اين هدف تنها با (. 1384دهیم )مصرررباح يزدی،  را تحت راهنمايی و کنترل عقل قرارها کنیم و آن

(. 1384 )شريعتمداری، شناخت صحیح و درستِ چگونگی ابراز و کنترل عواطف، محقق خواهد شد

سان تعادل روحی، روانی می شد،مديريت عواطف به ان ضاد را ارزيابی و خواهش بخ ها و نیازهای مت

ضرورت، صورت  شی از آن در  سبی ها را برآورده میبخ سوی منا سمت و  سات را به  سا سازد و اح

 .شودمی شمرده نفس عزتکند و در واقع زمینه هدايت می

های اجتماعی و عاطفی نقش بسزايی تحقیقات میدانی زيادی شاهد اين موضوع است که مهارت

کند تا با سرررالمت و ماده میها را آآموزان دارد و همچنین آندر شرررکل دادن به موفقیت دانش

سال رذشته آمار بااليی  20های مختلف اجتماعی شوند. در بهداشت روان بااليی وارد کار و فعالیت

ست.  تحقیق در زمینه اهمیت يادریری اجتماعی و احساسی )مديريت احساسات( منتشر ررديده ا

بیابند تا تلفیق خوبی از مديريت  هايیبسیاری از موسسات آموزشی نو پا به دنبال اين هستند که راه

سبی بین  شترک و منا سفانه زنجیره م شند. اما متا شته با سی دا سی و در سات و آموزش کال سا اح

ستاندارد مورد نظر دست نیافته ايم، ادارات مربوط با هم به وجود نیامده و بطور کلی بايد بگويیم به ا

سات( را تواند مقوله اچرا که آموزش و پرورش به تنهايی نمی سا سی )مديريت اح سا جتماعی و اح

های تصويری و تما  مراکز آموزشی ها به خصوص رسانهآموزش دهد بلکه در اين زمینه تما  رسانه

شاوره و خدمات درمانی در اين زمینه نقش  سات و مراکز م س صل به آموزش و پرورش مانند مو مت

 دارند.

احساسی )مديريت احساسات(  –اجتماعی های شود که چرا آموزش مهارتاين سوال مطرح می

های در کودکان اهمیت دارد؟ بايد در پاسررخ به اين موضرروع رفت در جوامع کنونی کسررب مهارت

سبت به توسعه مهارت احساسی )مديريت  –های اجتماعی علمی اغلب اولويت بیشتر و باالتری را ن

شان موفق خواهند بود که ری آيندهاحساسات( را دارد ولی الز  به توضیح است که کودکانی در زند

آموزی و اند سپس به حرفهاحساسی )مديريت احساسات( را آموخته –های اجتماعی در ابتدا مهارت

 اند.آموزی پرداختهعلم

های مهم عاطفی اجتماعی )مديريت پنج مهارت اسررراسررری وجود دارد که پايه و اسررراس مهارت 

 ارت عبارتنداز :دهد. اين پنج مهاحساسات( را تشکیل می

 توانايی تشخی  احساسات و درک ارتباط بین احساسات، افکار، و رفتار  خودآگاهی: .1

 توانايی تنظیم احساسات، افکار و رفتارها خود مدیریت: .2

 هاهای ديگران و همدلی با آن: توانايی درک ديدراهآگاهی اجتماعی .3

 : توانايی ايجاد و حفظ روابط سالم ارتباطی هايمهارت .4

ص .5 سؤمیمت سب در مورد رفتار و تعامل با ديگران النهگیري م : توانايی انتخاب راه و روش منا

 (.1371)پالچیک،
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مديريتی باال مورد بررسررری قرار می ریرد)خود  هارت  هارت از پنج م  -در اين تحقیق سررره م

سی تصمیم ریری مسئوالنه(. که پرسشنامه بصورت مجزا هر يک را جدارانه برر -مهارتهای ارتباطی

مديريت عواطف و  مهارت یدارا افراد که کنندمی ثابت یاریبسررر شرررواهدکند. ریری میو اندازه

