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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
360sampling. A sample including
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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کلید واژهها  :تنظیم شناختی هیجان ،پرسشنامه
تنظیم شناختی هیجان ،معادالت ساختاری ،مدل
اندازهگیی
مقدمه
یکی از گسرتههای اصلی فعالیت هیجانها ،انگیختگی و تنظیم آنها در اپسخ به عوامل اسرتسزا است .در این
گسرته راهربدهای تنظیم هیجان به مثابه راهربدهای مقابله اب اسرتس در نظر گرفته شدهاند (گارنفسکی و کرایچ،١
2006؛ الزاروس و فالکمن .)1984 ،2افراد به هنگام رخدادهای هتدید کننده ای تنشزای زندگی ،قبل از اجنام هر
کاری به حلاظ شناختی از راهربدهایی برای تنظیم هیجاانت خود استفاده میکنند (گارنفسکی ،کرایچ و اسپني
هاون .)2001 ،3واضح است که اپسخ به رویدادهای اسرتسزا را میتوان اب استفاده از راهربدهای مقابلهای شناختی
تنظیم کرد (فالکمن و موسکوویتز .)2004 ،4اسرتاتژیهای تنظیم شناختی هیجان 5کنشهایی هستند که نشانگر
راههای کنار آمدن فرد اب شرایط اسرتسزا و ای اتفاقات انگوار است .به طور خاص تنظیم شناختی هیجان ،مدیریت
روانی احساسات انراحت کننده است (گارنفسکی و کرایچ .)2009 ،اسرتاتژیهای تنظیم شناختی هیجان ،اپسخ
های شناختی هیجاانت به رویدادها هستند که به صورت هشیار ای انهشیار تالش افراد را برای تغیی جتربه هیجانی
رویدادی که جتربه میکنند ،برمیانگیزد (کمبل سیلز و ابرلو .)2007 ،6سالها پژوهش به نقش مهم تنظیم هیجان7
در سازش اب وقایع تنیدگیزای زندگی وضوح خبشیده است (گارنفسکی و کرایچ  .) 2006،شیوع ابالی افسردگی،
اضطراب و سایر مشکالت هیجانی و أتثی این مشکالت روی عملکرد فرد موجب شده ات برخی حمققان ،به عوامل
مرتبط اب این مشکالت توجه کنند .از مجله این عوامل وجود نوعی اختالل در نظم هیجانی ذکر شده است (گروس،8
 )2007که به گفته متخصصان پیشبینیکننده آسیب روانی فرد در آینده (ساندلر ،تني ،وست1994 ،9؛
آبوت )2005 ،10و عامل کلیدی مهم در پیدایش افسردگی و اضطراب است (بیوریگارد  ،لوسکو ،بورگویني،11
.)2001
راهربدهای شناختی تنظیم هیجان ،مهانند دیگر ابعاد رفتاری و اجتماعی آن در واقع اب هدف مدیریت هیجانها ،برای
افزایش سازگاری و تطابق بهکار میروند و خبشی از راهربدهای تطابقی هستند که اب جتربه و درمان انراحتیهای
هیجانی و جسمانی مرتبط هستند (طالع بکتاش و مهکاران .)1392 ،در سالهای اخی گارنفسکی ،کرایچ و اسپني
هاون ( )2001اب مرور و ابزنگری انتقادی پیشینه پژوهشی راهربدهای مقابله شناختی ،نه راهربد متفاوت تنظیم
شناختی هیجان خودسرزنشگری ،پذیرش ،نشخوارگری ،مترکز جمدد مثبت ،مترکز جمدد بر برانمهریزی ،ارزایبی جمدد
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

