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 چک لیست تنظیم هیجانی کودکان  سنجی روان های ویژگیبررسی 

 و نوجوانان

 

 3صادق فالح و 2محسن دهقانی، *1نسرین اسماعیلیان
 

 چکیده
چن  لیتنت تنمنیی هیجنانی اودانان و       سننجی  روان های ويژگیپژوهش حاضر با هدف بررسی 
 گینری  نموننه پتنر  بنا روش    150دختنر و   121) آموز دانش 271نوجوانان انجام شد. برای اين منمور 

از مدارس شهر تهران انتخاب شدند و به چ  لیتنت تنمنیی هیجنانی پاسنخ      ای مرحلهچند ای  خوشه
مورد تحلیل عاملی ااتشافی قرار گرفت. ها  دادند. به دلیل برازش نشدن مدل تحلیل عاملی تأيیدی، داده

آينتی، و پننج    20نتايج نشان داد اه فرم فارسی چ  لیتت تنمیی هیجانی اودانان و نوجواننان دارای   
اضنرراب، خشنی و    هنای  پرسشننامه عامل است. اعتبار محتوا با بررسی همبتتگی اين چ  لیتنت بنا   

یتت تنمیی هیجانی نیز از ضريب آلفای ارونباخ افتردگی اوداان تأيید شد. برای بررسی پايايی چ  ل
نتايج نشان داد اه پرسشنامه منذاور از اعتبنار و پاينايی مرلنوبی در جمکینت اودانان و        استفاده شد.

تنمنیی  گینری   انندازه  ي  ابزار مناسنب بنرای  عنوان  به از آن توان مینوجوانان ايرانی برخوردار است و 
 استفاده ارد. ها پژوهشهیجانی در 
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 مقدمه
زنندگی اشناره    زای تنیندگی پژوهش به نقش مهی تنمیی هیجان در سازش با وقناي    ها سال

اه بنه منمنور    گردد می. واژه تنمیی هیجان به اعمالی اطالق  2006، 1و ارايج دارد )گرانفتکی

اغلنب بنرای توفنی      تنمیی هیجنانی  .شود میتغییر يا تکديل ي  حالت هیجانی به اار گرفته 

و  ضنروری  هنای  مهنار  از  ای مجموعهو متتلزم  استمنفی به اار گرفته شده  عاطفهفرآيند تکديل 

را يناد بگیرنند.    هنا  آنمهی است اه همه افراد برای گذراندن زندگی روزمره خود بايد تا حدی 

 هنای  شنیوه  در و است انتان عملکرد های جنبه ی همه برای فرآيند محوری ي  هیجانی تنمیی

. امروزه تنمنیی  اند می ايفا اساسی نقش شادی، ی تجربهو نیز  زا استرس تجارب با افراد ی مقابله

در  پتنند  عامنه و ين  موضنوع افنلی و     ي  موضوع برجتته در علنی عاطفنه  عنوان  به هیجان

اينن مفهنوم، بنه     هنای  سنازه  ی زمینهرشد درآمده است. عالقه، ااوش و دانش در  شناسی روان

  .  2004، 3ايزنبرگ، چامپیون و ما؛ 2007، 2)روتنبرگ و گراسسرعت در حال گتترش هتتند 

ارتباط دارد )باچین، گتزک ن ااپ   شناختی روانعدم تنمیی هیجانی، با بتیاری از اختالال  

يکنی از علنل اساسنی اژاناری در بنین اودانان و        تواننند  میمنفی   . هیجانا 2006، 4و مید

شدن منفنی يکنی از     . در حقیقت هیجانی2004، 5پااوتیو  لونتکو، باشند )بورگاردنوجوانان 

اساسی در اختالال  درونی شده و بیرونی شنده در دوران انودای اسنت. اودانان      های مؤلفه

. اننند  میدارای اختالال  درونی شده، غمگینی، افتردگی، اضرراب و ترس شديدی را تجربه 

 رينزی  بنرون وقتی اه به هر شیوه ديگری، قادر به ارضای نیازهايشنان نباشنند، دسنت بنه      ها آن

عصبانیت، ناراحتی و ترس بیشتری دارنند، وقتنی بزرگتنر     هايشان همکالسی، نتبت به زنند می

سازگاريشنان امتنر   و حتی در طول زمان،  شوند میروبرو  تری بیشبا هیجانا  منفی  شوند می

منفی، بتنتگی بنه    شدن هیجانی ی زمینه، مشکالتشان در شوند میاه بزرگتر  طور همین. شود می

  . تواننايی فرونشنانی  2004تجربیا  شکتت در تنمیی هیجانا  دارد )ايزنبنرگ و همکناران،   

 )ديويدسنون،   سازد میپرخاشگری، را مشخص به سوی  آموز دانشهیجانا  منفی، گرايش ي  
 

                                                           
1. Granefski & Kraaij 

2. Rottenberg & Gross 

3. Eisenberg, Champion, & Ma 

4. Beauchaine, Gatzke-Kopp, & Mead 

5. Beauregard, Levensque, & Paquete 
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 . بنابراين متنئوالن نیازمنند داننش بیشنتری در منورد انارايی نتنبی        2000، 1پوتنام و الرسن

در تکديل هیجاناتشان آموزش دهنند. اينن    آموزان دانشراهبردهای خافی هتتند اه بتوانند به 

خیلی خاص برای ام  به اوداان در سنین مختلن    های برنامهتا  اند میدانش فرفتی ايجاد 

امن  شنود و    پذيرترند آسیبفراهی شود و در اين راستا به اوداانی اه نتبت به همتاالنشان 

