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Abstract
Introduction: Emotion regulation during test sessions has an essential role in helping students
to demonstrate their actual skills and knowledge. The aim of the present study was to develop
a Persian version of the Emotional Regulation During Test-Taking Scale and assess its factor
structure, reliability, and validity.
Method: The Persian version of this scale was administrated to 350 participants. After item
analysis, its reliability was assessed via internal consistency, item-total correlations and testretest methods. In addition to evaluating the factor structure of the scale through exploratory
factor analysis, its validity was investigated using correlations between subscales and the
criterion validity.
Results: After the removal of one item from the 38 items in the original scale, an acceptable
internal consistency coefficient for the total scale (0.71) and its subscales (Cronbach’s alpha
ranging from 0.55 to 0.80) was obtained. Item scores and the total scores of the corresponding
subscales were significantly correlated (r ranging from 0.35 to 0.75). The test-retest correlation
value ranged from 0.66 to 0.79, suggesting a stable scale. Principal Component Analysis with
Varimax rotation supported the original eight factor model. The internal relations among the
subscales were consistent with the theoretical model. Finally, the subscales’ correlational
pattern with test anxiety scores indicated a good criterion validity of the scale.
Conclusion: The Persian version of the emotional regulation during test-taking scale has a
suitable factor structure, reliability, and validity in the Iranian society and is an appropriate tool
for use in the educational, research, and clinical settings.
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چکيده
مقدمه :تنظیم هیجان در طی امتحان نقش اساسی در کمک به نشان دادن دانش و مهارتهاي واقعی فراگیران در خالل موقعیتهاي
امتحان دارد .هدف پژوهش حاضر تهیهي نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان و بررسی ساختار عاملی ،اعتبار و روایی آن
بود.
روش :نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان پس از آمادهسازي بر روي  923نفر از شرکتکنندهها اجرا شد .بعد از تجزیه و
تحلیل ماده ،اعتبار نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان بر اساس همسانی درونی ،همبستگیهاي مجموعهي ماده و باز
آزمایی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین عالوه بر ارزیابی ساختار عاملی مقیاس از طریق تحلیل عاملی اکتشافی ،روایی آن توسط همبستگی
بین خردهمقیاسها و روایی مالکی بررسی شد.
يافتهها :پس از حذف یک ماده از مقیاس اصلی  93سوالی ،ضرایب همسانی درونی قابل قبولی براي کل مقیاس ( )3/71و خرده مقیاسهاي
آن (دامنهي آلفاي کرونباخ  3/25تا  3/33بود) به دست آمد .نمرههاي ماده و نمرههاي کلی خرده مقیاسهاي مربوطه به صورت معنادار
همبسته بودند ( r= 3/92تا  )r= 3/72و ارزش ضرایب همبستگی باز آزمایی ( 3/66تا  )3/73بیانگر ثبات مقیاس بود .تحلیل مولفهي اصلی با
چرخش واریماکس از الگوي  3عاملی اصلی مقیاس حمایت کرد .روابط درونی بین خردهمقیاسها مطابق با الگوي نظري بود .در نهایت،
الگوي همبستگی خردهمقیاسها با نمرات اضطراب امتحان بیانگر روایی مالکی مطلوب مقیاس بود.
نتيجهگيري :نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان ،ساختار عاملی ،اعتبار و روایی مناسبی در جامعهي ایران دارد و ابزار
مناسبی براي استفاده در موقعیتهاي آموزشگاهی ،بالینی و پژوهشی میباشد.
