
 36-49 /1400 پاییزپزشکی کردستان/ علوم پزشکی زانکو/ دانشگاه علوم  مجله

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
   کودک رشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   کودکان  در  هیجانی  تنظیم سیاهه  سنجیروان  هایویژگی  بررسی
 دبستانی پیش

 
 3ذاکر  اصل   مریم، 1* وندعلی دوس  هدی ، 1پزشکی  پگاه
  ، بهشتی شهید  پزشکی علوم دانشگاه  پزشکی،   دانشکده ینی،بال  یشناسروان گروه ینی،بال  یشناسارشد روانیکارشناس-۱

 ایران، تهران، 

Pegahpezeshki@sbmu.ac.ir                    ORCID: 0000-0001-9994-2118 
، تهران،  بهشتی  شهید  پزشکی علوم دانشگاه   پزشکی،  دانشکده ینی، بال یشناسروان  گروه  ینی، بال یشناسروان استادیار -۲

 ایران،

doosalivand.h@sbmu.ac.ir                   ORCID: 0000-0002-1814-979X 
تهران،  ، بهشتی  شهید  پزشکی علوم دانشگاه   پزشکی،  دانشکده ینی، بال یشناسروان  گروه ینی، بال   یروانشناس استادیار -3

 ایران،

M.aslzaker@sbmu.ac.ir             ORCID: 0000-0003-0077-1449 
 

 مقاله پژوهشی 

 (Originalpaper ) 

 چکیده 
 تنظیم  که  است  ایگویه  24  مقیاس  یک  کودکان،  (ERC)  هیجانی  تنظیم  سیاهه  :هدف  و  زمینه

 کودکانبر روی    ایران  در  آن  سنجی روان  هایویژگی  تاکنون  اما  سنجد،می  را  کودکان  هیجانی
 و   عاملی  ساختار  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  .است  نگرفته  قرار  مطالعه  مورد  دبستانیپیش

 . بود تهران شهر دبستانیپیش کودکان در ERC سنجیروان هایویژگی
  ساختار   بررسی  جهت،  پژوهش  این  در.  بود  توصیفی  نوع  از  حاضر  پژوهش  :کارروش  و  مواد
 واگرا  و  همگرا  روایی.  شد  استفاده  تاییدی  عاملی  تحلیل  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  روش  از  عاملی
  150.  شد  بررسی  (CBCL)  آخنباخ  کودک  رفتاری  فهرست  با  آن  همبستگی  بررسی  طریق  از  نیز

نمونه  روش  از  استفاده  با  1397-1398  سال  در  تهران  شهر  دبستانی پیش  ساله  5تا    4  کودک

  نسخه  لیزرل   افزار  نرم  و  25  نسخه  SPSS  از  استفاده با  هاداده.  شدند  انتخاب  دسترس  در  یریگ

 .گرفتند قرار   تحلیل و تجزیه مورد  8/8

  را   انطباقی  هیجانی  تنظیم   و  گرایی منفی  /ثباتیبی   عامل  دو  اکتشافی،   عاملی  تحلیل  :هایافته
. کردند  تبیین  را  مقیاس  کل  واریانس  از درصد  90/63  مجموع در  عامل  دو  این  که  کرد  آشکار

  انطباقی  هیجان  تنظیم  زیرمقیاس.  داد  نشان  مدل   برای   خوبی  برازش  نیز  تائیدی  عاملی   تحلیل  نتایج
  CBCL  هایمؤلفه  با گراییمنفی/ ثباتیبی  زیرمقیاس  و  ،معنادار  منفی   رابطه  CBCL  هایمؤلفه  با

   .داد نشان معنادار مثبت رابطه
 جدیدی   شواهد  و   کندمی  تائید  را  ERC  عاملی  دو  ساختار  حاضر  مطالعه  :گیری نتیجه  و  بحث
  هیجانی   تنظیم  ارزیابی  به منظور  آن  از  استفادهقابلیت    و  این پرسشنامه،  اعتبار  و  پایایی  برای
 . دهدمی دست به ایرانی، دبستانیپیش کودکان در

 ، کودکان، تهرانپایایی روایی، سیاهه، هیجان،  تنظیم  :کلیدیهایواژه
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 مقدمه
  بحرانی و سریع بسیار دبستان از پیش سنین در
  قبیل  از   هیجانی  هایویژگی  برای  را   مبنایی  و  بوده
  پیش   ،(2)  پیاژه .  (1)  سازد می  فرآهم   هیجانی،  تنظیم 

  از  کودک  که  داندمی  کنجکاوی  دوران   را   دبستان  از
  پیچیده  دنیای  درباره   را  مسائلی  کردن،  تجربه  طریق
 توانایی  دستاوردها،  این  از  یکی.  آموزدمی  بیرون
  در  فرد  توانایی  هیجانی،   تنظیم .  است  هیجانات  تنظیم

  داشتن   برای  هیجانی  هایمحرک  سازماندهی
 که  (4,  3)  است  اطراف  محیط  با  سازگار  ارتباطی

  شود، نمی  مربوط  منفی  هیجانات   با  مقابله   به   فقط
  دارد اشاره  نیز  مثبت  هیجانات   حفظ  توانایی  به  بلکه
  توانایی   عنوان  به  هیجانی  تنظیم   همچنین، .  (6,  5)

  نقشی هیجانی،  برانگیختگی  افزایش   یا حفظ  کاهش،
  داشته  شناختی  و  اجتماعی،  عاطفی،  رشد  در  اساسی

 و  اجتماعی،   عاطفی،  رشد  بر   آن   نقش  و  (7)

  مورد  بسیاری  مطالعات  در  نیز  کودک  شناختی
.  (9-7)  است  شده   تائید  و  تهگرف  قرار  بررسی
  توانند می  هیجانی  تنظیم  مهارت  دارای  کودکان
  کرده،  مدیریت  مختلف  شرایط  در  را  خود  هیجانات
  در   داده،   نشان  خود   از   کمتری  مخرب   رفتارهای
  و  بوده   ترموفق  خود  اجتماعی  و  فردیبین  ارتباط

 که   (10)  باشند  داشته  باالتری   تحصیلی  دستاوردهای

  از .  هاستآن  انطباقی  هیجانی  تنظیم   دهنده   نشان
  گوییپاسخ  به  گراییمنفی  /ثباتیبی  دیگر،   طرف
 در   مشکل  و  هیجانی  هایمحرک  به  کودک  سریع

  گفته  آمدهپیش  وضعیت  از  عادی  حالت  به  بازگشت
  تنظیم  در  گراییمنفی  /ثباتیبی.  (11)  شودمی 

  و  درونی   رفتاری   مشکالت  با  مستقیما    هیجانی، 
 و   اجتماعی  هایرقابت  در   شکست  بیرونی، 
-12,  5)  است  ارتباط  در  ایذایی  رفتارهای  اختالالت

15). 