 ر،یاخ ینظر یالگوها ن،يا بر افزون. باشندمی کارآمد و موفق یزندر مختلفهای حوزه دراحساسات 

 بمطلو یلیتحصرر و یشررغل عملکرد ،یفرد نیب روابط سررالمت، یامدهایپ با را جانیه موفق میتنظ

 انددانسررته مرتبط یروانهای اختالل با را یشررناختجانیه میتنظ در يیتوانا عد  برعکس و مرتبط؛

 (.1391 ،يیرآقایم و یحسن)

 و خود احوال درک ،یانسرران روابط درها آن مناسررب کاربرد ومديريت عواطف  به توجه نيبنابرا

سلط و یدارشتنيخو گران،يد سته بر ت ستفاده گران،يد با یهمدل ،های خودخوا ها جانیه از م بت ا

 (.1383 اکبرزاده،) باشد مهم تواندمی ؛شناخت و تفکر در

 

 پژوهش روش

جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از والدين فراریران مراجعه کننده به مرکز فراموز پهنه 

زش برابر با مطابق با آمار دريافت شرده از واحد آمو 96-97جنوب تهران در نیمسرال اول تحصریلی 

ستانی، دوره اول ابتدايی )اول تا سو ( و دوره دو  ابتدايی )سو  تا  2570 نفر در سه مقطع پیش دب

انتخاب شرردند. ابزار مورد  (مرکز فراریران کل از درصررد10) نفر 257 مجموعاً باشررند.شررشررم( می

سات در کود سا سنجش مديريت عواطف و اح شنامه  س شامل پر ضر  ستفاده در پژوهش حا کان به ا

 منظور تعیین ويژری های روانسنجی مديريت عواطف و احساسات در کو کان بود.

 پژوهش ابزار

سنجی کودکان مقطع  سات باهدف سنجش ويژری های روان پرسشنامه مديريت عواطف و احسا

سرروالی از فر  بلند 12ابتدايی و مبتنی بر رزارش والدين اسررت. اين پرسررشررنامه يک نسررخه کوتاه 

پرسررش اصررلی تصررمیم ریری  42( 1988ی خود مديريتی )روربرک، آزار ، وانگر پرسررش اصررل33

سئوالنه  ) مارتین  سش مهارت 25( 1988م شده   (CPPRG 1995)های ارتباطی پر شکیل   ت

 است.

سه جنبه از رفتار فراریران را اندازه ریری می شامل پرسشنامه معیار  ( خود مديريتی 1کند که 

 باشد.های ارتباطی می( مهارت3 تصمیم ریری مسئوالنه  29

شامل  شنامه  س شد که در مقیاس لیکرت نمره رذاری میسوال می12پر ،  1شود. )هیچوقت با

 (4، همیشه  3، اغلب اوقات 2زمانهای بسیار کمی 
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بیانگر نمای عدد تصررمیم ریری مسررئوالنه  3تقسرریم بر 6-2-1های حاصررل جمع نمرات سرروال

های بیانگر نمای عدد خود مديريتی و حاصل جمع سوال 3سیم برتق 5-4-3،حاصل جمع سوالهای 

 باشد. های ارتباطی میبیانگر نمای عددی مهارت 6تقسیم بر 7-8-9-10-11-12

سوال(، برای عامل  3)برای  805/0ریری مسئوالنه( به میزان مقدار آلفا برای عامل اول )تصمیم

های ارتباطی( به ل( و برای عامل سرررو  )مهارتسررروا 3)برای  798/0دو  )خودمديريتی( به میزان 

 بدست آمد. 875/0و پايايی کلی پرسشنامه نیز به میزان  833/0میزان 

 های از میانگین وزنی استفاده ررديدمولفهبه منظور بررسی آمار توصیفی خرده .1

ر  روايی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش واريماکس و ن بررسیجهت  .2

 استفاده شد 24نسخه  spssافزار 

سط چرخش واريمکس، از تحلیل عاملی تايیدی با تايید عامل منظوربه  .3 شده تو سايی  شنا های 