کليدواژهها :تنظیم هیجان ،اضطراب امتحان ،تحلیل عاملی ،اعتبار ،روایی
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مقدمه
نظریههههاي جهدید در حوزهي هیجان ،بر نقش مثبت و انطباقی
تجهارب هیجانی تاکید دارند [ . ]1با این وجود ،نباید فراموش کرد
که هیجانها ،همیشه سودمند نیستند و در اغلب مواقع ،باید آن ه ا
را تنظیم و مدیریت کرد .به اعتقاد تامسون ( ) 1332تنظیم هیجان
شههامل فرآیندهاي درونی و بیرونی اسههت که مسههئولیت کنترل،
ارزیابی ،و تغییر واکنشهاي عاطفی فرد را در مسههیر تحقق یافتن
اههداف او بر عههده دارنههد [ . ]5تنظیم هیجهان نقش محوري در
سهالمت روانشهناختی و آسهیبشناسی روانی دارد .در این راستا،
بازنگريها نشان دادهاند که بدکارکردي تنظیم هیجان در بیش از
نیمی از اختاللهههاي محور  Iو تمههام اختاللهههاي محور ،II
 DSM-IVاتفاق میافتد [ . ]1 ، 9عالوه بر این ،نشان داده شده
اسهت که تفاوتهاي فردي در تنظیم هیجان میتواند به سالمت
جسههمانی ،توانایی کار ،تعامل اجتماعی و رضههایت کلی از زندگی
کمهک کند یا آنها را مختل نماید [ . ]2بنابراین یادگیري بیشتر
دربارهي تنظیم هیجانی ضروري است.
تجارب هیجانی و تنظیم فرایندهاي هیجانی در اکثر کارکردهاي
شخصیت نظیر ادراک ،استدالل ،قضاوت ،بینش ،فرایندهاي
مختلف حافظه و کنشهاي روزمره زندگی نقش محوري دارد .با
بررسی یافتههاي پژوهشی در زمینهي تجارب هیجانی و فرایندهاي
تنظیم هیجان ،میتوان گفت که در سالهاي اخیر حوزهي امتحان
دادن بیش از سایر حوزهها مورد توجه قرار گرفته است [ .]6امتحان
دادن بخشی از زندگی اغلب دانشآموزان و دانشجویان است .آنها
با امتحان دادن رقابت و غرور ،و نیز هیجانهاي مرتبط با امتحان
از قبیل ترس و اضطراب را تجربه میکنند [ .]7از آن جا که
پژوهشگران در گذشته ،رابطهي منفی پایداري را بین اضطراب
امتحان و موفقیت در طول آزمون یافتهاند [ ]3 ، 3هیجانهاي
آزمون و نحوهاي که دانشجویان تالش می کنند تا با آنها مقابله
کنند به حوزهي پژوهشی مهمی تبدیل شده است .در نتیجه ت عداد
روزافزونی از پژوهشگران به تنظیم هیجانی در این حوزه عالقهمند
شدند [ .]11 ،13 ، 5ایدهي مورد توجه پژوهشگران این است که
درک نحوهي تنظیم هیجان در فراگیران ،زمینه را براي ارائهي
خدمات مطلوب در طول فرایند آزمون فراهم مینماید.
تنظیم هیجانی مرتبط با آزمون شامل فرایندهاي مختلفی است که
فراگیران براي پایش ،ارزیابی ،و اصالح تجربیات هیجانیشان بهکار
می برند [ .]15 ،13 ,5فراگیران این تالشها را از طریق تحت تاثیر
قرار دادن نوع هیجانها ،شدت و مدت زمان تجارب هیجانی ،در
جهت رسیدن به اهدافشان انجام میدهند .بنابراین ،تنظیم هیجانی
سودمند شامل پاسخ موقعیتی انعطافپذیر ،و راهبردهاي افزایش
دهندهي عملکرد است که براي حرکت دانشآموز یا دانشجو به
سمت اهدافش مورد استفاده قرار میگیرد.