  توانند می  دبستان،   از   پیش  سنین   در  کودکان
  پاسخ  پیامدهای  و  ها،زمینهپیش  هیجانی،  تجربیات
  پایین،  هیجانی  کفایت.  دهند   تشخیص  را  خود  هیجانی
  انزوای   همساالن،  جانب  از  کودک   طرد  موجب
  پرخاشگری،  پایین،  اجتماعی  هایمهارت  کودک،

  در  رفتاری  اختالالت  و  ضداجتماعی،  رفتارهای
-16)  شودمی  بزرگسالی  سنین  در  احتماال    و  کودکی

  کفایت  با  کودکان  که  است  حالی  در  این.  (19

  گفتگو  برای  زیادی  انطباقی  هایروش  باال،  هیجانی
  در  منفعالنه  رفتار  جای   به  احساساتشان  درباره 
 .  (20) کنندمی پیدا  آن،  برابر

  تنظیم  مطالعه  در  اصلی  مشکالت  از   یکی
  از .  (21)  است  آن  گیریاندازه   کودکان،  در  هیجانی

 برهزینه  و  برزمان  ایمشاهده   هایروش  سو،  یک
  استفاده   مورد  که  ابزارهایی  دیگر،   سوی  از  و  بوده
  از   ترپایین   کودکان  برای  بگیرد   قرار  کودکان  خود
 که   ابزارهایی  هرچند.  نیستند  مناسب  مدرسه  سن

  چنین  دهندمی  پاسخ  هاآن  به  معلمان  یا  والدین
 تمامی   است  ممکن   ولی   ندارند  را  مشکالتی
  طریق   این  از  نتوان  را  هیجانات  به  مربوط  اطالعات

 The)هیجانی    تنظیم  هسیاه.  (22)  آورد   دست  به

Emotion Regulation Checklist (ERC))  ،یک  کودکان  
  و   (Shieldsشیلد )   توسط  که  است  ای گویه  24  مقیاس

  بعد  دو  در   و   است  شده  طراحی  (Cicchettiکیکتی )
 گراییمنفی/ثباتیبی  و  انطباقی  هیجانی  تنظیم   شامل

.  (3)  سنجدمی  را  کودکان  هیجانی  تنظیم   هیجانی، 
 رفتار  درمورد  هاییپرسش  طریق  از  پرسشنامه  این

  هیجانی   تنظیم   دبستانی،  و  دبستانیپیش  کودکان
  هیجانی تنظیم  و داده  قرار  سنجش مورد را کودکان
  هیجانی  بیان  و  همدلی،  هیجانی،  آگاهی)  انطباقی
  عدم )  هیجانی  گراییمنفی/ثباتیبی  و(  سازنده 
 و  خلقی،  ثباتیبی  هیجان،  تنظیم   در  کودک  توانایی
 پرسشنامه .  شودمی  شامل  را (  پذیریانعطاف  عدم 

ERC  که   دیگری  فرد  هر  یا   معلمین،  مادران،  را  
  کند   تکمیل  تواندمی  شناسدمی  خوبی  به  را  کودک

(6  ,23)  .ERC  سال   در  بار  اولین  کودکان،  برای  

  از  نفری  143  نمونه  یک  روی  آمریکا  در  1997

 80  و  بودند  گرفته  قرار  بدرفتاری  تحت  که   کودکانی

  سال  12  تا  6  سنین  در  فقیر  کودکان  از  نفر

 که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج.  است   شده   هنجاریابی
ERC،  عاملی   تحلیل  از  استفاده   با  خوبی  برازش  
  از  استفاده   با  آن  همگرای  روایی  و  داشته  تاییدی

  و   هیجان  تنظیم  هایمقیاس  و  ERC  میان  همبستگی
  است  گرفته  قرار  تایید   مورد   عاطفه  تنظیم   میزان

(3). 
  تائید  مورد  مطالعه  چندین   توسط  ERC  پایایی

  استفاده   با  پژوهشی  مثال،  برای.  است  گرفته  قرار
-آزمون  پایایی  کودکان،  رفتار  مشاهده   ساعت  35  از

  هاارزیاب  بین  توافق  طریق   از  را  75/0  ازآزمونب

  ابزار  این(.  24)  است  داده   نشان  سال  سه  طول  در

 هیجانی  تنظیم   سنجش  در  گسترده   صورت  به
  آن  گرفتن  قرار  تاثیر  تحت  چگونگی  و  کودکان
  مورد  مادران   روانی  سالمت   یا   بدرفتاری  توسط
 برخی  در  همچنین،.  است  گرفته  قرار  استفاده 

  با  هیجانی  تنظیم   ارتباط  بررسی  به  مطالعات،
 اجتماعی   رفتارهای  و   هیجانات،  پذیری،انعطاف
  نقش دیگر،  طرف  از(. 22-25)  است  شده   پرداخته

  نیز  کودکان  روانی  سالمت   روی  هیجانی  تنظیم 
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  برای   ERC.  (24)  است  گرفته   قرار  سنجش  مورد

  در   و  شده   ترجمه  مختلف  هایزبان  به  کودکان
  ، (26)  برزیل  ،(25)  چین  نظیر  مختلف  کشورهای

  قرار  استفاده  مورد  ( 28)  ترکیه  و  ،( 27)  ایتالیا

 سال  در   ترکیه  کشور  در   ای مطالعه  در.  است  گرفته
   درونی   همسانی  از ERC که  شده   مشخص  2016