 استفاده ررديد 72/8روش حداک ر درست نمايی با نر  افزار لیزرل  نسخه 

 به منظور محاسبه پايايی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباب استفاده ررديد .4

 

 هایافته

ریری محدوده توزيع سررطوح سررنی افراد حاضررر در نمونه با توجه به نتايج يافته های توصرریفی،

نفر محدوده سنی  39درصد معادل  11/17سال متغیر بوده که از اين بین  43تا باالی  30سنی از 

صد معادل  49/46سال،  32تا  30 صد معادل  63/27سال،  36تا  33نفر  106در تا  37نفر  63در

سال و باالتر را  43نفر  1درصد معادل  44/0سال و  42تا  40نفر  19درصد معادل  33/8سال،  39

سخهمچنین با توجه به نتايج،  اند.دارا بوده صیالت پا صیلی  4دهندران دارای سطوح تح مقطع تح

درصد  53/10نفر معادل  24باشند. تعداد ديپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و باالتر می

نفر کارشناسی و  114درصد معادل  50نفر  کاردانی،  61درصد معادل  75/26دارای مدرک ديپلم، 

صد معادل  72/12 شد و باالتر بوده 29در سی ار شنا سی آمار  اند.نفر دارای مدرک کار به منظور برر

 1جدول  های از میانگین وزنی اسررتفاده ررديد. مطابق با مندرجات موجود درمولفهتوصرریفی خرده

صمیم"مولفه خرده سئوالنهت و  54978/0با انحراف از معیار  0643/3دارای میانگین نمره  "ریری م

نیز دارای میانگین نمره  "خودمديريتی"بوده اسررت. خرده مولفه  00/4و بیشررینه  302/0واريانس 

یار  8933/2 يانس 61377/0با انحراف از مع نه  377/0، وار فه بوده و خرده 00/4و بیشررری مول

 207/0و واريانس  45522/0با انحراف از معیار  1491/3دارای میانگین نمره  "های ارتباطیمهارت"

 بوده است. 00/4و بیشینه 
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 هامولفهآمار توصیفی خرده :1جدول 

  گیري مسئوالنهتصمیم خودمدیریتی هاي ارتباطیمهارت

 تعداد 228 228 228

 میانگین 0643/3 8933/2 1491/3

 انحراف از میانگین 03641/0 04065/0 03015/0

 میانه 0000/3 0000/3 1667/3

 مد 00/3 00/3 00/3

 انحراف استاندارد 54978/0 61377/0 45522/0

 واريانس 302/0 377/0 207/0

 کمینه 00/2 33/1 67/1

 بیشینه 00/4 00/4 00/4

 جمع 67/698 67/659 00/718

 

از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش واريماکس و نر  جهت بررسی روايی پرسشنامه 

های شررناسررايی شررده توسررط اسررتفاده شررد. همچنین به منظور تايید عامل 24نسررخه  spssافزار 

چرخش واريمکس، از تحلیل عاملی تايیدی با روش حداک ر درسرت نمايی با نر  افزار لیزرل نسرخه 

های زير آورده و هر يک به تفصرریل شرررح داده شررده دولاسررتفاده ررديد که نتايج آن در ج 72/8

ست. سیم کرده به رونه ا صد  50ای که از برای انجا  تحلیل عاملی حجم نمونه را به دو بخش تق در

درصد ديگر )فرد  50( برای انجا  تحلیل اکتشافی و از 114تا فرد شماره  1افراد نمونه )فرد شماره 

 ای انجا  تحلیل تايیدی استفاده شد.( بر228تا فرد شماره  115شماره 

 نتايج زير حاصل ررديد: 2توجه به جدول شماره با 

بدسرررت آمد که از  585.917 و به میزان 779/0( باالتر از KMO) نمونه ** شررراخ  کفايت

 باشد.لحاظ آماری مقداری مطلوب و قابل پذيرش می

بدسررت آمد لذا اين  001/0متر از جايی که سررطح معناداری در محدوده معناداری و ک** از آن

کای اسرررکو ر  يب  با تقر لت  بارت يت  که آزمون کرو حاصرررل شرررد  جه  و سرررطح  585.917نتی

ریری انجا  شرررده در اين بنابراين نمونهباشرررد. از لحاظ آماری بسررریار معنادار می 000/0معناداری

 پژوهش دارای کفايت کافی بوده است.