و ممکن است شديداً عدم تنمیی هیجانی داشته باشند،  اند اردهنیز اوداانی اه بحران را تجربه 

مرالکه اين توانايی، متتلزم داشنتن ابنزاری    اه شناخت و جايی آنمورد حمايت قرار گیرند. از 

قدرتمند و مکتبر است لذا طراحی و مکرفی ابنزاری جهنت سننجش مفهنوم تنمنیی هیجنان در       

  در ين  مقالنه   2011) 2آدرينان، زمنان و وينت    . رسد میاوداان و نوجوانان ضروری به نمر 

یشتر از ساير ابزارها بنرای  خودگزارشی به میزان فراوانی ب های پرسشنامهمروری نشان دادند اه 

پژوهشنگر، در اينران    هنای  بررسنی با توجه به . گیرند میاوداان و نوجوانان مورد استفاده قرار 

. گینرد  منی برای بررسی تنمیی هیجان در اوداان و نوجوانان مورد اسنتفاده قنرار    تنها ي  ابزار

 ای گوننه آن بنه    جويی شناختی هیجان ي  ابزار خودگزارشنی اسنت و جمنال    پرسشنامه نمی

را بکند   اودک و نوجواناه برای اوداان قابل درک باشد. اين پرسشنامه افکار  اند شدهطراحی 

طنور متنتقیی بنه ابکناد      امنا بنه   انند  میبررسی  زا آسیباز مواجهه با ي  تجربه منفی يا وقاي  

پرسشنامه مذاور اين است انه نتنخه    های محدوديتاز ديگر يکی  .پردازد نمیمختل  هیجان 

تنمیی هیجنان او را از نمنر والند منورد      توان نمیوالد ندارد لذا بدون حضور اودک و نوجوان 

 هنای  محندوديت بررسی قرار دارد. چ  لیتت تنمیی هیجان اوداان و نوجوانان ابنزاری اسنت انه    

تل  مورد ارزينابی قنرار   اين پرسشنامه در اشورهای مخ سنجی روان های ويژگیفوق را ندارد. 

اه اينن ابنزار از پاينايی و اعتبنار مرلنوبی در اشنورهای مختلن          اند دادهگرفته و نتايج نشان 

اه اين چ   جايی آن از  .2014و همکاران،  4مولینا؛ 2016 ،و همکاران 3است )ري برخوردار 

لیتت در ايران مورد استفاده قرار نگرفته است لذا پژوهشگر در فدد بررسی اين متئله برآمند  

 اه آيا اين ابزار در ايران از پايايی و روايی مرلوبی برخوردار است؟

                                                           
1. Davidson, Putnam, & Larson 

2. Adrian, Zeman, & Veits 

3. Reis 

4. Molina 
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 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش

ساله شهر تهران بودند اه در سال  16تا  10 آموزان دانشجامکه آماری پژوهش حاضر الیه 

 150بالغ بنر   ای نمونهدر مدارس به تحصیل اشتغال داشتند. در اين پژوهش،  93ن 94تحصیلی 

 از مندارس شنمال،   ای مرحلنه چنند   ای خوشنه  گیری نمونهپتر با  آموز دانش 150دختر و  آموز دانش

جنوب، شرق، غرب، و مراز تهران انتخاب شدند. بندين ترتینب پن  از تهینه فهرسنت الینه       

گانه شهر تهران، از شمال، جننوب، شنرق، غنرب، و مرانز تهنران تکندادی        22مدارس مناطق 

مدرسه به تصادف انتخاب شدند. در مرحله بکد از بین اين مدارس تکدادی االس به تصنادف  

 ، ادوارد،حالنت )اشنپیلبرگر   -اضرراب فنفت  های پرسشنامههر االس،  آموزان دانشانتخاب شدند. 

 ، افتنردگی  1988حالنت )اشنپیلبرگر،    - ، خشنی فنفت  1983، 1پالتنزک  و السن، مونتنوری 

  ، و چ  لیتت تنمیی هیجانی را تکمیل اردند. 1992، 2اوداان )اوواا 

 

 پژوهش ابزار

اينن سنیاهه در    . STAICاضطراب صفت ـ حالت اسپیلبرگر برای کودکان )  ی سیاهه

حالنت اودانان    -اضنرراب فنفت   ی سیاههاوداان و بزرگتاالن طراحی شده است.  های فرم

 ، نختتین بار با هدف بررسی اضرراب در اوداان طراحی شند.  1983)اسپیلبرگر و همکاران، 

عبار  است اه چگونگی  20، دارای STAICحالت  مقیاس خردهعبار  دارد.  40اين سیاهه 

نیز  STAICففت  مقیاس خرده. اند می گیری اندازهاحتاس اوداان را در مد  زمانی خاص 

. انند  منی طنور النی توفنی      عبار  دارد اه با استفاده از آن، اودک احتاس خنود را بنه   20

اضنرراب  . »انند  یمن    اضرراب ففت و اضرراب حالنت را از هنی تفکین    1972اسپیلبرگر )

اضرراب مزمن و نتبتًا باثباتی است انه ربرنی بنه شنرايص شنخص نندارد. در نتیجنه        « ففت

اضنرراب  ». اما بیند میرا خرر و تهديد  ها وضکیتشخص مبتال به اضرراب ففت، بتیاری از 

مقیناس اضنرراب   و متغیری اسنت انه بنه وضنکیت بتنتگی دارد.       دار نوساناضرراب « حالت

                                                           
1. Spielberger, Edwards, Lushene, Montuori, & Platzek 

2. kovacs 
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تاس تنش، تشويش و نگرانی اودانان را در مند  زمنانی خناص ارزينابی      حالت، شد ، اح