مثبت ،کم امهیت مشاری ،فاجعه منایی و دیگرسرزنشگری را به صورت مفهومی شناسایی کردهاند .به حلاظ نظری
راهربدهای خود سرزنشگری ،نشخوارگری ،فاجعهمنایی و دیگر سرزنشگری به عنوان راهربدهای سازش انایفته تنظیم
شناختی هیجان در نظر گرفته میشوند ،در حالی که راهربدهای پذیرش ،مترکز جمدد مثبت ،مترکز جمدد بر برانمهریزی،
ارزایبی جمدد مثبت و کم امهیت مشاری اب عنوان راهربدهای سازشایفته تنظیم شناختی هیجان مطرح میشوند (حسنی
و میآقایی .)1391 ،از آجنا که توجه بسیاری از پژوهشگرها به موضوع تنظیم شناختی هیجاانت و نقش آن در
اختالالت هیجانی جلب شده است ،وجود ابزاری مناسب امهیت پیدا میکند .در این پژوهش به دنبال بررسی اعتبار
و روایی نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ١در منونه دانشجویی هستیم .
روش پژوهش
آزمودنیها :گروه منونه حاضر ،شامل  360نفر ( 197زن 163 ،مرد) دانشجوی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
بودند که اب استفاده از روش منونهبرداری خوشهای از دانشگاه آزاد اسالمی واحد هتران مرکز انتخاب شدند .دانشکده
های گروه منونه عبارت بودند از دانشکدههای روانشناسی و علوم اجتماعی ،ادبیات ،علوم سیاسی و تربیت بدنی.
از هر دانشکده تعدادی کالس به صورت تصادفی انتخاب شد و به منظور مالحظات اخالقی ،مشارکت دانشجواین
داوطلبانه بود .دامنه سنی آزمودنیها بني  18ات  50سال و میانگني سنی برای زانن  25.8و برای مردان 28.6
بوده است.
ابزار پژوهش
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ،پرسشنامه خودسنجی است که اندای گارنفسکی ،ویواین کرایچ و فیلیپ اسپني
هاون در سال 1999طراحی و در سال  2001چاپ کردند .این پرسشنامه در سال  1389توسط سامانی و
صادقی اعتبارایبی شده است .پرسشنامه دارای دو بٌعد تنظیم شناختی هیجان مثبت ای سازگار و تنظیم شناختی
هیجان منفی ای انسازگار است .بعد مثبت تنظیم شناختی هیجان شامل دو راهربد :مترکز جمدد /برانمه ریزی 2و ارزایبی
مثبت  /دیدگاه وسیعتر 3است .بٌعد منفی تنظیم شناختی هیجان شامل پنج راهربد :سرزنش دیگران ،4سرزنش
خود ،5نشخوار فکری ، 6فاجعهآمیز کردن 7و پذیرش 8است .این پرسشنامه در پژوهش سامانی و صادقی دارای
ضریب اعتبار آلفای  0/62ات  0/92بود و در مجعیت ابلینی و بههنجار از  12سال به ابال قابل اجراست .شیوه
منرهگذاری بهصورت لیکرت پنج درجهای از مهیشه= 5ات هرگز= 1میابشد.

4. other blame
6. rumination
8. acceptance

1. cognetive emotional regulation questionnar
2. positive refocusing / refocus planning
3. positive reapraisal / putting in to perspective
5. self blame
7. catastro phizing

ایفتههای پژوهش
در این پژوهش ،برای حتلیل دادهها از تکنیک مدلایبی معادالت ساختاری ١و از نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
مدلایبی معادالت ساختاری ،تکنیک حتلیل چندمتغیی کلی و بسیار نیومند از خانواده رگرسیون چند متغیی و به
بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی 2است که به پژوهشگر امکان میدهد جمموعهای از معادالت رگرسیون را بهطور
همزمان مورد آزمون قرار دهد و به بررسی روابط بني متغیهای خمتلف بپردازد .آزمون مدل در نرم افزار امیوس شامل
حتلیل عاملی أتییدی است که به بررسی اعتبار افرتاقی میپردازد .این مفهوم اشاره به این امر دارد که متغیهای مشاهده
شده ای گویههای پرسشنامه ات چه حدی دقیقا سازه مورد نظر خود را میسنجند.
برای شروع حتلیل عاملی ،ابتدا ابید دادههای پرت را حذف کنیم و سپس نرمال بودن دادهها را آزمون کنیم .دادههای
پرت یک متغیه اب حماسبه امتیازهای بههنجاری ( )Z-scoreقابل شناسایی است ( موارد ابالتر از  3 ،4ای بیشرت،
بسته به سطح دقت مورد نظر) و داده های پرت چند متغیه نیز توسط آزمون ماهاالنوبیس 3مشخص میشوند.
(علوی .)1392 ،بررسیها نشان داد که  16آزمودنی از  360آزمودنی پژوهش حاضر دارای دادههای پرت هستند.
در این مرحله  16آزمودنی حذف شدند و حجم منونه به  344نفر کاهش ایفت.
بهطور کلی پیش فرض بسیار مهم و حیاتی در اجرای حتلیل های  SEMو در استفاده از  AMOSبهصورت خاص،
این است که دادهها نرمال چند متغیه هستند .در حالت کلی چنانچه چولگی وکشیدگی در ابزه ( )-2 ، 2نباشند،
دادهها از توزیع نرمال برخوردار نیستند (حبیبی.)1386 ،
مهانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،مقادیر کشیدگی و چولگی متغیها بني  2و  -2قرار دارد و در نتیجه
توزیع دادهها نرمال است.
جدول  :1نرمال سازی دادهها
چولگی