  برخوردار  مناسبی  سازه   اعتبار  و  محتوا  اعتبار
  همان  در  که  ایمطالعه  در  همچنین،.  (28)  است 

  تحلیل  نتایج  گرفت،  انجام  برزیل  کشور  در  سال
  ابزار  این  برای  را  عامل  دو  اکتشافی  عاملی

  رفتاری  مشکالت  با  عوامل  از  یکی  که  کرد  شناسایی
  همبستگی  رفتاری   هایمهارت  با  دیگر   عامل  و

 که  پژوهشی  در  نیز  ایران  در .  (26)  داشت

  بررسی   منظور  به  (29)  همکاران  و  اسماعیلیان

 آموزدانش  271  در  پرسشنامه  این  پایایی  و  روایی

  با محتوا راعتبا دادند،  انجام  تهران شهر مدارس از
 هایپرسشنامه  با  ERC  همبستگی  بررسی

.  شد  تأیید   کودکان  افسردگی  و  خشم،  اضطراب،
  از  یک   هر  برای  کرونباخ  آلفای   ضرایب
  پذیری هیجان  هیجانی،  ثباتیبی  هایمقیاسخرده 
  تناسب  عدم   هیجانات،  ابراز  و  خودآگاهی  منفی،

  مدیریت  و  کنترل  هیجانی،   تظاهرات  موقعیتی
  کل  نمره   و  هیجانی،   پذیری انعطاف  منفی،  هیجانات
  ، 87/0  ، 81/0  ،84/0  ترتیب  به  هیجانی   تنظیم 

  آمده   دست  به نتایج.  است  بوده   86/0  و  8/0  ،93/0

 فارسی   نسخه  که  داد  نشان  اسماعیلیان  مطالعه  از
ERC  کودکان   جمعیت  در  مطلوبی  پایایی  و  روایی  از  

  هر.  (29)  است  برخوردار  ایرانی  ساله  16  تا  10

  ایران  در  دبستانی  کودکان  جمعیت  در  ERC  چند
 مقاله  نویسندگان  که  جایی  تا   اما  است  شده  هنجاریابی

  سنجی روان  هایویژگی   پژوهشی  هیچ  دارند،  اطالع
  ایران   در  دبستانیپیش  سنین  کودکان  در  را  ابزار  این

  عاملی ساختار  این، بر عالوه. است نکرده  بررسی
  نشده   ارزیابی  کشور  داخل  در  نیز  پرسشنامه  این
  تعیین   حاضر،  مطالعه  هدف  بنابراین،.  است

  پیش   سنین  کودکان  در  ERC  سنجیروان  هایویژگی
 .  بود  تهران  شهر در  دبستان از

 کار روش و مواد
.  بود  توصیفی  هایطرح  نوع   از   پژوهش  این
  پیش  کودکان  تمام   شامل  پژوهش  آماری  جامعه 

 محله  سراهای  و  هامهدکودک  ساله  5تا    3دبستانی  

  بود   1397-98  سال  در   آنها  مادران  و  تهران  شهر

 دبستانیپیش  کودک  نفر  150  شامل  پژوهش  نمونه  و

  انتخاب   دسترس  در  گیرینمونه   روش  به  که  بودند
  پرسشنامه  پایایی  و  روایی   بررسی  برای .  شدند

 اینکه  به توجه  با. باشد  75 باید   نمونه تعداد  کمترین

  تعداد  لذا  باشدمی  آیتم   24  دارای   نیز   پرسشنامه  این

  10  تا  5)  هاآیتم   تعداد  به  توجه  با  نفر  240  تا  120

  ابتدا .  شود  گرفته  نظر  در   باید (  آیتم   هر  برای  نمونه
  از   اجازه   کسب  از  پس  ERC  انگلیسی  اصلی  نسخه
  بدین.  شد  برگردانده   فارسی  به  اصلی،   طراح

  صورت   به  مترجم   دو  توسط  اصلی  نسخه  منظور،
  در   بررسی  از  بعد  و  شد   ترجمه  فارسی  به  همزمان
  نسخه  این  سپس.  شد  تهیه  مقیاس  فارسی  نسخه  نهایت
  زبان   به  جداگانه  صورت  به  دیگر  مترجم   دو  توسط

  نسخه،  دو  این  از  دوباره   و  شد  برگردانده   انگلیسی
  کیفی  نظر  از  تا  شد   تهیه  انگلیسی  نهایی  نسخه  یک
  مراحل   انجام   از  پس.  شود   داده   تطابق  اصلی  نسخه  با

  از   پس.  شد  تهیه  ERC  فارسی  نسخه  فوق،
  اجازه  کسب  ضمن  نهایی،  فارسی نسخه   سازیآماده 
 مربوطه  مراکز  از   رضایت  گرفتن  و  مسئوالن   از
  از   تعدادی  به  کشور  بهزیستی  سازمان  در

  تهران  شهر  سراسر  محله   سراهای   و  هامهدکودک
  شرقی،   جنوبی،  شمالی،  منطقه  پنج  اساس  بر)

  بین   از  سپس.  شد  مراجعه (  مرکزی  و  غربی،
  پنج  و  مهدکودک  دو  ها،محله  سرای  و  هامهدکودک

.  شدند  انتخاب   دسترس  در  صورت  به  محله  سرای 
  10  تا  5  بین  پرسشنامه  گویه  هر  برای  کلی  طور  به

  از  نفر  150  نهایت  در  که  است  نیاز  مورد  نمونه

   .کردند تکمیل را کودکان ERC مادران
 پژوهش   ابزارهای
 سیاهه  .کودکان  در  (ERC)  هیجان  تنظیم  سیاهه

  شده،  طراحی  کیکتی  و   شیلد  توسط   که  هیجان   تنظیم
  هیجان   تنظیم  ارزیابی  برای  ای گویه  24  مقیاس  یک

.  (3)شود  می  تکمیل  والد  توسط   که  است  کودک
  تنظیم   اصلی  هسته  بررسی  به   مقیاس  این  هایماده 

