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 دهیچک
 یهایژگیو  یبررس حاضر پژوهش از هدف

در  جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامه یسنجروان
 جامعه منظور، از نیاست. به ا نایدانشجو 
 زمرک هتران واحد یاسالم آزاد دانشگاه نایدانشجو 

 یامنونه و شد اجنام یاخوشه صورت به یی گمنونه
 جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامه به نفر 360 شامل

 اپسخ (1389 ،یصادق و یسامان ،یفارس)نسخه 
 یعامل لیحتل از پرسشنامه، ییروا یبررس یبرا .دادند

 استفاده شد. AMOS 21 افزارنرم از و یدییأت

 یناختش میپرسشنامه تنظ یدییأت یعامل لیدرحتل
 یؤالس 26 پرسشنامة و شد حذف ؤالس ده جانیه

 به کردیم دییأترا  ینظر  نهیشیاب هفت عامل که پ
 یمطلوب برازش از یی گاندازه مدل و آمد دست

 روش از پرسشنامه اعتبار یبررس یبرا. بود برخوردار
 کرونباخ  یآلفا بیضر  .شد استفاده کرونباخ  یآلفا
آمد.  دست به 81/0 یؤالس 26 پرسشنامة یبرا

 26)  جانیه یشناخت میتنظ اسیکه مق  ییاز آجنا
 ت،اس برخوردار یمناسب اعتبار و ییروا از ( یسؤال
 یو پژوهش یصیتشخ یهاحوزه در تواندیم نیبنابرا

 .شود استفاده

Abstract 
The aim of this study was to evaluate the 

psychometric properties of the cognitive 

emotion regulation questionn aire in 

university students.The data were collected 

from Islamic Azad University, Central 

Branch in Tehran in the form of cluster 

sampling. A sample including 360 

individuals responded to the Persian version 

of cognitive emotion regulation 

questionnaire. Confirmatory factor analysis 

was used to check the validity. In 

confirmatory factorial analysis of the 

cognitive emotion regulation questionnaire 

using Amos 21, 10 questions were 

eliminated, culminating in a 26-item 

questionnaire with seven factors, confirming 

the theoretical background. The 

measurement model enjoyed a favorable 

fitting. Cronbach's alpha was used to check 

the reliability, which was obtained as 

0.812for the 26-item questionnaire. Since 

the cognitive emotion regulation scale (26 

items) enjoyed a good reliability and 

validity, thus it can be used in diagnostic and 

research areas. 
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 پرسشنامه جان،یه یشناخت میتنظ:  هاواژه دیکل  

 لمد ،یساختار  معادالت جان،یه یشناخت میتنظ
 یی گاندازه

 
 مقدمه

  این در. است از اسرتس عوامل به اپسخ در هاو تنظیم آن ی، انگیختگهاهیجان فعالیت یاصل یهاگسرته  از ییک
 ،١و کرایچ یگارنفسک) انداب اسرتس در نظر گرفته شده مقابله یراهربدها مثابه به هیجانم تنظی یهاراهربد گسرته
  هر اجنام از قبل ،یزندگ یزاتنش ای کننده  هتدید یرخدادها هنگام به افراد(. 1984 ،2فالکمن و الزاروس ؛2006

 اسپني و رایچک  ،ی)گارنفسک کنندیم استفاده خود هیجاانت تنظیم یبرا یراهربدهای از یشناخت حلاظ به یکار 
 یشناخت یاهمقابل یراهربدها از استفاده اب توانیم را زااسرتس یرویدادها به اپسخ که  است واضح(. 2001 ،3هاون
 نشانگر که  هستند یهایکنش  5هیجان یشناخت تنظیم یهایاسرتاتژ . (2004 ،4موسکوویتز و)فالکمن  کردتنظیم  