 

  



 
 1398 بهار، 28 دورة هفتم، شمارةژوهشی روان سنجی، پ -فصلنامه علمی                          102

 

 

 و بارتلت اولکین-آزمون کایرز مایر: 2جدول 
 ریریشاخ  کفايت نمونه 779/0

 آزمون کرويت بارتلت تقريب کای اسکو ر 917/585

 درجه آزادی 66

 سطح معناداری 000

 

شد. مؤلفهبرای انجا  تحلیل ستفاده  صلی از روش چرخش واريماکس ا مطابق با مندرجات های ا

شماره ستفاده  3 جدول  چرخش واريماکس به منظور  از روشنتايج پس از اجرای تحلیل عاملی با ا

هايی مانند شاخ  کفايت های مناسب از نظر تعداد و محتوا و در نظر ررفتن شاخ استخراج عامل

(، P< 001/0؛  بررارتلررت=917/585(، آزمون کرويررت بررارتلررت )KMO =779/0برداری )نمونرره

حاصررل  413/2و برای عامل سررو   802/1، برای عامل دو  555/4اولیه برای عامل اول  ويژهارزش

و برای عامل سو   525/2، برای عامل دو  948/2شد. چرخش مجموع مربعات بارهابرای عامل اول 

، 567/24بارها برای عامل اول  مربعات مجموع چرخش درصررد تبیین واريانس بدسررت آمد. 413/2

شد.  111/20و برای عامل سو   043/21برای عامل دو   شتن  3/0عاملی باالتر از  بارحاصل  و با دا

ست شنامه از د س شد که پر شخ   سه رويه در يک عامل، م ست. اين  3کم  شده ا شباع   3عامل ا

 ند.کندرصد واريانس را تبیین می 720/65هم در حدود ویر عامل بر

 متغیرها برای بین مشترک واريانس درصد پوششو  بوده بزررتر از يک عامل 3 ويژه هایارزش

اين، مقدار  برکند. افزون می متغیرها را تبیین واريانس درصررد کل 720/65 هم بر روی عامل 3 اين

KMO  اسررت 001/0نیز  بارتلت کرويت آزمون مشررخصرره معنادار بودن و سررطح779/0برابر با .

نابراين يهب پا جه توانمی کهر دو مال ، بر  یل اجرای که ررفت نتی  ماتريس براسررراس عاملی تحل

ستگی صل همب   داد اولیه، برونبر اين خواهد بود. عالوه توجیه ، قابلمورد مطالعه نمونه در رروه حا

 د بردهمی نشان غیرصفر است که ، عددیهمبستگی ماتريس مقدار دترمینان دهد کهمی نیز نشان

 کرد. ها اطمینانعامل استخراج به توانها میداده اين پايه
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 هاي نهایی تحلیل عاملی براي استخراج عواملمشخصه: 3جدول 

 عامل ارزش ویژه اولیه استخراج مجموع مربعات بارها چرخش مجموع مربعات بارها

درصد 

 تراکمی

درصد 

 واریانس

درصد  جمع

 تراکمی

درصد 

 واریانس

درصد  جمع

 تراکمی

درصد 

 واریانس

  جمع

567/24 567/24 948/2 960/37 960/37 555/4 960/37 960/37 4.555 1 

610/45 043/21 525/2 973/52 013/15 802/1 973/52 013/15 802/1 2 

720/65 111/20 413/2 720/65 747/12 530/1 720/65 747/12 530/1 3 
      933/72 212/7 865/0 4 

      411/78 479/5 657/0 5 

      121/83 710/4 565/0 6 

      498/87 377/4 525/0 7 

      143/91 645/3 437/0 8 

      721/93 578/2 309/0 9 

      047/96 326/2 279/0 10 

      259/98 212/2 265/0 11 

      000/100 741/1 209/0 12 

 