با توجه به نکات فوق میتوان اذعان نمود که اندازهگیري و سنجش
فرایندهاي تن ظیم هیجان در خالل امتحان تلویحات آموزشی،

پژوهشی و بالینی فراوانی خواهد داشت .گسترهي متون روان
شناختی در زمینهي روانسنجی تنظیم هیجان خیلی غنی نبوده
است تا این که شوتز ،دیستفانو ،بنسن ،و دیویس ( ) 5331مقیاس
تنظیم هیجانی در طی امتحان ( Emotion Regulation
) ) during Test-takaing (ERTرا تدوین نمودند [ .]7این
مقیاس عالوه بر بیهمتا بودن در زمینهي تنظیم هیجانی در خالل
امتحان ،در مقایسه با سایر مقیاسهاي مقابله چندین مزیت دارد:
 ) 1براي اندازهگیري فرایندهاي پردازش شناختی خرده مقیاسهاي
جداگانه دارد []19؛  ) 5داراي بافت اختصاصی است ،زیرا مقیاس
هاي قبلی ماهیت کلی دارند؛  ) 9تمرکز بر رویدادهاي زمان امتحان،
زیرا تاکنون اغلب پژوهشها در حوزهي آزمون (امتحان) بر اتفاقات
قبل یا پس از آن تمرکز کردهاند [ ،]11در حالیکه تمرکز این
مقیاس بر رویدادهاي در حال آزمون است و  ) 1بررسی موقعیت
آزمون از لحاظ هیجانهاي خوشایندي که در دیدگاههاي مبتنی بر
مقابله بررسی نشدهاند .اغلب پژوهشها در زمینه آزمون (امتحان)
تنظیم هیجان را از نقطه نظر مقابله مورد بررسی قرار دادهاند و بر
سازهي اضطراب و تجارب هیجانی منفی تمرکز نمودهاند [ ،]6در
حالی که در فرایند آزمون طیف وسیعی از تجارب هیجانی مثبت و
منفی میتوانند بروز یابند.
شوتز و همکاران ( ) 1333طی سه پژوهش مقدماتی براي کشف و
درک روابط ابعاد نظري مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان،
دادههایی را از  771دانشجوي دورهي کارشناسی جمعآوري کردند
( N=929براي پژوهش  N=933 ،1براي پژوهش N=93 ،5
براي پژوهش  .) 9در مرحله بعد با استفاده از تحلیل دادههاي یک
متغیري ،تجزیه و تحلیل ماده ،و تحلیل عاملی اکتشافی (پژوهش
هاي  1و  ) 5و مصاحبههاي گروه آماج (پژوهش  ) 9یک مقیاس 19
مادهاي با چهار بعد و  3خردهمقیاس حاصل شد .آنها مقیاس 19
سوالی را روي نمونهي جدیدي از دانشجویان دورهي لیسانس اجرا
کردند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ماده ،تحلیل عاملی اکتشافی
و تاییدي با حذف  2ماده همراه با افزایش اعتبار منجر به شکل
گیري مقیاس  93سوالی شد [.]7
براساس زیربناي نظري مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان و
پژوهشهاي انجام گرفته در زمان امتحان ،تنظیم هیجانی در طی
امتحان در چهار بُعد فرآیندهاي تکلیفمحور ( Task-focusing
 ، )processesفرآیندهاي هیجانمحور (Emotion-
 ، ) focusing processesفرآیندهاي ارزیابی شناختی
( ) Cognitive- appraising Processesو فرایندهاي تکلیف
محور دستیابی مجدد ( Regaining task-focusing
 ) processesمفهومپردازي شده است.
فرآیندهاي تکلیف محور شامل گفتگوي درونی است که به فراگیران
کمک می کند تا به جاي تمرکز بر هیجانها ،و افکار مزاحم دربارهي
خود در طول امتحان ،توجه خود را صرف امتحان و مدیریت تکلیف
در دست انجام ،نمایند .براي مثال ،افکار و راهبردهاي متمرکز بر
تکلیف مانند مدیریت زمان یا جستجو براي ایدهي اصلی در سوال،
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به فراگیران کمک می کند تا بر آزمون تمرکز کنند و از افکار منفی
بالقوه مزاحم دربارهي خود و تکلیف در دست انجام ،اجتناب کنند
[ .]13 ،12 ,11فرایندهاي هیجانمحور [ ،]13 ،12 ,11منجر به
تغییر تمر کز فراگیران از تکلیف به احساسات و افکار در مورد
عملکرد شخصی در آزمون و دالیل بالقوه براي عملکرد میشود.