  مواردی  و  دارند  اختصاص  پذیریهیجان  و  هیجان
شدت    (،Affective labilityعاطفی )  ثباتیبی  جمله   از
(Intensity،)  ( پذیری  انعطاف  (،Valenceظرفیت 
(Flexibility،)  تناسب  و  (  Situationalموقعیتی 

appropriatenessیک  شامل  ماده   هر.  سنجند می  ( را  
  تقریبأ )  1  از  و  بوده   ای درجه  چهار  لیکرت  مقیاس

  این .  شودمی  بندیدرجه(  هرگز)  4  تا(  همیشه

  و  هیجان   تنظیم  مقیاسخرده   دو  شامل  پرسشنامه
)منفی  /ثباتیبی .  است  (Lability/Negativityگرایی 

 که   است  گویه  هشت  شامل  هیجان  تنظیم   مقیاسخرده 
  همدلی،   موقعیتی،  لحاظ  به   متناسب   عاطفی  تجلیات

  باالتر  هاینمره .  سنجندمی  را  هیجانی  خودآگاهی  و
  تعدیل   و  مدیریت  در  بیشتر  ظرفیت  بر  داللت

  مقیاسخرده .  دارد  فرد   هیجانی  برانگیختگی
 که   است  گویه  15  شامل  نیز  گراییمنفی  /اتیثببی
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  منفی،  عاطفه  بدتنظیمی  ناپذیری،انعطاف
.  سنجد می   را  ناگهانی  خلق   تغییر  و  ناپذیری،بینیپیش

  و  افراطی  هیجانی  های واکنش  بر   باالتر   نمرات
 یا  وقایع با نامرتبط هیجان در  فراوان خلق تغییرات
  مطالعات  اساس  بر.  دارد   داللت  بیرونی  محرکات
 گراییمنفی / ثباتیبی  مقیاس خرده   درونی  همسانی

  دبستانی  و  α=85/0دبستانی  پیش  کودکان  در

88/0=α  تنظیم   مقیاس  خرده   درونی  همسانی  و  

  است   شده   گزارش  α=79/0  و  α=71/0  هیجان

(30). 
 The Child)  آخنباخ  کودک  رفتاری  فهرست

Behavior Checklist (CBCL)).   که   پرسشنامه  این 
 2000  سال  در  و  شده   طراحی  1991  سال  در

)  و  آخنباخ  توسط  & Achenbach TMرسکورال 

Rescorla LA)  100  شامل  است،   شده  بازنگری  
  مشكالت  سنجش  جهت  والدین  توسط  و  بوده   گویه

  این   . شودمی  تکمیل  کودکان،  رفتاري  -عاطفي
  بر   در   را   نشانگان  از  بزرگ   مقوله  دو  پرسشنامه

  مشکالت   شامل  شده سازیدرونی  نشانگان  دارد،
  و  جسمانی   شکایات  افسردگی،  /اضطراب  هیجانی، 
  در  که  شده سازیبرونی  نشانگان  و  گیری؛کناره 

  پرخاشگرانه  رفتار  و   توجه  مشکالت   برگیرنده 
  2  طی  کودك  وضعیت  اساس  بر  دهنده پاسخ.  است
  ،" نادرست"  1  صورت    به  را  پرسش  هر  گذشته،  ماه 

  اغلب   یا  کامال  "  3  و"  درست  گاهی  یا  حدی   تا"  2

  اعتبار   بررسی  در.  کندمی  بنديدرجه  ، "درست 
  روز،  هشت  فاصله  با   ابزار   بازآزمون  -آزمون

-زیر  برای   90/0  تا  80/0  بین  باالیی  همبستگی

  آمده دست به  کلی  مشکالت  برای  90/0  و  هاقیاسم

  پرسشنامه  از  آمده   دست  به  نمرات  همچنین،.  است
  تکمیل  جداگانه  صورت  به  پدران  و  مادران  توسط  که

  ( r=61/0)  نمرات باالی  همبستگی دهنده نشان  شده،
  رابطه  اساس  بر  مقیاس  سازه   روایی.  است  بوده 
  مانند   ابزارها  دیگر  با   همبستگی  و  کننده بینیپیش

)  و  انگلند  رفتاری  فهرست  & Anglandریچمن 

Richman)  (1977(   سیاهه  ،(77/0  تا  56/0( 

)-موتون  کودک  رفتار  غربالگری  -Moutonسیمن 

Simien،)  و  کینمک   (   (Mc Cain & Kelleyکلی 

(1997  )(70/0=r)،  پرخاشگرانه  رفتار  مقیاس  و  

(47/0r=)  پژوهش  در.  (31)  است  شده   داده   نشان  

  که   پرسشنامه  این  دبستانیپیش  نسخه  از  حاضر
شده    ساخته  ساله  5  تا  3  کودکان  ارزیابی  جهت

 . (33, 32) شد استفاده  است،
 

 ها داده  تحلیل و تجزیه
  ERC  سنجیروان  هایویژگی  بررسی  جهت
  تحلیل  و  اکتشافی  عاملی  تحلیل  روش  از  کودکان
  از  عاملی،   ساختار  بررسی   برای   تاییدی   عاملی
 درونی همسانی بررسی برای کرونباخ آلفای روش

  بررسی  برای   پیرسون  همبستگی  ضریب   روش   از  و
  با  رابطه  در.  شد  استفاده  واگرا  و  همگرا  روایی
  تصادفی  صورت  به  هانمونه  ابتدا،  در  عاملی،  تحلیل
  تحلیل  جداگانه  طور  به   و  شده   تقسیم  بخش   دو   به

  کودک  75)  اول  نمونه  روی  بر   اکتشافی  عاملی

  نمونه  روی  بر تاییدی عاملی  تحلیل و(  دبستانیپیش
  اعتبار .  شد  انجام (  دبستانیپیش   کودک  75)  دوم 

  بررسی  طریق  از  نیز  پرسشنامه  واگرای  و  همگرا
  استفاده  با  هاداده .  شد  بررسی  CBCL  با  آن  همبستگی

  8/8  نسخه  لیزرل  افزار  نرم   و  25  نسخه  SPSS  از
 . گرفتند  قرار تحلیل و تجزیه مورد
 ها یافته