 هايی افرالحو در پی آن  شود میشروع ....«  من احتاس». در اين مقیاس هر عبار  با اند می

مناسنب را انه بینانگر     ی گزيننه . انودک بايند   آيند  منی  ها عبار و ساير « انی مینگرانی »مانند 

من احتاس ن نگرانی زينادی دارم / نگراننی دارم / نگراننی     »مثال  احتاسا  اوست، انتخاب اند، برای

الی در ي   طور در مقیاس اضرراب ففت، اوداان بايد چگونگی احتاسا  خود را به «.ندارم

مشخص انند. در هر گزينه فراوانی وقنوع رفتارهنا توفنی  شنده اسنت.       ای درجهمقیاس سه 

 هنای  گزيننه ، انودک بايند يکنی از    «سنه نگنرانی  من درباره مدر»برای مثال در پاسخ به عبار  

 را گزيننه  سنه  از يکی ماده سؤال هر برای بايد اوداان را انتخاب اند.« بندر ، گاهی و اغلب»

 در نمنره  حدااثر . بنابراينگیرد می تکلق 3تا  1 از هايی نمره ها آن از ي  هر به اه انند انتخاب

اسنت،   اضنرراب  وجنود  بینانگر  انه  هنايی  گزينه است. به 20 آن حداقل و 60 مقیاس خرده هر

 بیشنتر  اضنرراب  وجود بیانگر بیشتر نمرة سیاهه، اين در بنابراين .گیرد می تکلق بیشتری ی نمره

 ينا  سنه  به آزمودنی اه درفورتی. آيد می دست به ها الؤس ماده ال جم  نیز از ال ی نمرهاست. 

از سوی سیاهه  . اينرود می سؤال زير پرسشنامهروايی  باشد، نداده پاسخ الؤماده س سه ازبیش 

 10. مد  زمان تکمیل ابزار برای اوداان شود میاوداان به فور  گروهی يا انفرادی تکمیل 

همتانی  نیاز دارند. تری بیشبه مد  زمان  تر سن ایدقیقه است، اوداان  20سال به باال حدود 

 . نتايج حافنل از بازآزمنايی   α=86/0تا 95/0)درونی اين ابزار بتیار خوب گزارش شده است 

اسنت )اسنپیلبرگر و    77/0تا  70/0اين سیاهه گويای اين است اه همبتتگی میان دو اجرا بین 

منمور بررسی روايی همزمان، همبتتگی آن بنا مقیناس اضنرراب آشنکار       . به1983همکاران، 

 63/0و  75/0ترتینب   ه و بنه مورد بررسی قرار گرفتو مقیاس اضرراب عمومی اوداان اوداان 

را در  STAICرواينی    ،1377) افل زمانی  .1983گزارش شده است )اسپیلبرگر و همکاران، 

)برای پتنران  و در   68/0)برای دختران  و  65/0ايران با روش بازآزمايی در اضرراب حالت، 

)برای پتران  گزارش ارده است. مکننادار مینان    80/0)برای دختران  و  73/0اضرراب ففت، 

، دارای اختالل اضررابی و افنرادی انه بهنجنار    شناس روانافرادی اه توسص  های نمرهمیانگین 

گنزارش شنده اسنت. در     STAICشاخصنی از رواينی   عننوان   بنه  یص داده شده بودنند، تشخ

 و بنرای خنرده    76/0اضرراب فنفت   مقیاس خردهپژوهش حاضر ضريب آلفای ارونباخ برای 
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 دست آمده است.   به 86/0مقیاس اضرراب حالت 

بنرای    1977)افتردگی اوداان توسص اوواا   سیاهه .(CDIسیاهه افسردگی کودک )

 هنای  پنژوهش ابزارهايی است انه در   ترين مکمولارزيابی افتردگی اوداان تهیه شد و يکی از 

)بنندورا،   گینرد  منی منورد اسنتفاده قنرار    وسیکی جهت سنجش افتردگی اوداان و نوجواننان  

 ، اسننیمید ، المبريیننز و؛ مننوري 1999؛ بننندورا، 1996، 1باربننارانلی، انناپرارا و پاسننتورلی

است. اوداان  ای ماده 27 . اين سیاهه ي  مقیاس خودگزارشی 2002؛ موري ، 2001، 2متترز

 از هنايی  نمنره  هنا  آن، يکی از سه گزينه را انتخاب انند اه به هري  از سؤال بايد برای هر ماده

 7است. اين سیاهه برای اوداان و نوجوانان  54تا  0نمرا  از  ی دامنه. گیرد میتکلق  2تا  ففر

سنواد   ترين ایافتردگی اوداان نیازمند  های آزمونسال طراحی شده، در مقايته با ساير  18تا 

پايین،  نف  عز افتردگی را در قالب پنج خرده مقیاس خلق پايین،  های نشانهخواندن است و 

 هنا  سنؤال  ال از جم  ال ماده ی نمره. سنجد میبین فردی نااارآمدی، فقدان لذ  و مشکال  

را از  خنويی  افترده. اين آزمون، اوداان و نوجوانان مبتال به افتردگی اساسی و آيد میدست  به

. اين مقیاس به تغییرا  افتنردگی در طنول   دهد میساير شرايص بالینی و اوداان بهنجار افتراق 

. اين سیاهه دارای باشد میافتردگی جهت سنجش شد   زمان حتاس بوده و ابزار قابل قبولی

 . ثبنا  دروننی   1992 ثبا  درونی، پايايی بازآزمايی و روايی همگرای خوبی است )اوواا ،

