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 چکیده
اند؛ گستره، اند و در زندگی نوع بشر ایفای نقش کردهترین زمان با انسان همراه بودهها از قدیمهیجان

تنظیم »می با عنوان گیری مفهوهیجان، باعث شکل ۀها در کنار ابعاد سازگارانناپایداری و شدت هیجان

زندگی او را  هرلحظههای خود، در ، باور و شناخت هر فرد نسبت به تواناییحالدرعینشده است. « هیجانی

تواند در می که گیری مفهوم خودکارآمدی منجر شده استگیرد؛ چنین دیدگاهی به شکلزیر تأثیر می

هدف پژوهش حاضر، بررسی  ( بررسی شود.های گوناگون )اجتماعی، فردی، تحصیلی و...ابعاد و دامنه

کنندگان، مشارکت ( بود.همکاران)بندورا و  یخودکارآمدی در تنظیم هیجانسنجی مقیاس مشخصات روان

 ایای طبقهخوشه ۀپسر( بودند که به شیو 030دختر و  061دبیرستان شهر شیراز ) ۀآموز دوردانش 240

( و عواطف مثبت و بأسرویی )چیک و های کمنامهبه پرسش انتخاب شدند. آنان در کنار مقیاس یادشده،

منفی )واتسون، کالرک و تلگن( پاسخ دادند. برای بررسی روایی، نخست از روش تحلیل عاملی اکتشافی 

های پیشین، از تحلیل پژوهش با پژوهش این بررسی هماهنگی مدل منظوربهو سپس  SPSSافزار در نرم

های مرتبط با کفایت نمونه و نخست، شاخص ۀدر مرحل استفاده شد. AMOSعاملی تأییدی در محیط 

، اکتشافی پس از اجرای تحلیل عاملی .بخش بودمتغیرها برای تحلیل عاملی بررسی شد که نتایج آن رضایت

دو عامل اصلی خودکارآمدی در تنظیم عواطف منفی و خودکارآمدی در تنظیم عواطف مثبت استخراج 

                                                                                                                                        
ل( مسیی و ۀنویسییند)، دانشییگاه شیییراز ،شناسیییعلییوم تربیتییی و روان ۀدانشییکد ،شناسییی تربیتیییروان دانشیییار گییروه. 0
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دانشیکدۀ علیوم اجتمیاعی و سیالمت، دانشیگاه      ، انواده و کیودک مددکاری اجتماعی خی  کارشناسی ارشد . دانشجوی2

 نروژ - استاوانگر

 دانشگاه شیراز ،شناسیعلوم تربیتی و روان ۀشناسی تربیتی، دانشکدروان دکتری تخصصی. دانشجوی 3
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همراه با اجرای  دوعاملیمدل  برازش بررسی ایکرد. بردرصد واریانس را تبیین می 36 ،درمجموعشد که 

استفاده شد. اجرای تحلیل عاملی تأییدی، مدل دوعاملی  AMOSافزار تحلیل عاملی سطح دوم، از نرم

های برازش را تأیید کرد و شاخص های عامل خودکارآمدی در تنظیم عواطف منفیمقیاس و زیر پژوهش

داد که مطلوب  نشانرا  01/1چنین، بررسی پایایی پرسشنامه ضریب آلفای طلوبی را به دست داد. همم

برای « خودکارآمدی در تنظیم هیجانی ۀپرسشنام»در نگاهی کلی، نتایج پژوهش نشان داد که  نماید.می

حاضر را  تواند نیازهای حالآموزان مناسب است و تا حدودی میسنجش این ویژگی در میان دانش

 برآورده کند.

 آموزانهیجانی، خودکارآمدی، دانشسنجی، تنظیم : روانواژگان کلیدی

 مقدمه

امروز، سراسر تغییر است و این دگرگونی مداوم اجتماعی و فناوری، ابعاد  در جهان زندگی

برانگیز، های چالشکه موقعیت ایگونهبهگیرد؛ گوناگون زندگی بشر را زیر تأثیر خود می

، 0آورد )بندوراشرایط وارد میکنترل  راستای های افراد درشار زیادی را بر تواناییف

2114.) 

 تأثیرگذار بر شرایطهای زندگی، عوامل افراد همواره در تالش هستند که در موقعیت

را « تسلط»دهد هایی که به افراد امکان میرا در کنترل خود درآورند؛ با گسترش موقعیت

خود  موردعالقۀتوانند به اهداف توانند به این باور برسند که مینان بهتر میتجربه کنند، آ

در همین راستا، باید  .(2114)بندورا،  آیند فائقهای ناخوشایند دست یابند و بر دشواری

استعدادهای او برای خودتنظیمی، حد  و است دانست که انسان، ارگانیسمی فعال

دهد )بندورا، در اختیار او قرار میزندگی را  رایطشای از کنترل بر تجارب و گسترده

2110.) 

که با  «باورهای خودکارآمدی» اندازۀبهکدام های انسان، شاید هیچدر میان مهارت

، شده استهایشان در کنترل وقایع مؤثر بر زندگی تعریف توانایی ۀعنوان باور افراد دربار

باورهای  است ذکرشایان ،حالعیندر(. 2110؛ 0440د )بندورا، نمهم و مؤثر نباش

                                                                                                                                        
1. Bandura 
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توانند با تجارب های پویایی هستند که میصفات ایستا نیستند؛ بلکه سازه خودکارآمدی،

توانایی یادگیری انسان از تجارب گذشته رخ  درنتیجۀ، ارتقا یابند. این فرایند ترپیشرفته

 .(0440)بندورا،  نمایدمی

از توانایی خود برای  های خاص[]در حوزه دادراکات افرا»خودکارآمدی را با عنوان 

 اندتعریف کرده« یابی به نتایج مورد انتظارعملکردهای الزم در راستای دست ۀارائ

)راهبردهای  افراد ۀشدتنظیمی پذیرفتهتواند معیارهای خوداین باورها می .(2102، 1)گاالقر

پذیری افراد حفظ یا آسیب و میزان کنندمیزان تالشی که صرف می سازگار و ناسازگار(،

کاپرارا، جیونتا، ایزنبرگ، جربینو، در مقابل استرس و افسردگی را تحت تأثیر قرار دهد )

 (.2112، 2پاستورلی، ترامانتانو

تواند بر می ی انسانرشد دوران اند که خودکارآمدی در طولها نشان دادهپژوهش

؛ کاپرارا و 2100، 4آمون و فوئرتسبرادی ؛0424، 3مولر و ماژور) سازگاری افراد مؤثر باشد

با دهد که بتوانند ؛ به دیگر سخن، باورهای خودکارآمدی به افراد امکان می(2110جربینو، 

شناسی خودکارآمدی را به ادبیات علمی روانۀ ( ساز0400بندورا )وند. رو شروبه مسائل

؛ 0426جاند )بندورا، شناخت اجتماعی گن ۀوارد کرد و سپس این سازه را در متن نظری

شوند؛ عوامل (. در این نظریه، کارکردهای انسان، به شکلی تعاملی در نظر گرفته می0440

های کنندهبه شکل تعیینفردی در ابعاد شناختی، عاطفی، زیستی، رفتاری و محیطی درون

او دهد. ، دیگری را تحت تأثیر قرار مییتقابل به نحوشوند که هریک تعاملی بررسی می

یابی به های انسان در تولید و هدایت اعمال برای دسترا به توانایی« 5عاملیت انسانی»

 (.0400کند )بندورا، اهداف مشخص اطالق می

ند، خودکارآمدی در گزینش رفتار و فعالیت، نک( بیان می2112) 6و پاجارس شانک

ها به یاری افراد الشمیزان تالش، کیفیت عملکرد و میزان ایستادگی در برابر موانع و چ

                                                                                                                                        
1. Gallagher 

2. Caprara, Giunta, Eisenberg, Gerbino, Pastorelli, & Tramontano 

3. Muler & Major 

4. Brady-Amon & Fuertes 

5. Human Agency 

7. Schunk & Pajares 
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 زمانمدت ،در هر فعالیت مورد انتظارآید و باورهای خودکارآمدی در میزان تالش می

های مختلف، در موقعیت افرادپذیری و در انعطاف مسائلالزم برای پافشاری در برابر 

 کننده هستند.تعیین

ومت و ( معتقدند که باورهای خودکارآمدی میزان مقا2110) 1ل ودفال و مک

کنند و حاکی از این اعتقاد فرد هستند که وی در برابر موانع تبیین می را ایستادگی شخص

یا برعکس، در انجام کارهای خود  ؛مؤثر عمل کند طوربهقادر است در یک موقعیت 

برای انجام الزم  هایتوانایی از افراد اعتقاد دارند زمانی کهعملکرد ضعیفی داشته باشد. 