 

شماره  ستچرخشعاملی و ماتريسها در ماتريسسؤالعاملی  بار 4مطابق با جدول ) کم يافته د

وده، با توجه به بار ها از اعتبار کافی برخوردار ب. عاملبدسررت آمده اسررتو ترجیحاً باالتر از آن  3/0

شماره سواالت  ست آمده  به ترتیب وزن عاملی از زياد به کم،  12،  7،  8،  9،  10،  11  عاملی بد

مربوط به عامل دو  )تصرررمیم ریی   6،  1،  2ارتهای ارتباطی (، سرررواالت مربوط به عامل اول )مه

 باشند.مربوط به عامل سو  )خود مديريتی( می 5،  4،  3مسئوالنه ( و سواالت شماره 

 

 هاماتریس چرخش عامل: 4جدول 

 شماره سوال هاعامل

  هاي ارتباطیمهارت تصمیم گیري مسئوالنه خود مدیریتی

  861/0 11 

  803/0 10 

  744/0 9 

  654/0 8 
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   331/0 7 

  516/0 12 

 820/0  2 

 791/0  1 

 680/0  6 

827/0   3 

823/0   4 

775/0   5 

 

، از SPSSبه منظور تايید عوامل شررناسررايی شررده در نتیجه انجا  چرخش مايل در نر  افزار 

 استفاده شد.  8.72نسخه  Lisrelافزار تحلیل حداک ر درست نمايی از نر 

ست آمده،  صهبا توجه به نتايج به د شخ ستند و مدل با دادهبتای م سطح قابل قبولی ه ها ها در 

 ها وجود دارد.عامل زيربنايی برای سؤال 3ها متجانس هستند و حداقل برازش مناسبی دارد. سؤال

،  (df) دی، درجه آزا(Chi-square) نیز مقادير حاصرررل شرررده برای مجذور کای 5در جدول 

( ، شرراخ  نیکويی RMSEAريشرره خطای میانگین مجذورات تقريب ) (sig) سررطح معناداری

شده نیکويی برازش )GFIبرازش ) شاخ  تعديل   ، )AGFI سب سب هنجار منا شاخ  متنا  ، )

(NFI( سب سی متنا شاخ  قیا  ، )CFI  شاخ شی )م( ،  سب افزاي شاخ  IFIتنا سب م( ،  تنا

سبی ) شه میانگیRFIن شده )( و ري ستاندارد  درج  (Standardized RMRن مربعات باقیمانده ا

 ررديده است.

 

 گیري مدیریت عواطف و احساساتهاي برآورد شده در الگوي اندازهشاخص: 5جدول 
Sig df Chi-square GFI RMSEA AGFI 

000/0 51 40/132 84/0 12/0 55/0 

CFI NFI RFI IFI Std. RMR 

93/0 90/0 87/0 93/0 081/0 

 

ستفاده ررديد مطابق با جدول  .به منظور محاسبه پايايی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباب ا

صمیم 6 سئوالنه( به میزان مقدار آلفا برای عامل اول )ت سوال(، برای عامل  3)برای  805/0ریری م

باطی( به های ارتسررروال( و برای عامل سرررو  )مهارت 3)برای  798/0دو  )خودمديريتی( به میزان 

شنامه نیز به میزان  833/0میزان  س ست آمد. همچنین میزان پايايی در  875/0و پايايی کلی پر بد
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که پايايی محاسرربه ررديده اسررت. با توجه به اين9تا جدول  7صررورت حذف سرروال نیز در جدول 

 اشد.بحاصل شده، لذا پرسشنامه از پايايی قابل قبولی برخوردار می 7/0پرسشنامه باالتر از 

 

 محاسبه پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ: 6جدول 

 عامل تعداد سواالت مقدار آلفاي کرونباخ

 ریری مسئوالنهتصمیم 3 805/0

 خود مديريتی 3 798/0

 های ارتباطیمهارت 6 833/0

 مجموع 12 875/0

 