  از   نفر   150  از  آمده  دست   به  هایپرسشنامه

  مورد   تهران  شهر  دبستانیپیش  کودکان  مادران
  کنندهشرکت  کودکان.  گرفتند  قرار  تحلیل  و  تجزیه
  دختر  96  شامل  که  بودند  ساله  5  تا  4  مطالعه  در

 .  بود( درصد  36) پسر 54 و( درصد 64)

  عاملی   ساختار  بررسی  جهت  .اکتشافی  عاملی  تحلیل
ERC  به  اکتشافی  عاملی  تحلیل  روش  از  ابتدا،  در  
  استفاده  واریماکس  چرخش  و  اصلی  هایمؤلفه  روش
  آماره   از  برداری نمونه  کفایت  بررسی  جهت.  شد

KMO  (Kaiser-Meyer-Olkin  ) این   در .  شد  استفاده  
  بارتلت  آماره   ،93/0  با  برابر  KMO  آماره   مطالعه

  سطح   و  276  آزادی  درجه  ،71/2839  مقدار  با

 کرویت   مفروضه  که  داد  نشان  001/0  معناداری

  عاملی  تحلیل  انجام   برای   شرط  حداقل  و  بارتلت
 ساختار   با  عوامل  بارهای  بررسی  با.  است  برقرار
  که  شد،  استخراج  عامل  دو  مجموع  در  سیاهه

 عوامل   این  روی  را  عاملی  بار  بیشترین  سواالت
  شود،می   مشاهده   1  جدول  در  که  همانطور.  داشتند

 در  اکتشافی عاملی تحلیل از آمده  دست به عامل دو
  کل  واریانس  از  درصد  90/63  توانستند  مجموع

-بی)  اول  عامل  همچنین.  کنند  تبیین   را  مقیاس
  واریانس  درصد  بیشترین  دارای(  گراییمنفی/ثباتی
  ویژه  ارزش  و  درصد  24/41  مقدار  به  شده  تبیین

  نیز(  انطباقی  هیجانی  تنظیم )  دوم   عامل.  بود  90/9

 ویژه   ارزش  و  66/22  واریانس  تبیین  درصد  دارای

 )  بود 44/5
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 (. 1 جدول  
 
 
 

 شده   تبیین واریانس  کل و شده، تبیین واریانس درصد  عوامل،  تحلیل از حاصل ویژه ارزش مقادیر  و  هاعامل :1 جدول 

 تراکمی  واریانس ییندرصد تب واریانس ییندرصد تب یژه ارزش و لفه ؤ م عامل 

 24/41 24/41 90/9 یی گرایمنف /ثباتیبی اول

 90/63 66/22 44/5 انطباقی  هیجان تنظیم دوم

 

) ریزه سنگ  نمودار   از  حاصل  (Scree Plotای 
.  است  شده   داده   نشان  1شکل    در  عوامل  تحلیل

  فقط  که  دهدمی  نشان  ای ریزه   سنگ  نمودار  ساختار

  بعد  عوامل  و  باشند  واقعی  توانندمی  اول  عامل  دو
 به  عوامل  جزو  واریانس  تبیین  عدم   علت  به  آن،  از

 . شوندنمی محسوب آمده   دست
 

 
 آنها  ویژه  ارزش  و ERC  مقیاسعوامل   یزهرسنگ :1شکل 

 

  16  عاملی،  تحلیل  برای  شده  وارد   سوال  24  از

  هشت   و  ، (گراییمنفی  /ثباتیبی )  اول  عامل  در   سوال

(  انطباقی  هیجانی  تنظیم )  دوم   عامل  روی  سوال
 . . داشتند  بیشتری  بارگذاری

  از  یک  هر  در  شده   بارگذاری  هایسوال  2  جدول
  همچنین،.  دهدمی  نشان  اهمیت  ترتیب  به  را  هاعامل
  عامل  با  سوال  هر  اشتراک  میزان  آخر   ستون  در

  در اول  سواالت  دهدمی  نشان  که  است   شده  گزارش
  در   آخر  سواالت  و  بیشتر  اشتراک  دارای  عامل  هر
 . ) دارند  کمتری اشتراک عامل هر

  از   استفاده  با  ERC  درونی  همسانی  . پایایی (. 2 جدول 
 . . گرفت قرار سنجش  مورد کرونباخ آلفای آزمون

  ضریب  استاندارد،  انحراف  میانگین،  2  جدول 
  هر  تفکیک  به  ERC  کرونباخ  آلفای  و  تشخیص، 

  برای  کل  درونی   همسانی.   دهدمی  نشان  را  سوال
 از   حاکی  که  است  94/0  با  برابر  ERC  سوال  24

  این،  بر   عالوه.  است  ERC  برای   قبول  قابل  پایایی
 و  8  سوال  تشخیص  قدرت   که  دهدمی  نشان  نتایج

 . ) است  سواالت  سایر  از باالتر 13

 . (2 جدول 
 عاملی  بار اندازه ترتیب به هاعامل از یک هر در  شده  بارگذاری  های سوال :2 جدول 

  عامل   پایایی    

 اشتراک  دوم  اول   M SD D α ها یهگو سوال 

 85/0  91/0  0/ 938 84/0 06/1 83/1 . اندازدید فوران خشم است و قشقرق به راه ممستع 8

 74/0  85/0  0/ 939 77/0 01/1 83/1 کننده است. مختل هایروییادهو ز یانرژ ی هامستعد فوران 13

 68/0  82/0  0/ 940 72/0 94/0 66/1 است.  یرمتغ یاراو بس   یخووخلق 2

 67/0  81/0  0/ 940 72/0 06/1 93/1 . شودیسرخورده م یبه سادگ 6
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  عامل   پایایی    

 اشتراک  دوم  اول   M SD D α ها یهگو سوال 
  همساالن   ه گستاخان  یاپرخاشگرانه    یز، آم در واکنش به اعمال خصومت 23

م  یمنف  یجاناته  خود نشان  ترس،    یر)نظ   دهدیمتناسب  خشم، 
 (. یآشفتگ ی، سرخوردگ