 تریششایستگی خود را برای رسیدن به موفقیت در آن تکلیف ب دارند،برخورتکلیف 

هایشان به شکست ناتوان بودن، تالش به دلیلکنند تصور می زمانی کهکنند و ارزیابی می

در هنگام عملکرد،  درنتیجهرا تجربه خواهند کرد و  یکفایتبیشود، احساس منجر می

شوند )آشر و در انجام تکلیف ناتوان میدهند و خود را از دست می نفساعتمادبه

 (.2116، 2پاجارس

مطابق با  را آنبخش خواهد بود که افراد خودکارآمدی زمانی اثرگذار و لذت ۀتجرب

های ؛ زیرا گروهی تواناییبگیرندنظر ، در ها و استعدادهای موجود و واقعی خودتوانایی

و دست به  کنندبرآورد می ،هست چهازآنآمیز، فراتر و اغراق غیرواقعی به شکلخود را 

های همراه دارد. صحت و درستی قضاوت برای آنان خطراتی را به زنند که گاهاعمالی می

تکالیفی که انسان در  خودکارآمدی از میزان انطباق این باورها با واقعیت حکایت دارد.

 ۀ، سازهدرنتیج؛ اندگوناگونها مواجه است، بسیار گسترده و طول زندگی با آن

چنین  های ویژه، کارکرد داشته باشد و بررسی شود.تواند در دامنهخودکارآمدی، می

های های گوناگون خودکارآمدی در موقعیتدیدگاهی، محققان را به سمت بررسی جلوه

های مختلف، ، باورهای خودکارآمدی در حوزهحالدرعین کند.، هدایت میمختلف

، هاها و فعالیتکنند و تا حدی در بین موقعیتوا عمل نمیمستقل از هم و در انز صورتبه

)بندورا، کاپرارا، باربارانلی، جربینو و  یابندتعمیم می عملکرد فردی ۀهای ویژبه دامنه

                                                                                                                                        
1. Fall & Mcleod 

2. Usher & Pajares 
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های اخیر، در در سال این نظریه کاربرد بر همین اساس، .(2112؛ کاپرارا، 2113، 1پاستورلی

تنظیم هیجان، گسترش یافته است )بندورا و  ازجمله های هیجانی،راستای پیوند با ویژگی

 (.2112؛ کاپرارا، 2113، همکاران

اند؛ بعضی های مختلفی در او بروز کردهدر طول زندگی انسان، هیجانات به شکل

دهند و بعضی به شکل پیچیده او را درگیر زندگی او را تحت تأثیر قرار می سادگیبه

کنند. همین گسترۀ به شکل ناخودآگاه در او عمل میکنند؛ بعضی آگاهانه و بعضی می

هیجانات است که محققان را در بررسی ابعاد مختلف آن با دشواری مواجه ساخته است. 

اند. هیجاناتی مانند ترس و هیجانات نقشی حیاتی در تحول انسان ایفا کرده ،حالدرعین

هایی ک کرده و هیجانها همواره به او کمخشم، برای حفظ انسان نخستین از آسیب

اند. به دلیل ماهیت فعال هیجان و نقشی شادی و عشق، به بقای نسل او کمک کرده همچون

های اخیر، مفهوم تنظیم هیجان به ادبیات کند، در سالکه در فرایندهای روانی انسان ایفا می

رل و شناسی وارد شده است. در این مفهوم، نقش فرایندی تنظیم هیجانات در کنتروان

؛ اندرود و 2100، 2دهی انواع مختلف هیجان در نظر محققان بوده است )سویزیسازمان

 (.2110، 3ویکان

 صورتبهتنظیم هیجانی را  (،2110، 5باسدنن)وا 4شناسی آمریکاانجمن روان ۀنامواژه

 کند:زیر تعریف می

ای از مجموعه تنظیم هیجان، توانایی هر فرد برای تنظیم کردن یک هیجان مشخص یا»

ها تواند یادگیری تفسیر وضعیتهای تنظیم هیجانی خودآگاه، میهیجانات است. روش

ها، تغییر هدف یک هیجان )مثالً خشم( در بهتر آن مدیریت کردنمتفاوت برای  صورتبه

چگونه رفتارهای  کهاینمثبت در آن و تشخیص  بروندادهایراستای افزایش احتمال بروز 

در «. در برگیردگیرند را های هیجانی مختلف قرار میخدمت وضعیتمتفاوت، در 

                                                                                                                                        
1. Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli 

2. Sweezy 

3. Endrerud & Vikan 

4.APA dictionary of psychology 

5.VandenBos 
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های اخیر توجه به این سازه، به دلیل نقشی که در دوران رشد و تحول انسان ایفا کرده سال

« تنظیم هیجانی»پردازان با رویکردهای گوناگون به مفهوم و نظریه یافتهافزایشاست، 

 اند.پرداخته

جتماعی، در راستای تأکید بر ماهیت مولّد، خالق و مبتکر ذهن، پردازان شناخت انظریه

اند. متمرکز شده 1بر نقش باورهای خودکارآمدی در خودتنظیمی مرتبط با هیجانات

اندازی )شروع(، احتراز، بازداری، از راهخودتنظیمی هیجانی، فرایندی پیچیده است 

تبط با هیجانات )فرایندهای یا عوامل مختلف مر 2داری و نوسان احساسات درونینگه

کنند افراد عمل می 3راستای تحقق سازگاریزیستی، شناخت و رفتار(. این فرایندها در 

 (.2119، 4)ایزنبرگ و اسپینارد
دهند؛ یکی از این هایی قرار میبندیکه هیجانات را در دستهتر گفته شد پیش

اولیه و ثانوی تقسیم  کلی ۀدو دستکند که هیجانات )عواطف( به می پیشنهادها، بندیدسته

 ۀها و عواطف به دو دستبندی رایج، تفکیک هیجان؛ دیگر تقسیم(2110، 5)تنهاوتن شود

 .(0425، 7؛ واتسون و تلگن0444، 6)راسل و کارول مثبت و منفی است

مثبت و منفی، نشانگر این است که هر گروه از این  ۀتقسیم هیجانات به دو دست

رویکرد  ته باشد. به دیگر سخن، بر اساسواند برای انسان کارکردی داشتها، میهیجان

)گراس و  شودکنند نگریسته میبا توجه به نقشی که ایفا می به هیجانات ،8کارکردگرایانه

 تنظیم کردنهای رفتاری الزم، هیجان را در پاسخ کارکردگرایان. (2110، 4تامپسون

 میان فردیی رخدادهای مهم و تسهیل روابط گیری، ارتقای کارکرد حافظه براتصمیم

توانند کننده باشند، میتوانند کمکگونه که میها همانهیجان از دیگر سو، دانند.دخیل می

                                                                                                                                        
1. Emotion related self-regulation 

2. Internal Feelings 

3. Adjustment 

4. Eisenberg & Spinard 

5.Tenhouten 

6. Russell & Carroll 

7. Watson & Tellegen 

8. Functionalist 

9. Gross & Thompson 
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توانند زا نیز باشند. اگر هیجانات با شدت نامناسب یا در زمان نامناسب بروز کنند، میآسیب

شناسی روانی بررسی شده والت آسیبها، در بسیاری از مقزا شوند و این نقش آنآسیب

شود و باورهای ها در سازگاری هویدا میاست که اهمیت هیجان مبنابر همین  است.