کشیدگی

skewness

Kurtosis

عاملها
مترکز جمدد /برانمهریزی
ارزایبی مثبت /دیدگاه وسیعتر
سرزنش دیگران

-0/379
-0/254
0/467

-0/114
-0/112
-0/012

سرزنش خود
نشخوار فکری
فاجعه آمیز تلقی کردن
پذیرش

-0/036
0/017
0/267
0/193

-0/271
-0/350
0/051
-0/253

2. general linear model

1. structural equation modeling
3. mahalanobis distance

در حتلیل عاملی أتییدی برازش پرسشنامه  36سؤالی تنظیم شناختی هیجان بررسی شد .مقادیر پردازش برای پرسشنامه
 36سؤالی در جدول  2گزارش شده است.
در این جدول شاخص  ،x2درجه آزادی ،شاخص پردازش مقایسهای ( )CFIو خطای ریشه جمذور میانگني تقریب
( )RMSEAبرای برازش مدل به کار برده شده است.
جدول  :2شاخصهای برازش حتلیل عاملی أتییدی مدل اولیه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
مدل

x2

df

CFI

RMSEA

مدل اولیه

1290/30

573

0/790

0/060

مدل  :1مدل اولیه حتلیل عاملی أتییدی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

در مدل اولیه سؤالهایی که ضریب مسی آهنا( ،ابرهای عاملی 1آهنا )زیر  0/50بود حذف شدند .بنابراین سؤال
های  30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،21 ،20 ،8 ،7 ،4حذف شدند و تعداد سؤالهای پرسشنامه به  26سؤال
کاهش پیدا کرد .الزم به ذکر است سؤالهای انمناسب قدم به قدم حذف شدند؛ به عبارت دیگر بعد از حذف
یک سؤال خروجی نرم افزار چک شده و سؤال بعدی در صورت وجود عدم معنیداری و ضریب تعیني اپیني حذف
میشد .ضریبهای مسی مدل اولیه در مدل ( )1گزارش شده است.
اب حذف سؤالها ،مدل هنایی دارای شاخصهای مناسبتری نسبت به مدل اولیه به دست آمد که متامی این
شاخصها قابل قبول هستند و نشان از برازش مناسب مدل هنایی دارند .اب حذف سؤاالت ،شاخص برازش مقایسهای
( ،)CFI= 0/902و خطای ریشه جمذور میانگني تقریب  RMSEA = 0/051بهدست آمد.
جدول  :3شاخصهای برازش حتلیل عاملی أتییدی مدل هنایی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
مدل

x2

Df

CFI

RMSEA

مدل هنایی

521/356

278

0/902

0/051

1-factor loading

 :2مدل هنایی حتلیل عاملی أتییدی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

مدل

برای بررسی اعتبار پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار ضریب آلفا برای
پرسشنامه  26سؤالی  0/812به دست آمد .در صورت حذف هر کدام از سؤالها ،تغییات انچیز بود و در ضریب
آلفا أتثیی نداشت.
در جدول  4مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای عامل گزارش شده است.
جدول  :4آلفای کرونباخ عاملهای پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
عامل
مترکز جمدد /برانمهریزی
ارزایبی مثبت /دیدگاه وسیعتر
سرزنش دیگران
سرزنش خود
نشخوار فکری
فاجعه آمیز کردن
پذیرش

آلفای کرونباخ

تعداد سؤال

0/614

9

0/558
0/638
0/611
0/548
0/600
0/574

4
3
3
3
2
2

سؤالهای مربوط به عاملها
5 ،6 ،14 ،15 ،23 ،31 ،32 ،3
و4
 22 ،24 ،33و 16
 18 ،36و 9
1 . 10 ،28
 12 ،19و 3
 35و 17
 11و 2