گنزارش   86/0  ضنريب پاينايی آن را   1996گزارش شده است. بندورا و همکناران )  91/0آن 

را بنا سننجش خلنق افتنرده توسنص       CDI  1999) و همکاران 3. در پژوهشی ااپرارادهند می

دسنت آمند و    بنه  86/0و  88/0مکلمان و همتاالن مقايته ارد. آلفای ارونباخ برای دو مقیاس 

را بر روی جمکیت    اين پرسشنامه1384گزارش شد. طهماسیان ) 92/0و  88/0ضريب پايايی 

محاسنبه گرديند.    83/0ايرانی اجرا ارد. پايايی آزمون از طرينق آزمنون ن بنازآزمون      آموز دانش

محاسبه شد. همینین برای ارزيابی روايی محتنوايی   64/0ثبا  درونی آن نیز با آلفای ارونباخ 

 43آزمون، همبتتگی اين آزمون بنا آزمنون منوازی آن سنیاهه افتنردگی بن  نتنخه دوم در        

مکننادار اسنت.    01/0محاسنبه گرديند انه در سنر       56/0بهنجار مقر  دبیرسنتان،   آموز دانش
                                                           
1. Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli 

2. Muris, Schmidt, Lambrichs, & Meesters 

3. Caprara 
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نفنر نوجنوان    20مبتتگی اين آزمون با آزمون افتردگی ب  نتخه دوم، در جامکه بنالینی در  ه

محاسبه گرديد اه در  68/0اه از طرف روانشناس يا روانپزش  تشخیص افتردگی داشتند نیز 

 مکنادار است.   01/0سر  

اولینه   اسنپیلبرگر نتنخه  و   چنارلز، دی  .(STAXIپرسشنامه بیان صفت و حالت خشم )

مکرفی نمنود.   1988ماده بود، در سال  44پرسشنامه بیان ففت و حالت خشی را اه مشتمل بر 

آغاز شد و نتخه جديد با  1993پژوهش برای تدوين شکل تجديد نمر شده پرسشنامه از سال 

انتشار يافت. اين پرسشنامه  1999ماده در سال  57و مشتمل بر  STAXI-2عالمت اختصاری 

ففت خشی و حالنت   مقیاس خردهالی است اه در پژوهش حاضر از دو  مقیاس هخرد 3شامل 

به هنگام پاسخ دادن به پرسشنامه، وض  خود را بر روی ين    ها آزمودنیخشی آن استفاده شد. 

 وسنیله  بندين و  اننند  می بندی درجه ، 4  تا تقريباً همیشه )1، از تقريباَ هرگز )ای درجه 4طی  

شد  احتاسا  خشی خود را در ي  زمان مکین و نیز فراوانی تجربه، بیان، سراوب يا انترل 

 هنای  سال. اين پرسشنامه توسص اسپیلبرگر و همکاران در انند می گیری اندازهخشی خودشان را 

نفنر بیمنار روانپزشنکی اجنرا شند و       276نفر بزرگتال عادی و  1644بر روی  1996و  1988

 دهند  منی   گزارش شده اسنت. نتنايج نشنان    1999اهنمای عملی آن )اسپیلبرگر، نتايج آن در ر

ينا بناالتر بنوده     84/0ناظر بر حالت خشی و فنفت خشنی برابنر     های مقیاسضريب آلفا برای 

بنوده   بخنش  رضنايت همتانی دروننی   های اندازهعنوان  به است. بنابراين ضريب آلفای ارونباخ

اجنرا انرد. نتنايج نشنان      آمنوز  داننش نفر  170را بر روی   اين پرسشنامه 1385است. نويدی )

ترتینب   ضرايب آلفای ارونباخ برای مقیاس حالت خشی، ففت خشی و انترل خشی به دهد می

اينن پرسشننامه از پاينايی     هنای  مقیاسنتیجه گرفت اه  توان میبود.  71/0و 85/0و  88/0برابر 

سازگاری و سالمت  های پرسشنامهرا به همراه  STAXI-2اافی برخوردار است. او پرسشنامه 

پتر دوره متوسره نینز اجنرا انرد. نتنايج تحلینل       آموز دانشنفر 170  بر روی GHQعمومی )

 STAXI-2حالت، ففت و انترل خشنی پرسشننامه    های مقیاس های اندازهنشان داد اه همبتتگی 

اخنتالل در سنالمت    هنای  نشنانه بنه  مربوط  های اندازهمربوط به ناسازگاری و نیز  های اندازهبا 

 های مقیاس خردهعمومی، مثبت و مکنادار است. در پژوهش حاضر ضريب آلفای ارونباخ برای 

 دست آمد. به 93/0و 89/0ففت خشی و حالت خشی به ترتیب 
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چن  لیتنت تنمنیی هیجنانی ين        .چک لیست تنظیم هیجانی )فرم کودک و نوجـوان( 

منفی دارد و توسنص   های آيتیمثبت و هی  های آيتیآيتمی است اه هی  24مقیاس خودگزارشی 

افلی تنمنیی هیجنان    ی هتتهها، به بررسی    ساخته شده است. اين آيتی1998) 1شیلد و ایکتی

، پنذيری  انکرناف اختصاص دارند، از جمله شايتتگی عناطفی، تنوان عناطفی،     پذيری هیجانو 

است  ای درجه 4شد  و تناسب موقکیتی تماهرا  هیجانی. هر آيتی شامل ي  مقیاس لیکر  

شده است. در افل اين مقیاس بنرای ارزينابی    بندی درجه)هرگز   4)تقريباً همیشه  تا  1اه از 