این فرایندها دو مولفهي تفکر آرزومندانه ()Wishful thinking
و مالمت خویش ( ) Self-blameرا شامل میشوند .تفکر
آرزومندانه شامل افکاري مانند امید به برطرف شدن مشکل یا امید
به نادیده گرفتن امتحان توسط معلم است و مالمت خویش شامل
انتقاد فراگیران از خودشان در مورد اداره کردن آزمون یا آمادگیشان
براي امتحان میباشد [ . ]7در این راستا ،شوتز و همکاران دریافتند
که فرایندهاي هیجانمحور با خردهمقیاس نگرانی مقیاس بازنگري
شدهي اضطراب امتحانِ بنسون و ال /زاهار ،همبستگی مثبت دارد
[.]13
فرایندهاي ارزیابی شناختی در برگیرندهي قضاوتی است که
فراگیران در مورد امتحان و تواناییهایشان در مقابله با مسائل
موجود در حین امتحان و مقایسه بین اهداف و ادراک خود درباره
چیزي که در موقعیت آزمون رخ میدهد ،انجام میدهند .این
فرایندها مرتبط با هیجانهایی است که آنها تجربه میکنند .این
قضاوتها میتواند به سرعت و بدون آگاهی هشیار رخ دهد ،اما به
همان اندازه براي ایجاد هیجانها ضروري هستند [،53 ,19 ،11 ,3
 . ]51سه مولفه در فرایندهاي ارزیابی شناختی شناسایی شده است
که با نوع تجارب هیجانی در طول امتحان مرتبط هستند [.]11 ، 7
اولین مولفه همخوانی هدف ( ) Goal congruenceاست که
مرتبط با تعامل هدفمند شخص/محیط است .اگر رویدادهایی که
در طول آزمون رخ می دهند با هدف در تضاد باشند ،با احتمال
بیشتر هیجانهاي ناهمخوان با هدف مانند خشم یا اضطراب ایجاد
میشوند ،ولی در صورت همسویی رویدادها با هدف ،هیجانهاي
همخوان با هدف مانند شادکامی یا غرور ایجاد خواهد شد [، 11
 .]52 ،15مولفهي دوم عاملیت ( ) Agencyاست که معادل کانون
کنترل در نظریه اسناد میباشد [ . ]56این مولفه قضاوت فراگیران
را دربارهي مسئولیت رویدادها مورد بررسی قرار میدهد .مولفهي
سوم کارآمدي در بررسی مشکل ( )Testing-problem efficacy
است که به توانایی اداره کردن مشکل در طول آزمون تاکید دارد.
در ادبیات انگیزشی از این مولفه تحت عنوان انتظار [ ]57یا
خودکارآمدي [ ]53 ,53یاد میشود .در نهایت بعد فرایندهاي تکلیف
محور دست یابی مجدد با دو مولفه کاهش تنش و ارزیابی مجدد
اهمیت آزمون ( ،) Importance reappraisalمنجر به تسهیل
بازگشت تمرکز به آزمون میشود.