 هادر سازگارتر شدن با موقعیت ها در راستای کمک به افرادخودکارآمدی مرتبط با آن

حاالت  ۀبارکنند که درها به افراد کمک می؛ مثالً کارکرد ارتباطی هیجانیابنداهمیت می

(. بر این 0426، 1درونی و مقتضیات رفتاری خود به دیگران اطالعات بدهند )فریجدا

کنند و تنظیم هیجان در این نقش بسیار مهمی ایفا می میان فردیها در روابط اساس، هیجان

 کند.می این روابط کمکساحت، به سازگاری افراد در 

ها، بر عواطف منفی و نوسان آن نمسلط شدتواند در باورهای خودکارآمدی، می

کننده و دارای اهمیت ویژه باشند. آمدن بر حاالت تکانشی، کمک فائقچنین در هم

در  ویژهبهصحیح عواطف مثبت،  ۀتواند در ارائهای خودکارآمدی می، باورعالوهبه

 (.2112؛ کاپرارا، 2113، همکارانهای حساس، نقش مهمی را ایفا کنند )بندورا و موقعیت

گونه که در پیش آمد، تنظیم هیجانی سالم، سنگ بنای سالمت روانی و سازگاری همان

شناختی قرار ها، در مرکز بسیاری از اختالالت روانتنظیم ناسالم هیجان کهدرحالیاست؛ 

زند ( و شکست در تنظیم هیجان نیز به اختالالت روانی دامن می2110، 2دارد )گراس

. شکست یا (0422، 5؛ تیسدیل0445، 4؛ گراس و مونوز1102، 3)روتنبرگ و گراس

باور به »شود که موفقیت در تنظیم هیجان، به ایجاد نوعی باور در ذهن افراد منجر می

(. در دیدگاه شناخت 2100، 7تامیر و ماوسگروبر، شود )نامیده می« 6پذیری عواطفکنترل

شود میمنجر آنان اجتماعی در ذهن گیری واقعیت ، باور افراد است که به شکل8اجتماعی

، باور افراد به توانایی در تنظیم نابراینب ؛ها مؤثرنداین واقعیتو تجارب پیشینی، بر ادراک 

                                                                                                                                        
1. Frijda 

2. Gross 

3. Rottenberg & Gross 

4. Gross & Muñoz 

5. Teasdale 

6. Controllability of emotions 

7. Gruber, Mauss, & Tamir 

8. Social Cognition 
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باور فرد به ؛ (2100تامیر و ماوس، گروبر، ) کمک خواهد کرد آنانهیجانی، به بهزیستی 

یا کنترل کند، یا ب بروز دهد ها را در موقع مناستواند هیجاناین موضوع که می

« خودکارآمدی در تنظیم هیجانی»، باور وی به تسلط بر عواطف مثبت و منفی ،دیگربیانبه

( خودکارآمدی در تنظیم هیجانی 2113) همکارانبر اساس مدل بندورا و  شود.نامیده می

و خودکارآمدی  1های مثبتشده در ابراز هیجاندارای دو بعد خودکارآمدی ادراک

 خرده مقیاسهای منفی است که بعد اخیر، خود دارای دو ه در تنظیم هیجانشدادراک

 است. 3و خودکارآمدی در تنظیم خشم و آزردگی 2خودکارآمدی در تنظیم حزن و اندوه

هیجان و شناخت اجتماعی، در ادبیات پژوهشی ایران و جهان،  ۀدر باب رابط

 ۀیران، پژوهشی در حوزهایی انجام شده است؛ اما در ادبیات پژوهشی اپژوهش

پژوهشی دریافته  ۀشده است. با مرور پیشینیاب نخودکارآمدی در تنظیم هیجان دست

ارتباط شناخت اجتماعی با متغیرهایی مانند هیجان، در ادبیات  ۀدر حوزخواهد شد که 

هایی چند در شده است؛ برای نمونه، پژوهش منتشرهایی زبان پژوهشپژوهشی فارسی

برای نمونه: هوش هیجانی با انواع خودکارآمدی ترتیب داده شده است ) ۀبررسی رابط

و  ؛ اقدمی باهر، نجارپور استادی0320و صبحی قراملکی،  اندبرهممحمدامینی، نریمانی، 

ها، آثار بسیاری پدید در ادبیات پژوهشی جهان نیز در این حوزه (.0322لیوارجانی، 

« خودکارآمدی در تنظیم هیجانی» ۀدربار توجهیقابلهای پژوهش ازآنجاکهاند و آمده

 انجام شده است، در مرور ادبیات پژوهشی به آن دسته پرداخته خواهد شد.

خودکارآمدی در تنظیم هیجانی در راستای ایجاد مقیاس و  ۀساز ۀمطالعات اولیه دربار

و  رگالیا پاستورلی، اعتبار سنجی آن انجام شده است )کاپرارا، اسکابینی، باربارانلی،

های های بین فرهنگی، تفاوتمطالعات گوناگونی در حوزه ازآنپس(. 0444، 4بندورا

 های دانشجویی صورت پذیرفته است.فردی و در جامعه

                                                                                                                                        
1. Perceived self-efficacy in expressing positive affect 

2. Perceived self-efficacy in managing despondency / distress 

3. Perceived self-efficacy in managing anger / irritation 

4. Caprara, Scabini, Barbaranelli, Pastorelli, Regalia, & Bandura 
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های جنسیتی و ( تفاوت2113) 1های فردی، کاپرارا، کاپرارا و استکاتفاوت ۀدر حوز

زنان های آنان نشان داد اند. یافتهسن را در مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی سنجیده

اما زنان با  کنند؛زمان آغاز میکارگیری خودکارآمدی در تنظیم هیجانی را همو مردان به

 کنند.تری را احساس میهای منفی خودکارآمدی کمسالی در تنظیم هیجانآغاز میان

جمعیت ها کارایی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی برای در دیگر پژوهش

دلی و بهزیستی رویی، همو ارتباط ابعاد آن با افسردگی، کم شدهبررسینوجوان و جوان 

(؛ 2113، 2و آریستیکو ؛ کاپرارا، استکا، سرون2113، همکارانسنجیده شده است )بندورا و 

های منفی با ها نشان داده است که خودکارآمدی در تنظیم هیجانهای این پژوهشیافته

دلی و های مثبت با هممنفی و خودکارآمدی در ابراز هیجان ۀرویی رابطمافسردگی و ک

 ای مثبت نشان داده است.بهزیستی رابطه

ترین پژوهشِ برجسته (2112) همکارانبین فرهنگی، پژوهش کاپرارا و  ۀدر حوز

خودکارآمدی در تنظیم  شدۀ تجدیدنظرپژوهش، نتایج مقیاس  ینشده است؛ در اانجام

ر سه کشور امریکا، بولیوی و ایتالیا بررسی شده است و تحلیل عاملی تأییدی هیجانی د

 برای آن اجرا شده است.