 ثبناتی  بنی  ی دهننده  نشنان است اه  هايی آيتیتنمیی هیجانی اوداان طراحی شده است و دارای 

  . 1997منفی نامنمی است )شیلد و ایکتی،  ی عاطفهو  پذيری نکرافاخلق، عدم 

 

 روش اجرا
در ابتدا نتخه انگلیتی چ  لیتت تنمنیی هیجنانی توسنص پژوهشنگر و يکنی از اسناتید       

روانشناسی بالینی متلص به زبان انگلیتی به فارسی ترجمه شد. نتنخه فارسنی ترجمنه شنده،     

  دو نتنخه انگلیتنی و نتنخه ترجمنه برگنردان شنده       مجدداً به انگلیتی برگردانده شد. سپ

شناسی خواسته شند رواينی    مقايته شدند. پ  از رف  اشکاال  موجود، از پنج متخصص روان

محتوايی پرسشنامه را بررسی انند. بکد از انجام افالحا  الزم و تهیه نتخه نهايی، پرسشننامه  

 هنا  پاسنخ برای تکمیل در اختیار نمونه پژوهش قرار گرفت. برای اجرای اخالق، محرمانه بودن 

 در باالی پرسشنامه قید گرديد.  

 

 ها یافته
آموز پتنر بنا مینانگین     دانش 150آموز دختر و  دانش 121وی پ  از اجرای پرسشنامه بر ر

  انه همگنی در مندارس شنهر تهنران بنه تحصنیل اشنتغال داشنتند،          =58/0SD)57/13سننی  

انجام گرفت. نختتین گام در جهنت   ها پرسشنامهحافل از  های دادهآماری بر روی  های تحلیل

و بارتلت است. بدين  KMO، اجرای تتت ها مادهاز  ای مجموعهاجرای تحلیل عاملی بر روی 

ترتیب مکنادار و غیرمکنادار باشنند، شنروط الزم    به KMOبارتلت و  های آزمونترتیب اه اگر 

                                                           
1. Shields & Cicchetti 
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در  276برای افايت نمونه و اجرای تحلیل عاملی مهیا است. آزمنون بارتلنت بنا درجنه آزادی     

نتیجنه   توان میبنابراين  دست آمد. به 721/0مکادل  KMOمکنادار، و آزمون  >0001/0Pسر  

ماده چ  لیتت تنمیی هیجان بنا روش   24برای تحلیل عاملی مناسب هتتند.  ها دادهگرفت اه 

انتخاب شد. بدين  42/0تحلیل مؤلفه افلی مورد بررسی قرار گرفت. در اين تحلیل نقره برش 

جهی بنه  ترتیب شش عامل حافل شد، اما از آنجايی اه آخرين ارزش آيگنن مقندار قابنل تنو    

واريان  اضافه نکرد و همینین نمودار اسکری از آن دفاع ننمود، راه حنل پننج عناملی منورد     

پنج عامل موجود با ارزش آيگن باالی  دهد مینشان  1طور اه جدول  آزمون قرار گرفت. همان

 درفد واريان  هتتند.  43در مجموع قادر به توجیه  1

 

 مجموع واریانس توجیه شده در پنج عامل چک لیست تنظیم هیجانی . 1جدول 

  ها مؤلفه

 ها شاخص

 های آیگن ارزش  های چرخشی مجذور بارها مجموع

 مجموع
درفد 

 واريان 

تراای 

 درفدی

 
 مجموع

درفد 

 واريان 

تراای 

 درفدی

 2/15 2/15 65/3  94/12 94/12 01/3 ثباتی هیجانی   بی

 9/23 7/8 07/2  66/21 72/8 09/2 هیجانا خودآگاهی در ابراز 

 56/31 75/7 86/1  83/29 16/8 96/1 تناسب موقکیتی ابراز هیجان

 72/37 17/6 48/1  92/36 09/7 7/1 انترل و مديريت هیجانا 

 98/42 26/5 26/1  98/42 06/6 46/1 پذيری هیجانی انکراف

 

نشان داده شده است. در اينجنا   2در جدول  ها مؤلفهماتري  چرخشی با روش واريماا  

افنزايش داده شند تنا     40به  30، نقره برش از ها مادهبه دلیل داشتن بارهای مضاع  در برخی 

عوامل با بارهای مضاع  حذف شوند و اين مشکل رف  گردد. تحلیل عاملی نشان داد اه سنه  

ه دلینل بارهنای مضناع  حنذف     شوند بنابراين ب روی دو عامل بارگذاری می 22، 19، 16آيتی 

 24آينتی از   20درنهايت هی روی هیچ عاملی بارگذاری نشد لذا حذف گرديد.  21شدند. آيتی 

 گذاری مککوس است. دارای نمره 18آيتی باقی ماند. آيتی 
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 لفه چرخشی برای چک لیست تنظیم هیجانیؤماتریس م . 2جدول 

 5 4 3 2 1 آیتم

     68/0 شوم.  ن راحت عصبانی می8

     68/0 زدگی بیش از حد هتتی.  های هیجانی يا هیجان ن آماده طغیان13

     63/0 شود.  ن خیلی سري  خلقی مثبت يا منفی می2

     58/0 شوم.  راحت دچار احتاس نااامی می ن6

     49/0 دهی. نااامی و ناراحتی  نشان میپاسخ به خصومت، پرخاشگری يا اعمال آزار دهنده دوستان و همتاالن، هیجانا  منفی )خشی، ترس،  ن در23