شترين تأثیر بر مقدار پايايی در ع 7مطابق با مندرجات جدول  صمیم"امل بی سئوالنهت  "ریری م

 رساند. می 82/0دارد که در صورت حذف پايايی را به مقداری باالتر از  6را سوال شماره 

 

 "گیري مسئوالنهتصمیم"آمارشناسی کل سواالت براي عامل : 7جدول 

آلفاي کرونباخ در 

 صورت حذف سوال

همبستگی نمره هر سوال با 

 نمره کل

مقیاس واریانس در 

 ف سوالصورت حذ

مقیاس میانگین در 

 صورت حذف سوال

شماره 

 سوال

699/0 683/0 279/1 11/6 1 

658/0 719/0 198/1 10/6 2 

822/0 560/0 505/1 18/6 6 

را سرروال "خودمديريتی"بیشررترين تأثیر بر مقدار پايايی در عامل  ،8مطابق با مندرجات جدول 

 رساند. می 74/0اری باالتر از دارد که در صورت حذف پايايی را به مقد 3شماره  

 

 "خودمدیریتی"آمارشناسی کل سواالت براي عامل : 8جدول 

آلفاي کرونباخ در 

 صورت حذف سوال

همبستگی نمره هر سوال با 

 نمره کل

مقیاس واریانس در 

 صورت حذف سوال

مقیاس میانگین در 

 صورت حذف سوال

شماره 

 سوال

749/0 620/0 662/1 75/5 3 

710/0 658/0 702/1 84/5 4 

716/0 651/0 613/1 77/5 5 
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را  "های ارتباطیمهارت"بیشرررترين تأثیر بر مقدار پايايی در عامل  9مطابق با مندرجات جدول 

 رساند.می 83/0دارد که در صورت حذف پايايی را به مقداری باالتر از  7سوال شماره 

 

 "تباطیهاي ارمهارت"آمارشناسی کل سواالت براي عامل  :9جدول 

آلفاي کرونباخ در 

 صورت حذف سوال

همبستگی نمره هر سوال با 

 نمره کل

مقیاس واریانس در 

 صورت حذف سوال

مقیاس میانگین در 

 صورت حذف سوال

شماره 

 سوال

833/0 472/0 681/5 62/15 7 

805/0 612/0 438/5 79/15 8 

798/0 649/0 206/5 62/15 9 

796/0 658/0 302/5 85/15 10 

788/0 690/0 999/4 75/15 11 

815/0 562/0 493/5 85/15 12 

 

 

 و نتیجه گیري بحث

جهت بررسی روايی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از چرخش واريماکس و نر  

های شررناسررايی شررده توسررط اسررتفاده شررد. همچنین به منظور تايید عامل 24نسررخه  spssافزار 

عاملی تايیدی با روش حداک ر درسررت نمايی با نر  افزارلیزرل نسررخه چرخش واريمکس، از تحلیل 

 استفاده ررديد.  72/8

شان داد  ست آمد که  779/0و به میزان  7/0 ( باالتر ازKMO) نمونه شاخ  کفايتنتايج ن بد

سکو ر  باشد.از لحاظ آماری مقداری مطلوب و قابل پذيرش می آزمون کرويت بارتلت با تقريب کای ا

 باشد. از لحاظ آماری بسیار معنادار می 000/0و سطح معناداری917/585

 ويژههای اصررلی از روش چرخش واريماکس اسررتفاده شررد. نتايج ارزشمؤلفهبرای انجا  تحلیل

شان داد. چرخش  530/1و برای عامل سو   802/1برای عامل دو   555/4اولیه را برای عامل اول  ن

 413/2و برای عامل سرررو   525/2، برای عامل دو  948/2ل اول مجموع مربعات بارها برای عام

، برای 567/24بارها برای عامل اول  مربعات مجموع چرخش درصرررد تبیین واريانس بدسرررت آمد.