ترین تحقیقات در کشور چین انجام شده است. کشورهای آسیایی، بیش ۀدر حوز

سنجی مقیاس خودکارآمدی در ( مشخصات روان2102، ژانگ و لیانگ )ل وهوانگ، 

نتایج این  ۀچنین مقایسدانشجویان چین بررسی کردند. هم بخشی هیجانی را در جمیعتنظم

دانشجویان  و (1210، 3های چین )ژانگ، ژانگ و لومقیاس در دانشجویان دانشگاه

 انجام شده است. نیز (2114، 4و گولیانگ تحصیالت تکمیلی در چین )شوفنگ، دنگلینگ

امل بزرگ شخصیت و پنج ع ۀتوان به بررسی رابطشده میهای انجاماز دیگر پژوهش

( و نقش خودکارآمدی در 2101، 5خودکارآمدی در تنظیم هیجانی )شی، لی، ژو، شی

                                                                                                                                        
1. Caprara, Caprara, & Steca 

2. Caprara, Steca, Cervone, & Aristico 

3. Zhang, Zhang, & Lu 

4. Sufeng, Dangling, & Gueling 

5. Shi, Li, Zhu, & Shi 
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( 0442، 1و پاستورلی )باربارانلی، رگالیا روانی اجتماعیتنظیم هیجانی در عوامل خطر 

خودکارآمدی در تنظیم هیجانی در ادبیات  ۀگونه که بیان شد، در حوزهمان اشاره کرد.

 یاب نشد.زبان، پژوهشی دستیپژوهشی فارس

ها، ابراز یا مدیریت هیجان ۀو با توجه به نقش اساسی باورهای افراد در حوز سانبدین

خودکارآمدی در تنظیم هیجانی  ۀنامپژوهش حاضر با این هدف اجرا شد تا پرسش

ای عمومی و دارای کاربرد انواع نامهپرسش عنوانبه -( 2112، همکاران)کاپرارا و 

های روایی و پایایی آن بررسی شود تا امکان به فارسی ترجمه و شاخص -ها ژوهشپ

آموزان دبیرستانی شهر شیراز فراهم استفاده از آن برای سنجش این ویژگی در میان دانش

 های زیر بررسی شود:شود. در همین راستا در پژوهش حاضر تالش بر آن است تا سؤال

 مدی در تنظیم هیجانی چگونه است؟. روایی عاملی مقیاس خودکارآ0

 . پایایی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی چگونه است؟2

های خودکارآمدی در تنظیم مقیاس های زیردر نمره پسر و دخترآموزان . آیا دانش3

 هیجانی با هم تفاوت دارند؟

 پژوهش روش

مطالعات همبستگی قرار  ۀهای تحلیل عوامل این مطالعه در زمربه دلیل استفاده از تکنیک

 در متن مقاله توضیح داده شده است. شدهاستفادهگیرد. انواع رویکردهای تحلیل عوامل می

 061دبیرستان شهر شیراز ) ۀآموز دوردانش 240کنندگان پژوهش حاضر مشارکت

گیری به ای انتخاب شدند. روند نمونهای طبقهخوشه ۀ( بودند که به شیوپسر 030دختر و 

یک شیراز، دو دبیرستان دخترانه و  ۀناحی وپرورشآموزش ۀن شکل بود که با معرفی ادارای

دو دبیرستان پسرانه انتخاب شدند و با هماهنگی مس والن مدارس، به شکل تصادفی 

ها را تکمیل کردند. تعدادی از نامهآموزان دو کالس از هر مدرسه پرسشدانش

 ز فرایند تحلیل کنار گذاشته شدند.ا مخدوش بودنها به دلیل نامهپرسش

                                                                                                                                        
1. Barbaranelli, Regalia, & Pastorelli 
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یادکرد این نکته ضروری است که برای اجرای تحلیل عاملی، متخصصان، تعداد 

، 1سنلگار و کمپنفر ) 211( و 0329نفر )مثالً هومن و عسگری،  011های حداقل آزمودنی

دربارۀ  پیشنهادهاییاند. عالوه بر آن در ادبیات تحلیل عاملی نیز کرده پیشنهاد( را 0329

ای از خورد. عدهحداقل نمونۀ موردنیاز برای اجرای یک تحلیل عاملی معتبر به چشم می

؛ 0402، 2اند )کتلکرده پیشنهادنفر  251نفر تا  011پژوهشگران حداقل تعداد نمونه را از 

بر اساس  پیشنهادهاییچنین (. هم0459، 5؛ گیلفورد0423، 4؛ گورساچ0403، 3کومری و لی

تا شش به یک  یکبهسه(، نسبت 0402نمونه به متغیرها ارائه شده است؛ کتل ) ۀدازنسبت ان

(، نسبت بیست به 0445) 7همکاران(، حداقل نسبت ده به یک و هایر و 0405) 6و اوریت

 عنوانبهاند. بعضی دیگر نیز به ازای هر گویه، حداقل پنج آزمودنی را کرده پیشنهادیک را 

 (.0445، 8اند )بریانت و یارنولدهایی الزم دانستهچنین پژوهشالزم برای  ۀحجم نمون

نفر  311حجم نمونه برابر با  گفته،معیارهای پیش ۀبر همین اساس و با در نظر گرفتن هم

نفر کاهش  240ها به آوری اطالعات، تعداد آزمودنیدر نظر گرفته شد که پس از جمع

 از قرار ذیل است: ابزارهای پژوهش یافت.
کنندگان ارائه شد و : این مقیاس به مشارکت9مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی. 0

= اصالً 0ای )درجهآنان توانایی خود را در تنظیم هیجانی بر اساس طیف لیکرت پنج

هایی در این مقیاس، شامل گویه بندی کردند.توانم( درجه= خیلی خوب می5توانم؛ نمی

شده برای گویه( و توانایی ادراکچهار ای ابراز توانایی مثبت )شده برتوانایی ادراک ۀحوز

گویه( است. ضریب آلفای کرونباخ برای هر بعد، در  شتهای منفی )همدیریت هیجان

های ( برای ساختن مقیاس2116ادامه ارائه خواهد شد. سازندگان مقیاس، از روش بندورا )

                                                                                                                                        
1. Snelgar & Kemp 

2. Cattel 

3. Comery & Lee 

4. Gorsuch 

5. Guilford 

6. Everitt 

7. Hair et al. 

8. Bryant & Yarnold 

9. Regulatory emotional self-efficacy scale 
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بندی نخستین مقیاس جمله ۀبه نسخ خودکارآمدی تبعیت کردند و بر همین اساس، نسبت

را « توانم انجام دهممی»، لفظ «انجام خواهم داد» جایبهها را تغییر دادند؛ مثالً بعضی گویه

 تر بحث خواهد شد.این مقیاس بیش ۀدر ادامه دربار کردند. جایگزین

 2بأسرویی چیک و زمان از مقیاس کم: برای سنجش روایی هم1روییمقیاس کم. 2

رویی را به دست کل کم ۀ( استفاده شد. این مقیاس دارای یک عامل است که نمر0420)

 روایی سنجی( 0325چاری و دالورپور )فارسی مقیاس یادشده توسط حسین ۀدهد. نسخمی

ها با آزمودنی های روایی و پایایی مناسبی را به دست داده است.شده است و شاخص

نامه مطابق با وضعیت فعلی خود و بر یک ن پرسشهای ایدهی به هریک از سؤالپاسخ

میزان ای لیکرت )از یک برای کامالً مخالفم تا پنج برای کامالً موافقم( درجهمقیاس پنج

بیست تا صد  ۀهر آزمودنی در دامن ۀکردند. در این مقیاس نمررویی خود را گزارش میکم

شوند. گذاری میکل معکوس نمرهبه ش 04و  06، 03، 01، 0، 9های گیرد. سؤالقرار می

مناسبی  4درونی همسانیاز  3اعتبار ۀها حاکی است که مقیاس یادشده در زمینپژوهش

گزارش  49/1( آلفای کرونباخ این مقیاس را 0441ملچیور و چیک ) برخوردار است.