     49/0 دهی.  های آنی نشان می ن واانش20

    66/0  ن بیه شادی هتتی. 1

    52/0  چتبی. ن به ديگران می5

    51/0  توانی نشان دهی. ترسی يا هراسناک هتتی می شوم، می شوم، ديوانه می ن وقتی احتاس بدی دارم، خشمگین می15

    -50/0  آيی. زنی، انگار نیتتی يا به لحاظ هیجانی به چشی ديگران نمی دهی، حرفی را نمی احتاس و هیجان نشان نمین 18

    41/0  ن غمگین و بی حوفله هتتی. 3
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 لفه چرخشی برای چک لیست تنظیم هیجانیؤماتریس م . 2جدول ادامه 

 5 4 3 2 1 آیتم

   6/0    .برم خندم يا از متخره اردن ديگران لذ  می شود، می بیند يا تثبیه می برای مثال وقتی اتی آسیب میشوم ) مین از ناراحتی ديگران خوشحال 10

   6/0   دهی. ها انی، هیجانا  منفی نشان می انی اه ديگران را وارد فکالیت ن وقتی تالش می24

   59/0   زده و خروشان هتتی. هیجان هايی انی خیلی انی ديگران را وارد فکالیت ن وقتی تالش می12

  73/0    شود. شوم يا از شد  هیجان اش  در چشمانی جم  نمی زده نمی توانی هیجاناتی را انترل انی. بی دلیل هیجان ن می9

  73/0    اشد. خیلی طول نمیام  اننده اج خلقی توانی سريکاً از حالت عصبانیت يا پريشانی در بیايی. مکموالً بکد از اتفاقا  پريشان می  ن4

  52/0    دهی. انند خشمگینانه پاسخ نمی هايی اه ديگران برايی ايجاد می ن در برابر محدوديت11

 آورم. وقتی باالجبار بايد به اار ديگر بپردازم دچنار خشنی، عصنبانیت ينا نگراننی بنیش از حند         ن راحت از ي  اار به اار ديگر روی می17

 شوم. نمی
    69/0 

دهی )برای مثال با لحنی خشنمگین ينا همنراه بنا تنرس بنا        های دوستانه يا مکمولی ديگران منفی پاسخ نمی ها و حرف ن مکموالً به شوخی14

 زنی . دوستانی حرف نمی
    42/0 

 41/0     ام برسی.  توانی رسیدن به نیازهای خود را به تأخیر بیندازم و منتمر بمانی تا به خواسته ن می7
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نامینده  « ثبناتی هیجنانی   بی»محتوای عوامل با نمر سه متخصص ديگر، عامل اول با بررسی 

شد. اين عامل حاوی شش آيتی است اه بنا مفناهیی بنی ثبناتی هیجنانی و نشنان دادن سنري         

 . عامل دوم به دلیل محتوای آن اه عبنار   23، 20، 13، 8، 6، 2هیجانا  منفی مرتبص هتتند )

خودآگناهی و ابنراز   »، ها آنجانا  مثبت و منفی و بیان و ابراز است آگاهی از حاال  بدنی، هی

 . عامل سوم با 18 و 15، 5، 3، 1نامیده شده است. اين عامل حاوی پنج آيتی است )« هیجانا 

نام گرفت چرا اه بنر مبننای   « عدم تناسب موقکیتی تماهرا  هیجانی»، 24، و 12، 10سه آيتی 

. عامل چهنارم بنا سنه    اند نمید متناسب با موقکیت استفاده فرد از هیجانا  خو ها آيتیمحتوای 

نینز   17و  14، 7های شماره  نام گرفت. آيتی« انترل و مديريت هیجانا  منفی  »11، 9، 4آيتی )

 نام گرفت.« هیجانیپذيری  انکراف»عامل پنجی را تشکیل دادند. اين عامل بر حتب محتوای آن 

موجود در هنر خنرده مقیناس،     های آيتیدر پژوهش حاضر بکد از به دست آمدن درنهايت 

پنذيری   ثبناتی هیجنانی و هیجنان    بنی  های مقیاسضرايب آلفای ارونباخ برای هر ي  از خرده 

منفی، خودآگاهی و ابراز هیجانا ، عدم تناسب موقکیتی تماهرا  هیجانی، انتنرل و منديريت   

ترتینب   هیجانی و نمره ال تنمیی هیجنانی محاسنبه شند انه بنه     پذيری  انکرافهیجانا  منفی، 

دهننده پاينايی بتنیار     . مقادير مذاور نشان86/0و  84/0، 81/0، 87/0، 93/0، 8/0ند از: ا عبار 

خوب اين پرسشنامه در جمکیت غیر بالینی جامکه نوجوانان ايران است. برای محاسبه همتنانی  

نتايج اين  .با ال پرسشنامه استفاده شد ها مقیاسرده درونی اين پرسشنامه از روش همبتتگی خ

 نشان داده شده است.   3در جدول  ها همبتتگی

 

 با نمره کل سیاهه تنظیم هیجانی ها مقیاسهمبستگی خرده  . 3 جدول

 ها مؤلفه
 نمره کل تنظیم هیجانی

 معناداری ضریب همبستگی

 0001/0 78/0٭٭ ثباتی هیجانی  بی

 0001/0 64/0٭٭ ابراز هیجانا خودآگاهی در 

 0001/0 68/0٭٭ تناسب موقکیتی ابراز هیجان

 0001/0 61/0٭٭ انترل و مديريت هیجانا  

 0001/0 71/0٭٭ پذيری هیجانی انکراف
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نشان داده شده است، هر پنج عامل، همبتتگی مکناداری با نمنره   3طور اه در جدول  همان

 ال پرسشنامه تنمیی هیجانی دارند اه نشان دهنده همتانی درونی باالی اين پرسشنامه است.  