 مدیریت ان،هیج یشناخت تنظیم خاص طور به. است انگوار اتفاقات ای و زااسرتس شرایط اب فرد آمدن کنار  یهاراه
اپسخ جان،یه یشناخت میتنظ یهای(. اسرتاتژ 2009و کرایچ،  ی)گارنفسک است کننده  انراحت احساسات یروان
 یجانیه جتربه ییتغ یبرا راتالش افراد  اریانهش ای اریهستند که به صورت هش دادهایبه رو  جاانتیه یشناخت یها
 7هیجان تنظیم مهم نقش به پژوهش هاسال(. 2007 ،6ابرلو و لزیس)کمبل  زدیانگیمبر کنند،یم جتربه که  یدادیرو 

 ،یافسردگ ی(. شیوع ابال 2006و کرایچ ، ی)گارنفسک است خبشیده وضوح یزندگ یزایدر سازش اب وقایع تنیدگ
 عوامل به ،حمققان یبرخ ات شده موجب فرد عملکرد یرو  مشکالت این أتثی و یهیجان مشکالت سایر و اضطراب

 ،8)گروس ستا شده ذکر یهیجان نظم در اختالل ینوع وجود عوامل این مجله از. کنندمرتبط اب این مشکالت توجه  
؛ 1994 ،9وستتني،  )ساندلر، آینده در فرد یروانآسیب  کنندهیبینپیش انمتخصص گفته  به که(  2007

 ،11نيیو اضطراب است )بیوریگارد ، لوسکو، بورگو  یمهم در پیدایش افسردگ ی( و عامل کلید2005 ،10آبوت
2001.) 
 یبرا ها،جانیه تیر یمد هدف اب واقع در آن یاجتماع و یرفتار  ابعاد گرید مهانند جان،یه میتنظ یشناخت یراهربدها

 یهایانراحت درمان و جتربه اب که  هستند یتطابق یراهربدها از یخبش و روندیم کارهو تطابق ب یسازگار  شیافزا
 نياسپ و چیکرا  ،یگارنفسک  یاخ یها(. در سال1392هستند )طالع بکتاش و مهکاران،  مرتبط یجسمان و یجانیه

 میتنظ تفاوتم راهربد نه ،یشناخت مقابله یراهربدها یپژوهش نهیشیپ یانتقاد یابزنگر  و مرور اب( 2001) هاون
 جمدد یبایارز  ،یز یر برانمه بر جمدد مترکز مثبت، جمدد مترکز ،ینشخوارگر  رش،یپذ ،یگر سرزنشخود جانیه یشناخت

                                                           

1. Garnefski & Kraaij  2. Lazaros & Folkman  3. Spinhoven 

4. Moskowitz   5. Cognetive emotional regulation strategies 

6. Campbeii-sils & Barlow  7. emotion regulation  8. Gaross 

9. Sandler, Tein &West  10 Abbott   

11. Beauregard, Levesque & Bourgouin 



 

 

 

 ینظر  حلاظ به .اندکرده  ییشناسا یمفهوم صورت به را یگر گرسرزنشید و ییمنا فاجعه ،یمشار  تیامه کم  مثبت،
 میتنظ فتهایان سازش یراهربدها عنوان به یگر سرزنش گرید و ییمنافاجعه  ،ینشخوارگر  ،یگر سرزنش خود یراهربدها

 ،یز یر برانمه بر جمدد مترکز مثبت، جمدد مترکز رش،یپذ یراهربدها که  یحال در شوند،یم گرفته  نظر در جانیه یشناخت
 ی)حسن شوندیم مطرح جانیه یشناخت میتنظ فتهایسازش یعنوان راهربدها اب یمشار  تیجمدد مثبت و کم امه یبایارز 

در  آن قشن و هیجاانت یشناخت تنظیم موضوع به پژوهشگرها از یبسیار  توجه که  آجنا از(. 1391 ،ییآقای و م
ار اعتب یبررس دنبال به پژوهش این در. کندیمناسب امهیت پیدا م یجلب شده است، وجود ابزار  یاختالالت هیجان

 .  میهست ییمنونه دانشجو در  ١هیجان یشناخت تنظیم پرسشنامه ینسخه فارس ییو روا
 

 پژوهش  روش
 ارشد یکارشناس  و یکارشناس  دوره یدانشجو ( مرد 163 زن، 197) نفر 360 شامل حاضر، منونه گروه:  هایآزمودن
دانشکده. شدند انتخاب مرکز هتران واحد یاسالم آزاد دانشگاه از یاخوشه یبردار منونه روش از استفاده اب که  بودند