83/1 99/0 71/0 940 /0  81/0  66/0 

 65/0  79/0  0/ 940 74/0 03/1 91/1 . کندیعمل م یو ناگهان یتکانش 20

 64/0  79/0  0/ 940 71/0 01/1 01/2 . چسبدیها مبه آن یا  زندیمدام به بزرگترها نق م 12

نشان   یمنف یجاناته کندیم یکشر یرا در باز یگراند یوقت 24
 . دهدیم

83/1 00/1 74/0 940 /0  79/0  65/0 

  یا   یند بب   یب آس   یگری فرد د  ی)مثال  وقت  بردیلذت م  یگراند  ی از آشفتگ 10
 (. بردیلذت م یگرانکردن د یتاز اذ  خندد؛یشود م یهتنب

93/1 00/1 64/0 941 /0  77/0  59/0 

  یخود به طور آشکار هاییدر باز یگرانکردن د یکشر یبرا 17
 است.   زدهیجانه

21/2 98/0 63/0 941 /0  76/0  57/0 

اکه توسط بزرگ  هایییتبه محدود 14   یت با عصبان   شودیم  یجادترها 
 . دهد یواکنش نشان م

88/1 97/0 68/0 941 /0  75/0  58/0 

و    او  همساالن  یوقت 7 دوستانه  نزد  ی خنث  یحت  یابه شکل  او    یک به 
 . دهدیواکنش مثبت نشان م شوند، یم

13/2 14/1 71/0 940 /0  75/0  60/0 

دوستانه    او  همساالن  یوقت 19 شکل  نزد  یخنث  ی حت  یابه  او    یک به 
صحبت    ی)مثال  با لحن عصبان  دهدینشان م  یواکنش منف  شوند، یم
 (. دهدیبا ترس و لرز پاسخ م یا کندیم

85/1 97/0 67/0 941 /0  75/0  58/0 

د 21 د  یشبرا   کند؛یم  ی همدل  یگران با  که  است    یا آشفته    یگرانمهم 
 ناراحت نباشند. 

69/1 89/0 64/0 941 /0  73/0  54/0 

مزاحم   یاها را مخل  آن یگرانداردکه د  یادیز هاییجانه  یا یانرژ 22
 . دانندیم

99/1 00/1 63/0 941 /0   72/0 53/0 

 47/0 66/0   0/ 941 63/0 85/0 77/1 . رسدیبه نظر م  میلیب یا ینغمگ 16

 78/0 87/0   0/ 943 52/0 96/0 07/2 است.  ی کودک شاد 1

کند )مثال     یدابهبود پ   یآشفتگ  یا  یاز حالت ناراحت  تواندیزود م  یلیخ 5
  ی ناراحت باق  یاکننده عبوس، مضطرب، و  ناراحت  یدادهایبعد از رو

 (. ماندینم

13/2 99/0 47/0 943 /0   87/0 76/0 

  تواند یتأسف تجربه کند م  یاترس، و    یت، اگر احساس غم، عصبان  15
 . یداحساس خود را بگو 

27/2 95/0 36/0 945 /0   82/0 68/0 

عاطف 18 لحاظ  م   تفاوت یب  ی از  نظر  حالت  )چهره  رسدیبه  بدون  اش 
 است(.   یجاناست؛ انگار فاقد ه

91/1 86/0 43/0 944 /0   80/0 65/0 

دوستانه  بزرگ   یوقت 3 شکل  به  نزد  یخنث  یحت  یاترها  او    یک به 
 . دهدیواکنش مثبت نشان م شوند، یم

09/2 95/0 43/0 944 /0   79/0 63/0 

  ی برا تواندی)م یندازدب  یقرا به تعو یازهایشبرآورده شدن ن تواندیم 9
 چه که دوست دارد صبر کند(. آن

25/2 00/1 47/0 943 /0   77/0 61/0 

از    یوقت  یعنی  رود، یم  یگرد  یت سراغ فعال  یتفعال  یکاز    یبه خوب 4
آشفته،   ی، مضطرب، عصبان رودیم یگرد  یتسراغ فعال  یتفعال یک 
 . شودینم زدهیجاناز حد ه یشب یا

83/1 80/0 53/0 942 /0   76/0 63/0 

کند )مثال     یلخود را تعد  یجانه  تواندیم  انگیز، یجانه  هاییتدر موقع 11
از خود نشان    یددارد واکنش شد  یادی ز  یکه انرژ  هایی یتدر موقع

 (. شودینم  زدهیجانه  یلینامتناسب خ هاییتدر موقع  یا دهد، ینم

78/1 78/0 48/0 943 /0   74/0 58/0 

 کرونباخ آلفای  α -یصتشخ  یبضر d-انحراف استاندارد SD-یانگینم  Mنکته:        

 

قبلی،    هایپژوهش  اساس  بر  .تأییدی  عاملی  تحلیل
ERC  ثباتیبی  شامل  مؤلفه  دو  و  سوال  24  دارای /  

 هیجان  تنظیم   و(  سوال  16)  هیجانی  گراییمنفی

  ساختار  بررسی  جهت.  است(  سوال  8)  انطباقی

 عاملی   تحلیل  روش  از  قبلی،  شده   شناسایی  عاملی

  هایشاخص  صورت  به   نتایج  و  شد  استفاده   تأییدی
  شده  گزارش  گیریاندازه   هایمدل  و  مدل  برازش
  افزار نرم  از  تأییدی   عاملی  تحلیل  اجرای  جهت .  است
 هایشاخص  نتایج.  شد  استفاده   8/8  ویرایش  لیزرل

  در  مدل برازش

  دستبه    هایشاخص.  است  شده   گزارش  3  جدول
CFI  (Comparative Fit Index  )  شامل  آمده 
(97/0)،  RMSEA  (the Root Mean Square Error of 

Approximation  )(078/0)،  NFI  (Normed Fit 

Index  )(95/0)،  و  IFI   (Normed Fit Index )

.  دارد  برازش  هاداده   با  مدل  که  دهد می  نشان(  98/0)

  GFI   هایشاخص  بودن  پایین  که  رسد می  نظر  به
(The Goodness of Fitو  )  AGFI  (The 