 د.انگزارش کرده 24/1چاری و دالورپور ضریب آلفای کرونباخ را برابر با حسین اند.کرده

 ۀبرای بررسی روایی ساز به دست آمد. 61/1در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برابر با 

گیری به دست آمد و کفایت نمونه 20/1محاسبه شد که برابر با  KMO5مقیاس، شاخص 

حاصل شد  29/0123مقدار مجذور کای برابر با  6، در آزمون بارتلتعالوهبهرا تأیید کرد. 

این مقیاس در پژوهش حاضر  ۀدار بود. در ادامه، روایی سازمعنا 1110/1که در سطح 

تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج تحلیل عامل یک بعد را نشان داد. با در نظر گرفتن  وسیلۀبه

 ها حذف شد.از سؤال 04 ۀشمار ۀ، گوی31/1مقدار بار عاملی 

                                                                                                                                        
1. Shyness Scale 

2. Cheek & Buss 

3. Reliability 

4. Internal Consistency 

5. Kaiser-Meyer-Olkin 

6. Bartlet’s test of sphercity 
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ای است و گویه تبیس خود سنجییک ابزار  : این مقیاس،1مثبت و منفی ۀمقیاس عاطف. 3

طراحی شده است. « مثبت ۀعاطف»و « منفی ۀعاطف»گیری دو بعد خلقی یعنی برای اندازه

مثبت و  ۀسؤالی، دو بعد عاطف( برای این مقیاس بیست0422) 2واتسون، کالرک و تلگن

ها که به شکل گویه منفی را در نظر گرفتند و به هر بعد ده گویه را اختصاص دادند. ۀعاطف

 ۀاند. دامنبندی شدهای درجهدرجهاند، با طیف لیکرت پنجهای کلمات ارائه شدههگرو

سنجی های روانبین ده تا پنجاه است. این مقیاس از ویژگی خرده مقیاسنمرات برای هر 

به  20/1منفی  ۀو برای عاطف 22/1مثبت  ۀمطلوبی برخوردار است و ضرایب آلفا برای عاطف

( به 0329پور و دژکام )بخشی (.0422، کالرک و تلگن، دست آمده است )واتسون

های اعتباریابی مقیاس عواطف مثبت و منفی در ایران مبادرت کردند که شاخص

ایرانی، برای  ۀضرایب سازگاری درونی در نمون سنجی مناسبی را به دست داده است.روان

ضر نیز ضریب آلفای در پژوهش حا را به دست داده است. 20/1هر دو زیر مقیاس آلفای 

حاصل  25/1منفی  ۀعاطف خرده مقیاسو در  29/1مثبت  ۀعاطف خرده مقیاسکرونباخ برای 

 23/1محاسبه شد که برابر با  KMO، شاخص مقیاس ۀدر راستای بررسی روایی ساز شد.

مقدار  در آزمون بارتلت، عالوهبهگیری حکایت داشت. به دست آمد و از کفایت نمونه

چنین روایی معنادار بود. هم 1110/1حاصل شد که در سطح  05/0621برابر با مجذور کای 

تحلیل عاملی بررسی شد. نتایج تحلیل عامل دو  وسیلۀبهاین مقیاس در پژوهش حاضر  ۀساز

د کرد که به ترتیب سؤاالت یک تا ده و یازده تا منفی را تأیی ۀمثبت و عاطف ۀبعد عاطف

 اند.بیست مقیاس را در بر گرفته

برای استفاده از مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی در ایران، ابتدا  .روش اجرا

آموزش زبان انگلیسی و یکی از  ۀها به فارسی ترجمه شد. سپس یکی از استادان رشتعبارت

انطباق محتوای متن  ۀشناسی تربیتی در مراکز آموزش عالی، دربارروان ۀاستادان رشت

های زبانی و ادبی انجام کردند و بر اساس نظر آنان، ویرایش ارنظراظهفارسی و انگلیسی 

چنین دو نفر متخصص، روایی صوری عبارات را برای سنجش خودکارآمدی در شد. هم

                                                                                                                                        
1. Positive & Negative affects Scale (PANAS) 

2. Watson, clark, & tellegen 
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شکل  ،اقدامات یادشده درنتیجۀ. نددرآموزان ایرانی ارزیابی کتنظیم هیجانی در دانش

 نامه تدوین شد.نهایی پرسش

 عنوانبهآموزان آن نهایی و مشخص شدن مدارسی که دانش ۀخسازی نسپس از آماده

کنندگان پژوهش تعیین شده بودند، یکی از پژوهشگران با حضور در کالس مشارکت

چنین یادکرد این نکته که شرکت پژوهش و هم ۀتوضیحات مقدماتی دربار ۀدرس و ارائ

جی به ثبت هویت فردی چنین اشاره به این نکته که احتیادر پژوهش اجباری نیست؛ هم

دهندگان مجاز بودند بدون محدودیت زمانی، کرد. پاسخها را توزیع مینیست، پرسشنامه

متوسط حدود پانزده تا بیست دقیقه طول  طوربههای موردنظر خود را برگزینند. گزینه

شده، های تکمیلآوری پرسشنامهپس از جمع ها تکمیل شوند؛کشید تا پرسشنامهمی

اهداف تحقیق و  ۀکنندگان در پژوهش، دربارگزاری از مشارکتشگر ضمن سپاسپژوه

شده پس از های تکمیلکرد. پرسشنامهها توضیحاتی را ارائه میتحلیل پاسخ ۀنحو

 تحلیل شدند. AMOSو  SPSSافزارهای رمزگردانی و ورود به رایانه، با نرم

با استفاده از گیرد؛ بنابراین میمطالعات همبستگی قرار  ۀالگوی پژوهش حاضر در زمر

سنجی برای بررسی مشخصات روان 1، تحلیل عاملی اکتشافی21ویرایش  SPSSافزار نرم

 AMOS 20افزار مقیاس انجام شد. سپس برای بررسی ساختار مقیاس، با استفاده از نرم

عاملی  اجرا شد. با اجرای تحلیل 3احتمال ۀبه روش برآورد بیشین 2تحلیل عاملی تأییدی

شده عبارت بودند از های محاسبهبرازش مدل محاسبه شدند؛ شاخصهای تأییدی، شاخص

 ۀ، ریش5گیبرازند ۀ، شاخص هنجارشد4(، شاخص برازندگی تطبیقیمجذور کای )

 .8و مالک اطالعات آکایکی 7، شاخص برازندگی نسبی6تقریب مجذوراتخطای میانگین 

                                                                                                                                        
1. Exploratory Factor Analysis 

2. Confirmatory Factor Analysis 

3. Maximum Likelihood 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Normed Fit Index (NFI) 

6. Root Mean Square Error of approximation (RMSEA) 

7. Relative Fit Index (RFI) 

8. Akaike Information Criterion (AIC) 
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تر از حجم هایی معطوف بوده است که کمهای برازش، توجه به شاخصشاخص ۀدربار

، 2)کلووی 41/1شاخص برازندگی تطبیقی باالتر از  (.0442، 1پذیرند )کالیننمونه تأثیر می

پذیرفتنی  12/1تر از تقریب کم مجذوراتخطای میانگین  ۀو ریش (0442؛ کالین، 0442

 معنادار نشدن RMSEA، برای شاخص عالوهبه. (0443، 3)براون و کادک شوندتلقی می

بار  عنوانبه 31/1تر از بار عاملی بیش آزمون، نشانگر کفایت تقریب مدل از جمعیت است.