. یبدن تیو ترب یاسیعلوم س ات،یادب ،یو علوم اجتماع یروانشناس یهادانشکده از بودند عبارت منونه گروه  یها
 نایشجو مشارکت دان ،یانتخاب شد و به منظور مالحظات اخالق یتصادف صورتکالس به   یهر دانشکده تعداد از

 28.6مردان  یو برا 25.8ن زان یبرا یسن نيانگیم و سال 50ات  18 نيب هایآزمودن یداوطلبانه بود. دامنه سن
 بوده است. 

 
  پژوهش ابزار

 نيسپا پیلیو ف چیکرا  نایو یو  ،یگارنفسک  ایاست که اند یسنجپرسشنامه خود جان،یه یشناخت میپرسشنامه تنظ 
و  یتوسط سامان 1389سال  درپرسشنامه  نیا .کردندچاپ   2001و در سال  یطراح1999 سال درهاون 
 یشناخت میسازگار و تنظ ایمثبت  جانیه یشناخت میتنظ بٌعد دو یدارا پرسشنامه. است شده یبایاعتبار یصادق

 یبایو ارز  2یز یراهربد: مترکز جمدد /برانمه ر  دوشامل  جانیه یشناخت می. بعد مثبت تنظاستانسازگار  ای یمنف جانیه
 سرزنش ،4گرانیراهربد: سرزنش د پنجشامل  جانیه یشناخت میتنظ یمنف عداست. بٌ  3ترعیوس دگاهیمثبت / د

 یدارا یو صادق یپرسشنامه در پژوهش سامان نی. ااست 8رشیو پذ 7کردن  زیآم، فاجعه 6یفکر  نشخوار ،5خود
 وهیش. ستاجرا قابل ابال به سال 12 از هنجارهو ب ینیابل تیدر مجع و بود 92/0ات  62/0 یاعتبار آلفا بیضر 
  .ابشدیم 1=هرگز ات 5=شهیمه از یاپنج درجه کرتیل صورتبه یگذار منره
 

                                                           

1. cognetive emotional regulation questionnar   

2. positive refocusing / refocus planning 

3. positive reapraisal / putting in to perspective  4. other blame 

5. self blame     6. rumination 

7. catastro phizing     8. acceptance 



 

 

 پژوهش یهافتهای
 استفاده شد. AMOS افزارو از نرم ١یساختار  معادالت یبایمدل کیتکن از هاداده لیحتل یبرا پژوهش، نیا در

 به و یی متغ چند ونیرگرس خانواده از ومندی ن اریبس و یکل  یی متغچند لیحتل کیتکن ،یساختار  معادالت یبایمدل
 طوربه را ونیرگرس معادالت از یاجمموعه دهدیاست که به پژوهشگر امکان م 2یکل  یخط مدل بسط ترقیدق انیب

شامل  وسمیمدل در نرم افزار ا آزمون .بپردازد خمتلف یهای متغ نيب روابط یبررس به و دهد قرار آزمون مورد زمانهم
 مشاهده یهای متغ که  اردد امر نیا به اشاره مفهوم نیا. پردازدیم یاعتبار افرتاق یکه به بررس  است یدییأت یعامل لیحتل

 .سنجندیم را خود نظر مورد سازه قا  یدق یحد چه ات پرسشنامه یهاهیگو   ای شده
 یهاداده. میکن  آزمون را هاداده بودن نرمال سپس و میکن  حذف را پرت یهاداده دیابتدا اب ،یعامل لیحتل شروع یبرا

 شرت،یب ای 3، 4 از ابالتر موارد)  است ییشناسا( قابل Z-score) یهنجار هب یازهایحماسبه امت اب هی متغ کیپرت 
. شوندیممشخص  3سیماهاالنوب آزمون توسط زین هی متغ چند پرت یها داده و( نظر مورد دقت سطح به بسته
 .هستند پرت یهاداده یدارا حاضر پژوهش یآزمودن 360 از یآزمودن 16 که  داد نشان هایبررس(. 1392 ،ی)علو 
 .فتاینفر کاهش  344حذف شدند و حجم منونه به  یآزمودن 16مرحله  نیدر ا