(Adjusted) Goodness of Fitنسبت   میزان  به  ( 
  تعداد   به  نمونه  حجم  نسبت  از  ناشی  مطلوب،
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  است،  گیریاندازه   مدل  در   شده   وارد  پارامترهای
  به  نسبت  نمونه  حجم   تعداد   به  هاشاخص  این  زیرا

  مقدار  به  توجه  با.  (34)  هستند  حساس  پارامترها

  شاخص   مدل،   برازش  هایشاخص  برای  مطلوب
 .است  مطلوب نیز کای مجذور

 ها داده  با مدل برازش هایشاخص :3 جدول 

 مطلوب  دست آمده ه مقدار ب  شاخص برازش مدل 

GFI 79/0  <95/0 
AGFI 75/0  <90/0 
CFI 97/0  <95/0 

RMSEA 078/0  >10/0 
NFI 95/0  <90/0 
IFI 98/0  <90/0 

SRMR 069/0  >05/0 
  77/463 یمجذور کا
 + 251 مدل  یدرجه آزاد

 3کمتر از  85/1 

 05/0>  01/0 ی مجذور کا یسطح معنادار

 

  روی  سواالت  از  یک  هر  گیریاندازه   مدل  2  شکل

 را   t-value  مقادیر  3  شکل  و  ERC  هایمقیاس  خرده

  با  شکل  این  در  ERC  هایمقیاسزیر.  دهدمی  نشان
  هیجانی،  گراییمنفی/ثباتی بی   برای  Lability  عالیم

 انطباقی  هیجانی  تنظیم   مقیاسزیر  برای  Adaptive  و
  مشاهده  2  شکل  در  که  همانطور.  اندشده  داده   نشان

  سواالت  تمام   برای  استاندارد   ضرایب  شود،می 
  ضریب  همچنین.  است  آمده   دست  به  60/0  باالی

و "  8  سوال   استاندارد  است  خشم  فوران  مستعد 

م راه  به   1  سوال  و  93/0  برابر"  اندازد یقشقرق 
  نشان  که  بوده  89/0  برابر "  است   شادی  کودک"

  بار  نظر  از  سواالت  بهترین  جز  سواالت  این  دهدمی 
 96/1  مقدار  از  اگر  t  ارزش  مقادیر.  هستند  عاملی
  3  تا   96/1  بین  مقادیر .  نیست  معنادار  باشد،  کمتر
  در  شده   ارائه  رگرسیونی  ضریب  که  دهدمی  نشان
  بزرگتر  t  مقادیر  و  است  معنادار  درصد  95  سطح

-t  نتایج .  است  معنادار  درصد  99  سطح  در  3  از

value  (3  شکل  ) مقدار   این  که  است  این  از  حاکی  

-می  بنابراین، .  است  3  از   بیشتر   سواالت  تمام  برای 

  درصد   99  سطح  در  مقدار  این  که  گرفت  نتیجه  وانت

 . شودمی شامل  را معناداری

 
 شده   استاندارد ضرایب :2 شکل 
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 t-value مقدار  :3 شکل 

 : واگرا و همگرا روایی

ERC واگرای و همگرا روایی   طریق از 
CBCL با آن رابطه بررسی   روش از استفاده  با 

  قرار بررسی مورد پیرسون همبستگی ضریب
  در آن  نتایج و گرفت

 
 

 
 

 که  دهد می  نشان  نتایج.  است  شده  گزارش     جدول
 های مؤلفه  با  انطباقی  جانـ هی  تنظیم  زیرمقیاس

CBCL   

 
منفی   -منفی ثباتیبی   زیرمقیاس   و  معناداررابطه 

  معنادار   مثبت   رابطه  CBCL  هایمؤلفه  با  راییگ
  دارای  ERC  که  دهدمی  نشان   هایافته  این .  دارد 

 . است مطلوبی واگرای و همگرا روایی

 

 

 
 

 CBCL و ERC هایمولفه بین همبستگی :4 جدول 

 ییگرایمنف /ثباتیبی انطباقی  هیجان تنظیم 

 41/0** - 33/0** یجانی مشکالت ه
 34/0** - 38/0** یاضطراب/افسردگ

 21/0** - 17/0** جسمانی  یاتشکا
 28/0** - 38/0** یری گکناره

 

 ی ریگجهینت  و بحث
 هایویژگی  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف
پیش   کودکان  در  ERC  فارسی  نسخه  سنجیروان

  ساختار  بررسی  ویژه   به  و  تهران  شهر  بستانید
  عاملی  تحلیل  نتایج .  بود  ایرانی   کودکان  در  آن  عاملی
 ERC  فارسی  نسخه  برای  را  عامل  دو  اکتشافی
  ادبیات   نظری  و  تجربی  مدل  با  که  کرد  شناسایی
  این.  (28,  23)  است  همخوان   زمینه  این  در   موجود

  از  درصد  90/63  توانستند  مجموع  در  عامل  دو

  اول  عامل  . کنند  تبیین  را  مقیاس   کل   واریانس
  تنظیم   تجربه  دوم   عامل  و  گراییمنفی /ثباتیبی

 مک یافته با همسو هایافته  این. بود  انطباقی هیجان

  یک  در  (35)  همکاران  و   (MacDermottدرموت )

  که  است  استرالیایی  انکودک  از  نفری 1389  نمونه

  هیجان  تنظیم  و  ثباتیبی  عنوان   تحت   عامل  دو
  نتایج.  است  کرده   شناسایی  ERC  برای  را  انطباقی
  مدل  برای  خوبی  برازش  نیز  تائیدی  عاملی  تحلیل
شیلد    مطالعه  نتایج  از  نیز  یافته  این  که داد  نشان

(Shieldsو ) همچنین . (3) کندمی حمایت همکاران  

  نتایج  شد،  انجام   برزیل  کشور  در  که  ایمطالعه  در
  ابزار  این   برای   را  عامل  دو  اکتشافی  عاملی  تحلیل

  رفتاری   مشکالت  با  عوامل  از  یکی  که  کرد  شناسایی
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  همبستگی  رفتاری  هایمهارت   با  دیگر  عامل  و
  روی  ایمطالعه  در  همکاران  و  شیلد.  (26)  داشت