های مستقل برای بررسی برای گرو t، آزمون عالوهبه سؤاالت تعیین شد. قبولقابلعاملی 

 های جنسیتی اجرا شد.تفاوت

 های پژوهشیافته

های یافته ۀای از روش تحلیل عاملی استفاده شد. پیش از ارائبررسی روایی سازه منظوربه

های آماری مربوط به سؤاالت شاخص مربوط به تحلیل عاملی و محاسبات مربوط به پایایی،

های توصیفی در ادامه، یافته شود.ها ارائه میکل مقیاس با ماده ۀستگی نمرو ضرایب همب

کل مقیاس در جدول یک  ۀها با نمرمربوط به متغیرهای پژوهش و ضرایب همبستگی گویه

 ارائه شده است.
  خودکارآمدی مقیاس هایگویه با کل همبستگی ضرایب و آماری هایشاخص. 1 جدول

 (n = 291) هیجانی تنظیم در

 *ضریب همبستگی انحراف معیار میانگین هاگویه

توانید تا چه حد می دهدهای خوبی برایتان رخ می. وقتی اتفاق0

 احساسات خود را خوب نشان دهید؟
32/9 43/1 31/1 

توانید تا چه حد می یابید اید دستدر نظر داشته آنچه . اگر به2

 احساس رضایت کنید؟
56/9 05/1 23/1 

 39/1 29/1 90/9 آیید؟شوید تا چه حد از موفقیت خود به وجد میتی موفق می. وق3

ها احساس شادی کنید و شادی و توانید در مهمانی. چه قدر می9

 رضایت خود آزادانه را نشان دهید؟
56/3 01/0 30/1 

 94/1 90/0 29/3توانید خود را از افسرده و غمگین می چقدرتنها هستید،  کهوقتی. 5

                                                                                                                                        
1. Kline 

2. Kelloway 

3. Browne & Cudeck 
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 شدن حفظ کنید؟

توانید از تا چه حد می . اگر کسی با تندی از شما انتقاد کند6

 شدن خود جلوگیری کنید؟ دلسرد
44/2 30/0 54/1 

شود، گونه که استحقاقش را دارید از شما تشکر نمی. وقتی آن0

 توانید ناامیدی و افسردگی خود را کم کنید؟می چقدر
40/2 23/0 55/1 

توانید خود را از می چقدرها، شدن با دشواری رو. هنگام روبه2

 شدن حفظ کنید؟ دلسرد
34/3 21/0 56/1 

تا چه  . اگر از جانب پدر و مادر یا افراد مهم دیگر توبیخ بشوید4

 توانید احساسات منفی خود را مدیریت کنید؟حد می
04/3 39/0 50/1 

تا چه  دکنناطرافیان شما کارها را برایتان سخت می کهوقتی. 01

 توانید افسرده و درهم نشوید؟حد می
14/3 23/0 62/1 

توانید بر هیجان و ناراحتی ناشی از اشتباهاتی که می چقدر. 00

 اید، سریع غلبه کنید؟انجام داده
92/3 00/0 91/1 

توانید خود را حفظ کنید تا شوید، چه قدر می. وقتی عصبانی می02

 از کوره در نروید؟
42/2 53/0 50/1 

  10/0 62/90 کل مقیاس ۀنمر

   معنادار هستند. 10/1* تمام ضرایب همبستگی در سطح 

های ترین میانگین مربوط به گویهبیش ،شودمشاهده می در جدول یک گونه کههمان

های مربوط به زیر مقیاس و گویه مقیاس خودکارآمدی در ابراز عواطف مثبت است زیر

 اند.تری داشتهه و حزن میانگین کمخودکارآمدی در مدیریت اندو

و  آلفای کرونباخ ؛درونی استفاده شد همسانیبرای بررسی پایایی، از ضرایب مربوط به 

ها در یافته ؛برای مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی محاسبه شد ضریب تنصیف،

 قبولابلق)با عنایت به پایایی کل و ضریب تنصیف(  درمجموعو  اندارائه شده دوجدول 

معنادار  10/1کل مقیاس در سطح  ۀها با نمرگویه ۀچنین، همبستگی همهم .شوندتلقی می

همسانی مناسب  ۀدهنددر نوسان بوده است که نشان 62/1تا  31/1این ضرایب از  ۀبود. دامن

 های خودکارآمدی در تنظیم هیجانی است.پرسش ۀهم
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 . مقادیر پایایی مقیاس2جدول 

 ضریب تنصیف آلفای کرونباخ روش بعد

 66/1 02/1 کل خودکارآمدی در تنظیم هیجانی ۀنمر

 92/1 خودکارآمدی در تنظیم عواطف مثبت

 00/1 خودکارآمدی در تنظیم عواطف منفی

 61/1 خودکارآمدی در تنظیم حزن و اندوه

 59/1 خودکارآمدی در تنظیم خشم و آزردگی

شود، میزان پایایی کل مقیاس مطلوب است؛ یگونه که در جدول دو مشاهده مهمان 

 در ادامه توضیحاتی ارائه شده است. هازیر مقیاسکاهش پایایی  ۀدربار

خودکارآمدی در تنظیم هیجانی، نخست از روش  ۀپرسشنام ۀبرای بررسی روایی ساز

شد که  ستفادها 3واریماکسبا چرخش  2های اصلیبه روش مؤلفه 1تحلیل عاملی اکتشافی

مالک استخراج عوامل، شیب نمودار اسکری و ارزش دو عامل اولیه را تأیید کرد.  وجود

و ضریب آزمون کرویت بارتلت با  00/1با  KMOباالتر از یک بود. مقدار ضریب  ۀویژ

معنادار و حاکی از کفایت نمونه و ماتریس  1110/1بود که در سطح  برابر 94/345

 ملی بود.ها برای انجام تحلیل عاهمبستگی گویه

برای بار عاملی  91/1مقدار حداقل  نظر گرفتنگفته و در با توجه به معیارهای پیش

 مانده بههای باقیحذف شد و شمار گویه چهار( ۀشمار ۀ)گوی های نهایی، یک گویهگویه

ها آورده ، نتایج تحلیل عاملی مقدماتی بر روی این گویهسهگویه رسید. در جدول  یازده

 شده است.

                                                                                                                                        
1. Exploratory Factor Analysis 

2. Principal Components 

3. Varimax Rotation 
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 هیجانی تنظیم در خودکارآمدی مقیاس عوامل مقدماتی تحلیل نتایج. 3 ولجد

 های فرعی خودکارآمدی در تنظیم هیجانی(عوامل اصلی )مقیاس
 عواطف مثبت

 (2)عامل 

 عواطف منفی

 (0)عامل 

 46/2 34/0 مقدار ویژه هر عامل

 60/29 61/00 درصد واریانس تبیینی توسط هر عامل

 بار عاملی هاگویه

توانید احساسات تا چه حد می دهدهای خوبی برایتان رخ می. وقتی اتفاق0

 خود را خوب نشان دهید؟
60/1  

توانید احساس تا چه حد می یابید اید دستدر نظر داشته آنچه . اگر به2

 رضایت کنید؟
92/1  

  05/1 آیید؟شوید تا چه حد از موفقیت خود به وجد می. وقتی موفق می3

توانید خود را از افسرده و غمگین شدن می چقدرتنها هستید،  کهقتیو. 9

 حفظ کنید؟
 53/1 

شدن  دلسردتوانید از تا چه حد می . اگر کسی با تندی از شما انتقاد کند5

 خود جلوگیری کنید؟
 54/1 

 چقدرشود، گونه که استحقاقش را دارید از شما تشکر نمی. وقتی آن6

 افسردگی خود را کم کنید؟ توانید ناامیدی ومی
 56/1 

شدن  دلسردتوانید خود را از می چقدرها، رو شدن با دشواری. هنگام روبه0

 حفظ کنید؟
 64/1 

تا چه حد  . اگر از جانب پدر و مادر یا افراد مهم دیگر توبیخ بشوید2

 توانید احساسات منفی خود را مدیریت کنید؟می
 62/1 

توانید تا چه حد می کنندا کارها را برایتان سخت میاطرافیان شم کهوقتی. 4

 افسرده و درهم نشوید؟
 69/1 

اید، توانید بر هیجان و ناراحتی ناشی از اشتباهاتی که انجام دادهمی چقدر. 01

 سریع غلبه کنید؟
 90/1 

توانید خود را حفظ کنید تا از کوره شوید، چه قدر می. وقتی عصبانی می00

 در نروید؟
 50/1 

 22/36 درصد کل واریانس تبیین شده

هشت گویه  46/2 ۀبا مقدار ویژ اول عامل شود،مالحظه می سهگونه که در جدول همان

درصد از  60/29است. این عامل  64/1تا  90/1بار عاملی آن از  ۀشود و دامنرا شامل می
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سه  34/0 ۀا مقدار ویژب دومعامل  کند.واریانس خودکارآمدی در تنظیم هیجان را تبیین می