الزم به ذکر است مشاره سؤالهای مربوط به هر عامل مربوط به پرسشنامه اصلی است .در عامل اول سؤال  ،4در
عامل دوم سؤال  ،7در عامل سوم سؤال  ،27در عامل پنجم سؤال  21و  ،30در عامل ششم سؤال  8و  26و
در عامل هفتم سؤال  20و  29حذف شده است.
حبث و نتیجهگیی
به منظور بررسی روایی این پرسشنامه از روش حتلیل عاملی أتییدی استفاده شد .در این حماسبه سؤالهایی که ابرهای
عاملی آهنا اپیني بود حذف شدند .به نظر میرسد به علت تشابه سؤالهای اب یکدیگر ،دانشجواین در حني پر
کردن پرسشنامهها از تکراری بودن سؤالها شکایت داشتند و این امر در اپسخگویی آهنا أتثیگذار بوده است .در
نتیجه حذف ده سؤال از  36سؤال ،پرسشنامهای اب  26سؤال به دست آمد ،که ساختار  7عاملی پرسشنامه را
حفظ میکرد .در پژوهش امنيآابدی و مهکاران ( ،)1390اب حجم منونه  250نفر از جامعه آماری دانشآموزان
 15ات  17ساله ،پرسشنامهای  26سؤالی اب ساختار چهار عاملی گزارش شده است .اما در پژوهش حاضر اب وجود
حذف سؤالهای ساختار هفت عاملی پرسشنامه أتیید شد .نتایج این پژوهش اب ایفتههای پژوهش (سامانی و صادقی،
 )1389که ساختار عاملی مقیاس را هفت عاملی گزارش کردهاند ،مهسو است .مهچنني نتایج نشان دادند که مدل
اندازهگیی اب دادههای حاصل از اجرای آزمون ،برازش مناسبی دارد  .ضریب آلفا برای عاملها بني  0/548ات
 0/638به دست آمد .عامل سرزنش دیگران اب ضریب آلفای برابر  0/638و سه سؤال ،بیشرتین اعتبار را بني

عوامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان دارد .مهچنني عامل نشخوار فکری اب ضریب آلفای  0/548و تعداد 3
سؤال ،کمرتین اعتبار را بني عوامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان داراست .بررسی اعتبار پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان توسط سامانی و صادقی ( )1389اب استفاده از روش آلفای کرونباخ در منونه  409نفری برای عامل ها
بني  0/62ات  0/91گزارش شده است .در پژوهش دیگری (عبدی و مهکاران )1389 ،اب حجم منونه  300نفر،
ضریب آلفا برای خرده مقیاسها بني  0/64ات  0/82گزارش شده است .ضرایب مهبستگی هر سؤال اب منره کل
تست ،هر چند از حلاظ آماری معنادار است ،از حلاظ مقدار از  0/522جتاوز منیکند .مهچنني مهانگونه که در
ستون (آلفا در صورت حذف سؤال) نشان داده شد ،هر کدام از سؤالهای آزمون از جمموعه پرسشها حذف شود،
ضریب اعتبار (مهگونی) آزمون که در وضع موجود برابر  0/812است ،تغیی زایدی منیکند .در کل اب توجه به
ضریب آلفای  0/812برای  26سؤال پرسشنامه ،میتوان گفت که جمموعه سؤالهای پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان از مهسانی درونی مناسبی برخوردار است و عدم ثبات درونی ابال در برخی از راهربدهای آن منیتواند به این
نتیجه خللی وارد کند؛ زیرا مهانطور که شوارزر و شوارزر ( )1995به نقل از یوسفی ( )1385معتقدند در مورد
پرسشنامههای سازگاری و کنار آمدن ،ثبات درونی ابال منیتواند مهواره معیار مناسب و مطلوبی حمسوب شود .به دلیل
این که از افراد انتظار میرود اپسخهای کنار آمدن خود را اب شرایط و ملزومات هر موقعیت ویژه انطباق دهند .در
جمموع نتایج نشان از اعتبار و روایی مناسب پرسشنامه  26سؤالی تنظیم شناختی هیجان دارد.
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