جهت بررسنی اعتبنار همگنرا و واگنرای پرسشننامه تنمنیی هیجنان اودانان و نوجواننان،          

های اضرراب، افتنردگی، و   های اين پرسشنامه و پرسشنامه سهمبتتگی موجود بین خرده مقیا

 نشان داده شده است.   4خشی بررسی شد اه نتايج آن در جدول 

 

اضـطراب،   هـای  پرسشـنامه چک لیست تنظـیم هیجـانی بـا     های مقیاس خرده همبستگی . 4 جدول

 خشم افسردگی و

 ها مؤلفه

 اضطراب، افسردگی، خشم

 اضرراب

 ففت

 اضرراب

 حالت

 خشم

 صفت

 خشم

 حالت
 افسردگی

 108/0٭٭ 28/0٭٭ 14/0٭ 157/0٭٭ 118/0٭٭ ثباتی هیجانی  بی

 -195/0٭٭ -168/0٭٭ -158/0٭٭ 169/0٭٭ 239/0٭٭ خودآگاهی در ابراز هیجانا 

 12/0٭ 201/0٭٭ 186/0٭٭ 167/0٭٭ 135/0٭ تناسب موقکیتی ابراز هیجان

 -112/0٭ -234/0٭٭ -232/0٭٭ -154/0٭٭ -162/0٭٭ انترل و مديريت هیجانا  

 -178/0٭٭ -143/0٭٭ -132/0٭ -142/0٭ -177/0٭٭ پذيری هیجانی انکراف

 

هنای چن  لیتنت تنمنیی      دهد اه همنه خنرده مقیناس    نشان می 4نتايج موجود در جدول 

هیجانی همبتتگی مکناداری با ففت و حالت اضرراب، فنفت و حالنت خشنی و افتنردگی     

 دهنده اعتبار همگرا و واگرای مرلوب پرسشنامه است.   مکنادار نشان های اين همبتتگی. دارند

بنرای   tاننده در اين پژوهش از آزمنون   درنهايت برای مقايته دو گروه دختر و پتر شرات

 . آمده است 5های متتقل استفاده شد اه نتايج آن در جدول  گروه

ثبناتی هیجنانی و هیجنان     هنای بنی   نشان داد اه در خرده مقیاس 5نتايج موجود در جدول 

 ، و عندم  =54/2tو  =012/0p ، خودآگاهی و ابراز هیجانا  )=57/2tو  =01/0pپذيری منفی )

 ، بننین دختننران و پتننران تفنناو  =91/2tو  =004/0pتناسننب مننوقکیتی تمنناهرا  هیجننانی )
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پنذيری منفنی و    ثبناتی هیجنانی و هیجنان    هنای بنی   مکناداری وجود دارد. میانگین خرده مقیاس

خودآگاهی و ابراز هیجانا  در دختنران بیشنتر از پتنران، و مینانگین عندم تناسنب منوقکیتی        

 تماهرا  هیجانی در پتران بیشتر از دختران بود.  

 
 مقایسه نمره کل چک لیست تنظیم هیجانی و ابعاد آن در دو جنس دختر و پسر . 5جدول 

 میانگین تعداد جنسیت ها مؤلفه
انحراف 

 معیار

برای مقایسه  tآزمون 

 ها میانگین

t 
درجه 

 آزادی
 معناداری

 ثباتی هیجانی  بی
 78/3 91/13 121 دختر

57/2 268 01/0 
 29/2 8/12 150 پتر

 خودآگاهی در ابراز هیجانا 
 23/2 8/16 121 دختر

54/2 268 01/0 
 45/2 1/16 150 پتر

 تناسب موقکیتی ابراز هیجان
 13/2 63/6 121 دختر

91/2 268 004/0 
 94/1 35/7 150 پتر

 انترل و مديريت هیجانا  
 91/1 17/6 121 دختر

88/2 268 4/0 
 73/1 35/6 150 پتر

 هیجانیپذيری  انکراف
 07/2 92/6 121 دختر

84/0 268 48/0 
 7/1 08/7 150 پتر

 نمره کل
 79/6 45/50 121 دختر

71/0 268 36/0 
 9/6 68/49 150 پتر

 

 و نتیجه گیری بحث

روانتنجی نتنخه فارسنی چن      های ويژگیهدف از پژوهش حاضر، اعتباريابی و بررسی 

دست آمده از تحلینل عناملی    به های يافتهلیتت تنمیی هیجانی اوداان در نوجوانان ايرانی بود. 
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ااتشافی نشان داد اه تنها ي  آيتی چ  لیتت تنمیی هیجنانی اودانان بنه مینزان انافی روی      

 ثبناتی  بنی ماننده روی پننج عامنل     آيتی باقی 23بارگذاری نشدند، لذا حذف گرديدند و  ها عامل

 یجانی، خودآگاهی و ابراز هیجانا ، عدم تناسب منوقکیتی تمناهرا  هیجنانی، انتنرل و منديريت     ه

  1998) شنیلد و ایکتنی  هیجانی بارگذاری شدند. در پژوهش  پذيری انکرافی و هیجانا  منف

دسنت آمند انه دارای     پذيری به از تحلیل عاملی اين پرسشنامه، دو عامل تنمیی هیجان و هیجان

، شند  و تناسنب منوقکیتی    پنذيری  انکرناف چهار زيرمقیاس شايتتگی عاطفی، توان عناطفی،  

تايج پنژوهش حاضنر نشنان داد انه چن  لیتنت تنمنیی        تماهرا  هیجانی هتتند. همینین ن