 خاص، صورتهب AMOSدر استفاده از  و  SEMیها لیحتل یاجرا در یاتیح و مهم اریبس فرض شیپ یکل  طوربه
 نباشند،( -2 ، 2) ابزه در یدگیوکش یچولگ چنانچه یکل  حالت در. هستند هی متغ چند نرمال هاداده که  است نیا

 (.1386 ،یبی)حب ستندین برخوردار نرمال عیتوز  از هاداده
 جهینت در و دارد قرار -2 و 2 نيب های متغ یو چولگ یدگیکش  ریمقاد شود،ی( مشاهده م1که در جدول )  طورمهان

 .است نرمال هاداده عیتوز 
 

 هاداده یساز  نرمال: 1  جدول

 یچولگ هاعامل
skewness 

 یدگیکش
Kurtosis 

 -114/0 -379/0 یز یر برانمه/ جمدد مترکز
 -112/0 -254/0 ترعیوس دگاهید/ مثبت یبایارز 

 -012/0 467/0 گرانید سرزنش
 -271/0 -036/0 خود سرزنش
 -350/0 017/0 یفکر  نشخوار

 051/0 267/0 کردن  یتلق زیآم فاجعه
 -253/0 193/0 رشیپذ

 

                                                           

1. structural equation  modeling  2. general linear model 

3. mahalanobis distance 

 



 

 

 

 رسشنامهپ یبرا پردازش ری. مقادشد یبررس جانیه یشناخت میتنظ یسؤال 36برازش پرسشنامه  یدییأت یعامل لیحتل در
 .است شده گزارش  2 جدول در یسؤال 36
 بیتقر  نيانگیم جمذور شهیر  یخطا و( CFI) یاسهیمقا پردازششاخص  ،یدرجه آزاد ،x2جدول شاخص  نیا در
(RMSEA )است شده برده کار  به مدل برازش یبرا. 
 

 جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامه هیاول مدل یدییأت یعامل لیحتل برازش یهاشاخص: 2 جدول
 x2 df CFI RMSEA مدل
 060/0 790/0 573 30/1290 هیاول مدل

 
 جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامه یدییأت یعامل لیحتل هیاول مدل :1 مدل

 



 

 

سؤال نیبود حذف شدند. بنابرا 50/0 ریآهنا (ز  1یعامل ی)ابرها آهنا، یمس بیضر  که  ییهاسؤال هیاول مدل در
  سؤال 26 به پرسشنامه یهاسؤال تعداد و شدند حذف 30، 29، 27، 26، 25، 21، 20، 8، 7، 4 یها

بعد از حذف  گریبه عبارت د شدند؛ حذف قدم به قدم انمناسب یهاسؤال است ذکر به الزم. کرد  دایپ کاهش
 حذف ینياپ ینيتع بیضر  و یدار یدر صورت وجود عدم معن ینرم افزار چک شده و سؤال بعد یسؤال خروج کی
 ( گزارش شده است.1در مدل ) هیمدل اول یمس یهابیضر . شدیم
 نیا یمتام که  آمد دست به هیاول مدل به نسبت یتر مناسب یهاشاخص یدارا ییهنا مدل ها،سؤال حذف اب

 یاسهیدارند. اب حذف سؤاالت، شاخص برازش مقا ییو نشان از برازش مناسب مدل هنا هستندقابل قبول  هاشاخص
(902/0 =CFIو خطا ،)051/0 بیتقر  نيانگیجمذور م شهیر  ی  =RMSEA آمد دستهب. 
 

 جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامه ییهنا مدل یدییأت یعامل لیحتل برازش یهاشاخص: 3 جدول
 x2 Df CFI RMSEA مدل
 051/0 902/0 278 356/521 ییهنا مدل

 
 
 
 

                                                           

1-factor loading 



 

 

 

 مدل
 جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامه یدییأت یعامل لیحتل ییهنا  مدل :2



 

 

 یبرا آلفا بیر ض مقدارکرونباخ استفاده شد.   یاز روش آلفا جانیه یشناخت میاعتبار پرسشنامه تنظ یبررس یبرا
 بیضر  در و بود زیانچ اتیی تغ ها،سؤال از کدام  هر حذف صورت در. آمد دست به 812/0 یسؤال 26 پرسشنامه

 .نداشت یی أتث آلفا

 عامل گزارش شده است. یکرونباخ برا  یآلفا بیمقدار  ضر  4 جدول در
 

 جانیه یشناخت میتنظ پرسشنامه یهاعامل کرونباخ  یآلفا: 4 جدول
  هامربوط به عامل یهاسؤال سؤال تعداد کرونباخ  یآلفا عامل

 یز یر برانمه/ جمدد مترکز
614/0 9 

3 ،32 ،31 ،23 ،15 ،14 ،6 ،5 
 4 و

 16 و 22، 24، 33 4 558/0 ترعیوس دگاهید/ مثبت یبایارز 
 9 و 18، 36 3 638/0 گرانید سرزنش
 1.  10، 28 3 611/0 خود سرزنش
 3 و 12، 19 3 548/0 یفکر  نشخوار

 17 و 35 2 600/0 کردن  زیآم فاجعه
 2 و 11 2 574/0 رشیپذ
 
 در ،4 ؤالاست. در عامل اول س یمربوط به هر عامل مربوط به پرسشنامه اصل یهاؤالالزم به ذکر است مشاره س 

 و 26 و 8 سؤال ششم عامل در ،30 و 21 سؤال پنجم عامل در ،27 سؤال سوم عامل در ،7 سؤال دوم عامل
 .است شده حذف 29 و 20 سؤال هفتم عامل در
 

 یی گجهینت و حبث
 یابرها که  ییهاؤالس حماسبه نیا دراستفاده شد.  یدییأت یعامل لیاز روش حتل پرسشنامه نیا ییروا یبررس منظور به

پر   نيدر ح نایدانشجو  گر،یکدیاب  یهاسؤال تشابه علت به رسدیم نظر به. شدند حذف بود ینياپ آهنا یعامل
ر بوده است. د گذاری أتث آهنا ییاپسخگو  در امر نیا و داشتند تیشکا هاسؤال بودن یتکرار  از هاکردن پرسشنامه

 را پرسشنامه یعامل 7 ساختار که  آمد، دست به سؤال 26 اب یاسؤال، پرسشنامه 36سؤال از  دهحذف  جهینت
 آموزاندانش یآمار  جامعه از نفر 250 منونه حجم اب(، 1390) مهکاران و یآابدنيام پژوهش در. کردیم حفظ
 وجود اب حاضر پژوهش در اما. است شده گزارش  یعامل چهار ساختار اب یسؤال 26 یاپرسشنامه ساله، 17 ات 15

 ،یو صادق یامان)س پژوهش یهافتهای اب پژوهش نیا جینتا. شد دییپرسشنامه أت یساختار هفت عامل یهاسؤال حذف
 مدل که  دادند نشان جینتا نيچنمهمهسو است.  اند،گزارش کرده  یعامل هفت را اسیمق یعامل ساختار که(  1389

 ات 548/0 نيب هاعامل یآلفا برا بیدارد . ضر  یبرازش مناسب آزمون، یاجرا از حاصل یهاداده اب یی گاندازه
 نياعتبار را ب نیشرت یب سؤال، سه و 638/0 برابر یآلفا بیضر  اب گرانید سرزنش عامل. آمد دست به 638/0



 

 

 

 3 تعداد و 548/0 یآلفا بیضر  اب یفکر  نشخوار عامل نيمهچن. دارد جانیه یشناخت میعوامل پرسشنامه تنظ
 یشناخت میتنظ نامهپرسش اعتبار یبررس. ستدارا جانیه یشناخت میعوامل پرسشنامه تنظ نياعتبار را ب نیکمرت   سؤال،