 61/00در نوسان است و  05/1تا  92/1بارهای عاملی از  ۀشود که دامنگویه را شامل می

برای تأیید و احراز کند. درصد از واریانس خودکارآمدی در تنظیم هیجان را تبیین می

مبستگی هها نشان داد کل استفاده شد. یافته ۀعوامل با نمر ۀتر روایی، از همبستگی نمربیش

کل با  ۀو همبستگی نمر 92/1کل با خودکارآمدی در تنظیم عواطف مثبت  ۀنمر

معنادار بوده  10/1است که هر دو در سطح  45/1خودکارآمدی در تنظیم عواطف منفی 

 است.

و  عامل خودکارآمدی در تنظیم عوامل منفی هایخرده مقیاسبرای بررسی در ادامه، 

احتمال استفاده شد.  ۀبه روش برآورد بیشین تأییدی عاملی ، از تحلیلبرازش مدل پیشنهادی

سه شکل تحلیل عاملی تأییدی )با یک عامل، دو ( 2112) همکارانبر اساس نظر کاپرارا و 

 های برازش برگزیده شد.عامل و سه عامل( اجرا شد و بهترین مدل بر اساس شاخص

در عامل خودکارآمدی  اسخرده مقیدارای  دوعاملیها گویای آن است که مدل یافته

مجذور کای  (.سهتر است )جدول یافتهنسبت به مدل تک عاملی برازش عواطف منفی

 09/1و یک شاخص تعدیل برابر با  53آزادی  ۀبا درج )دوعاملی( اخیرمدل  ۀشدمحاسبه

های برازش مدل سه شاخص. دیگر (63.76 =) معنادار نیست و نشان از برازش مدل دارد

در جدول سه ارائه شده است که نشانگر برازش مطلوب  و مدل دیگرعاملی در مقایسه با د

با  برابر 59آزادی  ۀاین مدل در جامعه است. مجذور کای در مدل یک عاملی با درج

معنادار است و نشانگر عدم برازش مدل  1110/1محاسبه شده است که در سطح  03/013

 تک عاملی در جامعه است.
 های برازش مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانیشاخص .4جدول 

 هاشاخص 

 هامدل
Df 

 /df 
AIC NFI PNFI RFI IFI CFI RMSEA 

 12/1 46/1 40/1 02/1 52/1 25/1 46/1 21/0 06/63 53 مدل سه

 12/1 46/1 40/1 02/1 50/1 25/1 46/1 21/0 06/63 53 مدل دو

 15/1 25/1 26/1 65/1 50/1 05/1 03/005 42/0 03/013 59 یکمدل 
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مدل یک عبارت است از تحلیل عاملی با یک عامل منفرد، مدل دو عبارت است از تحلیل عاملی با دو عامل 

منفی و مدل سه، عبارت است از تحلیل  های عامل خودکارآمدی در مدیریت هیجاناتو بدون زیر مقیاس

 های منفی.عامل خودکارآمدی در مدیریت هیجان هایخرده مقیاسعاملی با دو عامل و در نظر گرفتن 

در ادامه، مدل نهایی پژوهش شامل دو عامل که عامل خودکارآمدی در مدیریت 

مدل نهایی، همان شود. این ، خود دارای دو خرده مقیاس است، ارائه میهای منفیهیجان

چهار به دلیل بار عاملی  ۀدر این مدل نیز، سؤال شمار سه است. ۀمدل سه در جدول شمار

 ها کنار گذاشته شد.از مجموع سؤال 31/1تر از کم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حاضر ۀمدل دوعاملی نهایی مطالع .1شکل 

هیجانی، مقیاس خودکارآمدی در تنظیم و واگرای  همگراچنین برای بررسی روایی هم

رویی و عواطف مثبت و های کماز همبستگی نمرات عوامل با نمرات حاصل از مقیاس

 منفی استفاده شد. نتایج در ماتریس همبستگی ارائه شده است.
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 همگرا. ماتریس همبستگی متغیرها جهت سنجش روایی واگرا و 5جدول 
یرهامتغ  0 2 3 9 5 6 0 2 4 

         - روییکل کم ۀ. نمر0

در  کل خودکارآمدی ۀ. نمر2

 تنظیم هیجانی
02/1- -        

. خودکارآمدی در عواطف 3

 مثبت
15/1 **92/1 -       

. خود کارآمدی در عواطف 9

 منفی
**02/1- **45/1 **06/1 -      

. خود کارآمدی در مدیریت 5

 خشم
14/1- **25/1 *02/1 **29/1 -     

. خود کارآمدی در مدیریت 6

 اندوه
**00/1- **25/1 00/1 **25/1 **50/1 -    

مثبت و  ۀکل عاطف ۀنمر. 0

 منفی

**21/1 114/1 *21/1 13/1- 101/1- 15/1- -   

  - 59/1** 29/1** 32/1** 36/1** 31/1** 34/1** -19/1 مثبت ۀعاطف. 2

 - -30/1** 60/1** -24/1** 32/1** -32/1** -161/1 -36/1** 29/1** منفی ۀعاطف. 4

 معنادار است. 15/1* همبستگی در سطح /  معنادار است. 10/1همبستگی در سطح ** 

کل  ۀ، همبستگی بین نمردر ماتریس همبستگی متغیرها آمده استگونه که همان

کل  ۀو خودکارآمدی در مدیریت اندوه با نمر مدیریت عواطف منفیخودکارآمدی در 

کل خودکارآمدی در تنظیم  ۀنمرچنین، همبستگی رویی منفی و معنادار است. همکم

 است. بوده معنادار در هر دو مورد منفی، منفی و ۀمثبت، مثبت و با عاطف ۀا عاطفهیجانی ب

مثبت، مثبت و معنادار به  ۀعاطف ۀخودکارآمدی در عواطف مثبت نیز با نمر ۀهمبستگی نمر

 ۀمنفی رابط ۀ، خودکارآمدی در مدیریت عواطف منفی، با عاطفعالوهبهدست آمده است. 