  عاملی  تحلیل  روش  با  ساله  12  تا  6  کودک  126

  از   پرسشنامه  این  که  دادند   نشان  تاییدی   و  اکتشافی
 . است   برخوردار مطلوبی عاملی دو  ساختار

  مقیاس  دو  بین  آمده   دست  به  منفی  همبستگی
 و  گراییمنفی/ثباتیبی  یعنی  پرسشنامه  دهنده تشکیل
  این  نبودن  چندخطی  نشانگر  انطباقی،  هیجانی  تنظیم 

  در   ترکیه  کشور  در  ایمطالعه  در.  است  پرسشنامه
 همسانی   از ERC که  شده  مشخص   2016  سال

  سازه   اعتبار  و  محتوا،  اعتبار  ،( α=88/0)  درونی
  که  آنجایی  از.  (28)   است   برخوردار  مناسبی

  را  کودکان  رفتارهای  از   بعد  چند  ERC  پرسشنامه
  بین  مثبت  همبستگی  دهد، می  قرار  بررسی  مورد
  اختالالت  با  هیجانی  گراییمنفی/ثباتیبی

  مشکالت  شده،سازیدرونی  و  شده سازیبرونی
  نشانگر  مخرب  رفتاری  مشکالت  و  روانی،  سالمت
 همبستگی   همچنین .  باشد می  آن   همگرای  روایی
  اختالالت با انطباقی هیجانی تنظیم  مقیاس بین منفی
  مشکالت  شده،سازیدرونی  و  شده سازیبرونی
  نیز  مخرب  رفتاری  مشکالت   و  انیرو  سالمت
 پرسشنامه  این  در  درونی  اعتبار  وجود  نشانگر
  در  سازیدرونی  و  سازی برونی  مشکالت.  است

 به  هیجانی  تنظیم   در  را   بیشتری  مشکالت  کودکان
  هیجانی   تنظیم  در  توانایی  عدم .  (36)  آوردمی  وجود

 روی   و  است  ارتباط  در  رشد  روانی  شناسیآسیب  با
 .  (37) است موثر کودکان اجتماعی تعامالت

  تائید   را  ERC  عاملی  دو  ساختار  حاضر   مطالعه 
  و   آن  اعتبار  و  پایایی  برای   جدیدی  شواهد  و  کندمی 

  در  هیجانی  تنظیم   ارزیابی  برای   آن  از  استفاده 
 . دهدمی   نشان  را دبستانیپیش کودکان
  حاضر،  پژوهش  هاییافته  بررسی  در  است  الزم 

 که   این  نخست.  شود  گرفته   نظر  در  محدودیت  چند

  والدین  وسیله  به  سواالت  تمامی  حاضر،  پژوهش  در
  بعدی  هایپژوهش  که  شودمی  پیشنهاد.  شد  داده  پاسخ
  والدین،  گزارش  بر  عالوه   تر،دقیق  نتایج  کسب  جهت
  نیز  ایمشاهده   هایروش  قبیل  از  هاروش  سایر  از

  حاضر  پژوهش  در  این،   بر  عالوه .  کنند  استفاده 
  CBCL  از  واگرا  و  همگرا  روایی   بررسی  جهت
  بعدی،   هایپژوهش  که  شود می  پیشنهاد.  شد  استفاده 
 هایمقیاس  از  استفاده  با  را  پرسشنامه  این   روایی
 نمونه حجم  تعداد. دهند  قرار   بررسی  مورد   بیشتری

 شمار   به  پژوهش  این  هایمحدودیت  از  نیز  کم 
  برای  آتی  هایپژوهش  در  شودمی  توصیه.  رودمی 

  ابزار  سنجیروان  هایویژگی  تر،دقیق  نتایج  کسب
 . گیرد قرار بررسی مورد  تریوسیع جمعیت در
 

 مالحظات اخالقی 
مالحظات اخالقی شامل کسب رضایت آگاهانه 
از شرکت کنندگان، ارائه توضیحات کامل در مورد  
پژوهش، محرمانه بودن اطالعات شخصی، مختار  
بودن افراد جهت شرکت در پژوهش و یا عدم تکمیل  

ها، عدم تحمیل هزینه به شرکت کنندگان،    پرسشنامه
بهزیستی   سازمان  از  کتبی  نامه  رضایت  کسب 
مسائل   رعایت  و  پژوهش،  انجام  از  پیش  کشور 

الزم به ذکر    اخالقی در استفاده از منابع رعایت شد.
  تهیکد اخالق از کم  یاست که پژوهش حاضر دارا 

  با شماره   یبهشت  دیشه  یپزشکاخالق دانشگاه علوم 
IR.SBMU.MSP.REC.1397.340  .است 

 تضاد منافع 

نویسنده اذعان می کند که هیچ تضاد منافعی بین  
 نویسندگان وجود ندارد. 

 انی تشکر و قدرد
و   در پژوهش  کننده  والدین شرکت  از  بدین وسیله 
همچنین از مهدکودک ها و سراهای محله که به ما نهایت 

 تشکر را داریم. همکاری را داشته اند کمال 
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Abstract 

Background and Aim: Emotion Regulation checklist (ERC) is a 24-item scale for measuring 

children’s emotion regulation. The aim of the current study was to investigate psychometric 

properties of the Persian version of the ERC in preschool children.  

Materials and Methods: In this descriptive study, exploratory and confirmatory factor 

analysis were used to investigate the factor structure of the ERC. Convergent and divergent 

validity were examined using the correlation of ERC with the Child Behavior Checklist 

(CBCL). One hundred fifty preschool children aged 4-5 years were selected using the 

convenience sampling method. Data were analyzed using SPSS version 25 and LISREL 

version 8.8. 

Results: Exploratory factor analysis revealed two factors namely, lability/negativity and 

adaptive regulation, which explained 63.90% of the total variance of the scale. The 

confirmatory factor analysis results also showed a good fit for the model. The adaptive 

regulation subscale showed significant negative relationship with the CBCL components, 

while the lability/negativity subscale had a significant positive relationship with the CBCL 

components. 

Conclusion: The present study confirms the two-factor structure of the ERC and provides new 

evidence for its reliability and validity. 

Keywords: Children, Emotion Regulation Checklist, Validity, Reliability 
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