و با داشررتن  3/0عاملی باالتر از  بارحاصررل شررد. 111/20و برای عامل سررو   043/21عامل دو  

ست شد که پد شخ   سه رويه در يک عامل، م شنامه از کم  س ست. اين  3ر شده ا شباع   3عامل ا

صد واريانس را تبیین  720/65هم در حدود ویر عامل بر سیمالک بر پايهکردند. در  های مورد برر

شدررفت نتیجه ساس عاملی تحلیل اجرای که ه  ستگی ماتريس برا صل همب مورد  نمونه در رروه حا

عه یه، برونبر اين . عالوهندبود توجیه ، قابلمطال  ماتريس مقدار دترمینان داد نیز نشررران  داد اول
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ستگی ست که ، عددیهمب صفر ا شان غیر ستخراج به توانها میداده اين پايه دهد برمی ن ها عامل ا

به ترتیب  8،  9،  10،  11 توجه به بار عاملی بدست آمده سواالت شمارههمچنین با  کرد. اطمینان

مربوط به   6، 1،  2عاملی از زياد به کم، مربوط به عامل اول )مهارتهای ارتباطی(، سرررواالت  وزن

مربوط به عامل سررو  )خود  5و  4، 3عامل دو  )تصررمیم ریری مسررئوالنه ( و سررواالت شررماره 

 باشند.مديريتی( می

شده در نتیجه انجا  چرخش واريمکس در نر  افزا سايی  شنا ، از spssر به منظور تايید عوامل 

ست شان تحلیل عاملی مرتبه اول با حداک ر در شد. نتايج ن ستفاده  نمايی با کمک نر  افزار لیزرل ا

، 001/0، مقدار سرررطح معناداری 40/132داد در مدل ارا ه شرررده مقدار کای اسرررکو ر به میزان 

RMSEA  سکو ر به درجه آزادی به مقدار  12/0به مقدار سبت کای ا  84/0ار به مقد GFI، 51، ن

بدسرررت آمده اسرررت. لذا مدل پیشرررنهادی تايید ررديد. همچنین  93/0به مقدار  CFIو میزان 

 ( برای مدل مناسب رزارش شدند.93/0) IFI( و 87/0) NFI (90/0 ،)RFIهای  شاخ 

ستفاده ررديد که مطابق با آن  شنامه نیز از روش آلفای کرونباب ا س سبه پايايی پر به منظور محا

فا  سررروال(، برای عامل دو  )خود  3)برای  738/0برای عامل اول )پافشررراری( به میزان مقدار آل

سو  )مهارتهای ارتباطی( به میزان  3)برای  823/0مديريتی( به میزان   820/0سوال( و برای عامل 

 بدست آمد.  847/0سوال(و پايايی کلی پرسشنامه نیز به میزان 6)برای 

از روش چرخش هم از تحلیل اکتشرررافی )های اصرررلی ؤلفهمبرای انجا  تحلیلدر اين پژوهش 

سواالت واريماکس ست آمده  ست. با توجه به بار عاملی بد شده ا ستفاده  ( و هم از تحلیل تايیدی ا

مربوط به عامل خود  5،  4،  3مربوط به عامل تصررمیم ریری مسررئوالنه ، سررواالت  6، 2، 1شررماره 

های ارتباطی بودند. اين مربوط به عامل مهارت12،  11،  10، 9،  8، 7مديريتی و سررواالت شررماره

تايج وارنر ، آزار ، روربرک) با ن قاً  تايج 1991نتیجه دقی با ن (  همخوانی داشرررته اسرررت. همچنین 

سندلر و نیز پژوهش بالتر بارنز) سی و  شگرانی همچون هووردمپ شته 2013پژوه شانی دا ( نیز همپو

 است. 