همبستگی خودکارآمدی در مدیریت  دهد.ای مثبت را نشان میمثبت رابطه ۀمنفی و با عاطف

منفی، منفی و معنادار به دست آمده است  ۀمثبت، مثبت و معنادار و با عاطف ۀخشم، با عاطف

 ۀخودکارآمدی در مدیریت اندوه با تبعیت از الگوهای پیشین، با عاطف ۀ، نمردرنهایتو 

مؤید روایی همگرا و واگرای  ،های یادشدهیافته منفی، منفی است. ۀبت، مثبت و با عاطفمث

 مناسب مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی است.
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برای  tهای جنسیتی در متغیرهای پژوهش، از آزمون بررسی تفاوت منظوربه، درنهایت

دختران و پسران را به  ۀقایسهای حاصل از مهای مستقل استفاده شد. جدول پنج، یافتهگروه

 گذارد.نمایش می

 دختران و پسران در نمرات خودکارآمدی برای تنظیم هیجانی ۀمقایس .6جدول 

 (= 030n)پسران  (=061n) دختران 
مقدار 

t 

سطح 

 معناداری
 شاخص

 متغیرها
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 10/1 90/2 99/6 65/34 06/6 63/30 خودکارآمدی در تنظیم هیجانکل  ۀنمر

 19/1 10/2 02/2 45/02 00/0 92/03 خودکارآمدی در ابراز عواطف مثبت ۀنمر

 1110/1 22/3 00/5 23/31 54/6 30/20 خودکارآمدی در تنظیم عواطف منفی ۀنمر

 110/1 03/2 32/3 23/03 56/3 14/02 خودکارآمدی در مدیریت خشم ۀنمر

مدیریت حزن و  خودکارآمدی در ۀنمر

 اندوه
09/00 63/3 26/03 09/3 00/3 1110/1 

نشان داد که دختران و پسران در تمام نمرات مربوط به  tهای حاصل از آزمون یافته

دختران در زیر مقیاس  .خودکارآمدی در تنظیم هیجانی با هم به شکل معنادار تفاوت دارند

و  هازیر مقیاساند. در دیگر ری داشتهخودکارآمدی در ابراز عواطف مثبت، میانگین بیشت

کل خودکارآمدی در تنظیم هیجانی، میانگین پسران از دختران بیشتر بوده  ۀچنین نمرهم

در ادامه به بررسی  پنج ارائه شده است. ۀو سطوح معناداری در جدول شمار tمقدار  است.

 ها پرداخته خواهد شد.آن ۀها و بحث دربارنتایج حاصل از یافته

 گیریبحث و نتیجه

های روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی در پژوهش حاضر با هدف بررسی شاخص

توان آموزان ایرانی بود تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا میتنظیم هیجانی برای دانش

ابزاری سودمند برای سنجش خودکارآمدی در تنظیم هیجانی  عنوانبهاز ابزار یادشده 

 د؟استفاده کر
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سنجی مناسبی را برای های روانهای پژوهش حاضر، ابزار یادشده ویژگیبر اساس یافته

ها در بخش یافته کهچنانآنگذارد. سنجش خودکارآمدی در تنظیم هیجانی به نمایش می

دو عامل  روشنیبهیی مناسبی دارد و یاهای روایی و پابیان شد، مقیاس یادشده شاخص

های مثبت و خودکارآمدی در تنظیم هیجانات منفی را نشان هیجانخودکارآمدی در ابراز 

(، بندورا و 2112) همکارانهای کاپرارا و پژوهش حاضر با پژوهش ۀاین یافت دهد.می

پژوهش  دوعاملی( همسو است و مدل 2113( و کاپرارا، کاپرارا و استکا )2113) همکاران

ل اجراشده در کشورهای ایتالیا، امریکا و همراه با تحلیل عاملی سطح دوم در ایران با مد

 بولیوی همسو و هماهنگ است.

با افت همراه  هازیر مقیاسپایایی، پایایی کل مقیاس پذیرفتنی بود؛ اما پایایی  ۀدر حوز

ها و تأثیرپذیری ضریب پایایی از تعداد سؤاالت بود که با توجه به ویژگی ناپایدار هیجان

( و به همین 0341های ناپایدار ارگانیسم هستند )ریو، ویژگیها پذیر است. هیجانتوجیه

کند و چون پایایی شاخصی است ها نیز در طول زمان تغییر میدلیل باورهای مربوط به آن

های مربوط به هیجان دور از انتظار نیست. از ثبات نتایج آزمون، کاهش پایایی در مقیاس

 هایزیر مقیاسکه در  یابدیی نیز کاهش میچنین با کاهش تعداد سؤاالت، ضریب پایاهم

 ۀبرای تأمین پشتوان افت پایایی مشاهده شده است. گونهاین خودکارآمدی در تنظیم هیجانی

پژوهشی الزم در این حوزه، ضریب تنصیف محاسبه شده است که مقدار آن مطلوب و 

 حاکی از پایایی پذیرفتنی مقیاس است.

های خودکارآمدی، ساخت آزمون ۀ( دربار2116) با توجه به دستورالعمل بندورا

های پژوهشی آن را برای اجرای طرح تنهانههایی است که مقیاس حاضر دارای ویژگی

های حاصل از چنین یافتههمکه برای اهداف تشخیصی نیز مناسب است.  سازدمی قبولقابل

کمک  نیز هابط با هیجانهای شناختی و اصالح رفتارهای مرتتواند به درماناین مقیاس می

 کند.

گروهی اجرا کرد و  صورتبهفردی و هم  صورتبهتوان هم نامه را میاین پرسش

های مختلف سنی ممکن است؛ چراکه مقیاس خودکارآمدی در استفاده از آن در گروه
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گویی به سؤاالت محدودیت زمانی هایی ساده و جامع دارد. برای پاسختنظیم هیجانی گویه

 انجامد.گویی بین ده تا بیست دقیقه به طول میمتوسط پاسخ طوربهوجود ندارد؛ اما خاصی 

های حاصل از این مقیاس نشان داد در تمام های جنسیتی، یافتهدر باب سنجش تفاوت

 های معناداری دارند.ابعاد مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجانی، دختران و پسران تفاوت

اند و پسران به های مثبت باور داشتهیی خود در ابراز هیجانتر به توانادختران بیش

اند؛ به دیگر سخن، بر های منفی اذعان داشتههای خود برای مدیریت انواع هیجانظرفیت

تر به راهبردهای اساس مقیاس خودگزارشی خودکارآمدی در تنظیم هیجانی دختران بیش

اند. این یافته با دیدگاه وبی را اتخاذ کردهاند و پسران راهبردهای سرکگرایش داشته ابرازی

 خوانی دارد.تنظیم هیجانی هم ۀ( در حوز2110گراس )

های عمومی مرتبط با ابزارهای خودگزارشی های این پژوهش، از محدودیتمحدودیت

تواند برای تشخیص، پیگیری و های حاصل از این مقیاس میجدا نیست. هرچند یافته

ابزاری برای سنجش  عنوانبهاشد، باید توجه کرد که این مقیاس اهداف پژوهشی مفید ب

های و توانایی تنظیم هیجان شودهای اولیه شناخته میخودکارآمدی در تنظیم هیجان

 گیرد.برنمی تر مانند شرم، گناه، حسادت و تعصب را درپیچیده

سنجی ای روانهسویی یافتهسنجی بسیار قوی و همروان ۀکه با وجود پشتواندیگر آن

های حاصل از آن، مقیاس های پیشین و قوت شاخصپژوهش حاضر با تمام پژوهش

است و در تعمیم و « خودگزارشی»خودکارآمدی در تنظیم هیجانی هنوز یک مقیاس 

 تفسیر نتایج آن باید جانب احتیاط را رعایت کرد.

 محدودیتها و جانهای ناپایدار هیبه دلیل ویژگیدر پیش آمد،  کهچنان، عالوهبه

های خودگزارشی برای سنجش در طول زمان و ممکن نبودن رصد مداوم تغییرات، مقیاس

های نوجوان و جوان باید با احتیاط صورت گیرد. جمعیت ۀدربار ویژهبهتعمیم نتایج 

های روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی در تنظیم شود شاخصمی پیشنهاد، درنهایت

آموزی، دانشجویی و اقشار اجتماعی بررسی شود. های دانشنمونه هیجانی در دیگر

های نامه برای سنجش خودکارآمدی در تنظیم هیجانارتقای این پرسش حالدرعین

 قرار گیرد. مندعالقهتواند در دستور کار پژوهشگران تر میپیچیده
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