 ها عامل یبرا ینفر  409 منونه در کرونباخ  یآلفا روش از استفاده اب( 1389) یصادق و یسامان توسط جانیه
 ،نفر 300( اب حجم منونه 1389و مهکاران،  ی)عبد یگر ید پژوهش در. است شده گزارش  91/0 ات 62/0 نيب

 کل  منره اب سؤال هر یمهبستگ بیضرا. است شده گزارش  82/0 ات 64/0 نيب هااسیخرده مق یآلفا برا بیضر 
 در که  گونهمهان نيمهچن. کندیمن جتاوز 522/0 از مقدار حلاظ از است، معنادار یآمار  حلاظ از چند هر تست،
حذف شود،  هااز جمموعه پرسش آزمون یهاسؤال از کدام  هر شد، داده نشان( سؤال حذف صورت در)آلفا  ستون

 به توجه اب کل  در. کندیمن یدایز  ییاست، تغ 812/0که در وضع موجود برابر   آزمون( یاعتبار )مهگون بیضر 
 یشناخت میتنظ پرسشنامه یهاجمموعه سؤال که  گفت  توانیم پرسشنامه، سؤال 26 یبرا 812/0 یآلفا بیضر 

 نیبه ا تواندیمن آن یراهربدها از یبرخ در ابال یدرون ثبات عدم و است برخوردار یمناسب یدرون یمهسان از جانیه
 مورد در معتقدند( 1385) یوسفینقل از  به( 1995) شوارزر و شوارزر که  طورمهان رایز  کند؛وارد   یخلل جهینت

 لیدل به. شود حمسوب یمطلوب و مناسب اریمع مهواره تواندیمن ابال یدرون ثبات آمدن، کنار  و یسازگار  یهاپرسشنامه
انطباق دهند. در  ژهیو  تیو ملزومات هر موقع طیکنار آمدن خود را اب شرا  یهااپسخ رودیم انتظار افراد از که  نیا

 .دارد جانیه یشناخت میتنظ یؤالس 26مناسب پرسشنامه  یینشان از اعتبار و روا جینتا جمموع
 

 
 منابع
 پرسشنامه اعتبارایبی و عاملی ساختار بررسی(. 1390) کرميحممد خداپناهی، و حمسن دهقانی، زهرا؛ آابدی،امني

 .371-365 ،(4)5 رفتاری، علوم جمله. هیجان شناختی تنظیم

 روانشناسی کشی،خود پردازیایده اب هیجان شناختی تنظیم رابطه(. 1391) حممد علی آقایی،می جعفر؛ حسنی،
 .7(1) معاصر

 هیجان، شناختی تنظیم پرسشنامه سنجیروان هایشاخص کفایت(.  1389) الدن صادقی، و سیامک سامانی،
 (.1)1 روانشناختی، هایمدل و هاروش جمله
 طال

 اوليه ناسازگار هایطرحواره مقايسه(. 1392) رحيم يوسفی، و حسن يعقوبی، سهيال؛ بکتاش، طالع

 افراد اب جبری وسواس اختالل به مبتال بيماران در هيجان شناختی تنظيم راهبردهای و

 .481-471 ،(5)17 فيض، نشريه. عادی



 

 

 هيجان تنظيم هایسبک رابطه(. 1389) حيدر فتحی، و جليل خيرالدين، باباپور سلمان؛ عبدی،

 لومع دانشگاه پژوهشی علمی مجله. دانشجويان در عمومی سالمت با آن رابطه و شناختی
 .264-258 ،(4)8 ،ايران اسالمی جمهوری ارتش پزشکی

 علوم آموزش با مرتبط هایپژوهش در ساختاری معادالت يابیمدل(. 1392)موسی علوی،

 ،(6)13، پزشکی علوم در آموزش ايرانی مجله. آن کاربرد و روش معرفی سالمت،

519-530 . 

 دانش در اضطراب افسردگی، با هيجان تنظيم شناختی راهبردهای بررسی(. 1385) فريده ، يوسفی

 .استثنايی کودکان حيطه در پژوهش. درخشان استعدادهای راهنمايی مراکز آموزان
6(4.) 
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