ش در پژوهش خود دريافتند که تحلیل عاملی تايیدی، و همکاران شرررکت پژوهشرری فمیلی تاک

 (. 2016رارسیا و همکاران، -سه عامل اصلی از نسخه اصلی را تايید کرد )مارتین

سی ويژریاز آن شی بر مبنای برر سنجی جايی که تاکنون در آموزش و پرورش ايران پژوه های روان

پژوهشی با اين  شودلذا پیشنهاد می پرسشنامه مديريت عواطف و احساسات  صورت نپذيرفته است،

شود  همچنین پیشنهاد  تا در بخش پرورش معیاری جهت عملکرد مربیان قرار ریرد.محوريت انجا  

سخه می سخه 33شود ن سئوالنه و 42خود مديريتی ن صمیم ریری م سخه  سوالی ت سوالی  25ن

سازی رردد.مهارت ستاندارد شنهاد می عالوه بر های ارتباطی در ايران اجرا و ا شود متغیرهای اين پی

ها شناسايی و به صورت میدانی ها و پیشینهديگر تاثیررذار بر مديريت عواطف و احساسات در نظريه
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سی قرار ررفته، مهم سب در جهت در جامعه امروزی مورد برر سايی راهکارهايی منا شنا ترين عوامل 

 حفظ سالمت روانی کودکان ارا ه رردد.

جايی که نتايج پژوهش حاضر نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه مديريت عواطف به طور کلی از آن

سات در سا صیات روان و اح صو ست، لذا فراریران مرکز فراموز از خ سنجی قابل قبولی برخوردار ا

ریری شررناختی و نیز اندازههای روانتوانند از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهشپژوهشررگران می

 .زندری استفاده کنند های مختلفسبک

 

 منابع فارسی

بررسييی نقش تعدیل کننده عواطف متبت و منفی و خودکارآمدي (. 1390) .عبداللهی، زهرا

 شناسی تهرانپايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان .در اختالل اضطراب فراگیر

ص ينقش عامل ها (.1390، پريناز. )اصررل صررداقت  شیپ در یمنطق ریغ يو باورها یتیشخ

دانشگاه کارشناسی ارشد  نامه انيپا. ینیبال ریغ یافراد اضطراب یعواطف متبت و منف ینیب

 .النیر

 دمحمدی.سرری يحیی: ترجمه .درمانیهاي رواننظریه سرری..جان نورکراس، او. جیمز پروچاسررکا،

 .رشد ،تهران .(1389)

سطه ا (.1389حمید. ) احمدی،  نیدر رابطه ب نجایه یشناخت میتنظ يراهبردها ينقش وا

 .دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد  نامه انيپا .یعواطف متبت و منف

سروان .(1388). اکبر یعل ف،یس ش یشنا سروان) نینو یپرور  (و آموزش يریادگی یشنا

 ششم(، تهران: نشر دوران. شيراي)و

مهارت حل اثربخشرری آموزشرری رروهی (. 1392محمد. ) حکمی، .،علیرضررا کاکاوند، .،تعويقی، میترا

 .371-363، 4، 8، مجله علو  رفتاری مساله بر افزايش تحمل ابها  در نوجوانان.

 تهران: نشر دوران. .يریادگی يها هیبر نظر يمقدمه ا .(1389). اکبر یعل ف،یس

 . چاپ اول. تهران: نشر ساد.یتیترب یشناسدر روان یمباحث اساس .(1390). ج ،یخلعتبر

شادکام يخودکارامد نیرابطه ب(، 1391). لده، سررور ایدودانگه حسررن ک  ییبا کمال گرا یو 

شهر تهران سطه  س اني. پادانش آموزان دختر دوره متو شنا شگاه آزاد  ینامه کار شد، دان ار

 .یواحد تهران مرکز یاسالم

کاری تحصررریلی و مدل پنج عاملی اهمال(. 1393فاتحی، يونس.، آذرافروز، مريم و بختی، مجتبی. )

 .34-29: 4دوره نهم، شماره  مدرسه، مشاورشخصیت. 
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سف. ) کريمی، سیروان (.1395يو سی و  ،ها، مفاهیم و کاربردها(اجتماعی )نظریه شنا چاپ 

 .336چهار ، انتشارات ارسباران، ص 

سوزان سبک .(1389). امامی پور،  سی تحولی  شجویان و برر هاي تفکر در دانش آموزان و دان

صی شرفت تح سالمی، واحد علو  و لی. رابطه آن با خالقیت و پی شگاه آزاد ا ساله دکتری دان ر

 تحقیقات.
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