همتانی درونی، اعتبار همگرا و واگنرای مرلنوبی برخنوردار اسنت. اينن يافتنه بنا        هیجانی از 

، ؛ ارايج2001 ،2؛ گارنفتکی، ارايج و اسپینهاون2003ارايج، و  1، بونگارنفتکی های پژوهش

  مکتقدنند انه هیجاننا     2004) 4؛  همتنو اسنت. هنايز و فلندمن    2002، ، گارنفتکی3پرايبوم

به وسیله اجتناب و يا با درگیری بیش از حد تنمیی شوند. اجتناب از تجنارب اننونی    توانند می

شناختی، ناپاينداری هیجنانی، انحنراف     های تحري شامل سوگیری انتخابی اطالعا ،  تواند می

ار، نگراننی منزمن،   نشنخو  ی دربرگیرننده بیش از حد نینز   توجه يا عدم درگیری باشد. درگیری

، امیال قوی يا رفتارهای اجباری است. هردوی اين راهکارهای تنمیی هیجان، نیازمند ها وسواس

 های پیشگويیانحراف توجه از تجارب زمان حال به طرف تجارب مبتنی بر خاطرا  گذشته يا 

مبتنی بر آينده است. تفکر مبتنی بر گذشته ويژگی خلق افترده است )مثل احتاس گناه، شنرم،  

 هنای  نگراننی تفکر مبتنی بر آينده با خلق اضررابی مرتبص است )مثل  اه حالی خودسرزنشی  در

گفت اه افتنردگی،   توان می . بنابراين آمیز فاجکهپیشگويانه و نتايج  های شکتت، گونه وسواس

عواط  مثبنت و   ختالل اساسی ناشی از عدم تنمیی هیجانی است اه از ناتوانی در تکديلي  ا

همینین پژوهشگران مکتقدند اه عندم تواننايی در تنمنیی هیجانناتی انه      . گیرد میمنفی نشأ  

اضنرراب، و گرفتنار شندن در دور     گینری  شنکل اغلب با دوره نوجوانی همراه هتنتند باعن    

. بننابراين  گذارنند  منی ، و بر عملکنرد نوجواننان اثنر    گردند مییجان مکیوب ناتوانی در تنمیی ه

                                                           
1. Boon 

2. Spinhoven 

3. Pruyboom 

4. Hayes & Feldman 
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و نگنه داشنتن    انننده  ناراحنت شناسايی اجتناب و يا درگیری بیش از حد با افکار و هیجاننا   

   در حد متکادل امری حیاتی است.هیجانا

بنی ثبناتی    هنای  مقیناس از طرف ديگر، نتايج پژوهش حاضر نشان داد اه دختران در خرده 

بنه   تنوان  منی هیجانی و خودآگاهی و ابراز هیجانا  بهتر از پتران هتتند. در تبیین اينن يافتنه   

فرهنگی و انتمارا  متفاو  فرهنگ از دختران و پتران اشاره انرد. در اشنور منا،     های تفاو 

راز پتران از همان دوران اودای از ابراز هیجانا  منفنی و رفتارهنايی ماننند گرينه انردن، ابن      

چرا اه برای مثال ي  باور فرهنگی قنوی اينن اسنت     شوند میناراحتی ناشی از درد، و .... من  

، لذا پتران در چنین فرهنگی فرفت امنی بنرای شناسنايی هیجاننا      "اند نمیمرد گريه "اه 

تنر از   دارند پ  از ي  طرف در خود آگاهی و ابراز هیجانا  منفی ضنکی   ها آنمنفی و ابراز 

به  ها آنثباتی هیجانی امتری در  احتماالً بی انند نمیهتتند و از طرف ديگر چون ابراز دختران 

. به عالوه دختران نوجوان در مقايته با پتنران همتنن و سنال خنود، اسنترس      خورد میچشی 

دلیل ديگری بر بی ثباتی هیجنانی بیشنتر دختنران     تواند میو اين امر  انند میبیشتری را تحمل 

 نتبت به پتران باشد.  

 های مقیاسآن با خرده  های مقیاسالی نتايج نشان داد اه بین تنمیی هیجانی و خرده  طور به

انه   جايی آناضرراب، افتردگی، و خشی ارتباط مکناداری وجود دارد. بنابراين از  های پرسشنامه

لذا  اند مینقش مهمی ايفا  شناسی روانبتیاری از اختالال   گیری کلشعدم تنمیی هیجانی در 

سنالمت   بیننی  پیشاز اين پرسشنامه برای  توان میاه  دهد میگوناگون نشان  های پژوهشنتايج 

 استفاده ارد.  شناختی روان، و شناسايی افراد متتکد ابتال به انواع اختالال  شناختی روان

 هنا  پنژوهش اردی اه مررح شد، اين پژوهش نینز ماننند سناير    سرانجام با توجه به همه مو

سناله بودنند،    16تنا   10 آموزان دانشدارد. از آنجايی اه نمونه پژوهش حاضر  هايی محدوديت

در تمام سنین مورد بررسنی   آموزان دانشافايت روانتنجی اين پرسشنامه روی  شود میتوفیه 

و تنداوم   گینری  شنکل قرار گیرد. محدوديت ديگر اين است اه چون سازه تنمنیی هیجنانی در   

مانند اضنرراب، افتنردگی، سنلوک، اتیتنی و ...      شناختی روانبتیاری از اختالال  هیجانی و 

وی اينن پرسشننامه بنر ر    هنای  ويژگنی آتنی   هنای  پژوهشاه در  شود مینقش دارد لذا توفیه 

 جمکیت بالینی و مبتال به اختالال  مختل  در سنین گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.
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