در مجموع ،با توجه به این که آزمونها با نفوذ به نظام آموزشی ما،
هیجانهاي منفی مانند خشم ،ناکامی و اضطراب را در بسیاري از
دانشآموزان و دانشجویان ایجاد می کنند و تاثیر هیجانهایی مانند
اضطراب امتحان میتواند منجر به برآورد کم ،قابلتوجه توانایی
یک فرد و کاهش دستیابی به فرصتهاي تحصیلی و شغلی []93
2013

و تاثیر زیان بار بر عملکرد امتحان ،موفقیت تحصیلی و بهزیستی
کلی شود [ ]91و با توجه به این که این مقیاس موجب درک
فرآیندهاي هیجانی در طول آزمون و فراهم کردن روشهاي کمک
به فراگیران براي اثبات مهارتها و دانش واقعیشان در طول
موقعیتهاي آزمون میشود [ ،]95ویژگیهاي چندبعدي مقیاس و
نیز عدم بررسی اعتبار و روایی این ابزار در فرهنگ ایرانی ،بررسی
خصوصیات روانسنجی و ساختار عاملی این مقیاس با توجه به
جامعهي ایرانی ،ضروري می نماید .لذا این پژوهش با هدف تهیهي
نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان و بررسی
خصوصیات روانسنجی (اعتبار و روایی) آن در جامعهي ایرانی
انجام شده است.

روش
پژوهش حاضر با توجه به بررسی خصوصیات روانسنجی یک
مقیاس از نوع همبستگی است .شرکتکنندههاي پژوهش  923نفر
( 172نفر دختر و  172نفر پسر) از افراد جامعهي دانشجویی شهر
تهران بودند که از بین دانشجویان داوطلب دانشگاههاي خوارزمی
و علم و صنعت انتخاب شدند .دامنهي سنی شرکت کنندهها  13تا
 93سال با میانگین (انحراف معیار)  ) 1/33( 53/19بود .تمامی
شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی بودند 113 .نفر ( 91درصد) از
رشتههاي فنی و مهندسی 173 ،نفر ( 21درصد ) از رشتههاي انسانی
و  29نفر ( 12درصد ) از رشتههاي علوم پایه بودند .در این پژوهش
از ابزارهاي ذیل استفاده شد.
نسخخخه ي فارسخخي مقياس تنظيم هيجاني در طي امتحان:

مقیاس تنظیم هیجانی در طی امتحان توسههط شههوتز ،دیسههتفانو،
بنسهن ،و دیویس ( ) 5331در کشهور امریکا تدوین شده است .این
مقیاس یک ابزار خود گزارشدهی اسهههت و  93ماده دارد .اجراي
این پرسهههش نهامهه خیلی آسهههان اسهههت و براي دانشآموزان و
دانشهجویان قابل استفاده میباشد .مقیاس تنظیم هیجانی در ط ی
امتحان از چهار بعد و  3خرده مقیاس تشهکیل شهده است .بدین
صهههورت کهه بعد فرایندهاي هیجانمحور داراي دو خرده مقیاس
تفکر آرزومنهدانههه و مالمهت خویش اسهههت؛ بعهد فراینهدهههاي
تکلیفمحور به نهایی یک خرده مقیاس را تشههکیل میدهد؛ ب عد
فرایندهاي ارزیابی شههناختی شهها مل سههه خرده مقیاس همخوانی
ههدف ،عهاملیت و کارآمدي در بررسهههی مشهههکل اسهههت و بعد
فرآیندهاي تکلیف محور دستیابی مجدد دو خرده مقیاس کاهش
تنش و ارزیهابی مجدد اهمیت آزمون دارد .دامنهي نمرات مقیاس
از ( 1تقریبا هرگز) تا ( 2تقریبا همیشهه) می باشد .نمرهي کل هر
یهک از خرده مقیهاسها از طریق جمع بندي کردن نمرهي مادهها
بهه دسهههت میآیهد .شهههوتز و همکاران ضهههرایب آلفاي کرونباخ
خردهمقیهاسههاي همخوانی بها ههدف ( ،) 3/33عاملیت (،)3/73
کارآمدي در بررسهههی مشهههکل ( ،) 3/73فرایندهاي تکلیف محور
( ،) 3/27کاهش تنش ( ) 3/77ارزیابی مجدد اهمیت آزمون (،)3/75
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تفکر آرزومنهدانهه ( ) 3/77و مالمت خویش ( ) 3/36گزارش کردند
[.]7
به منظور تهیه و آمادهسهازي نسهخهي فارسهی مقیهاس تنظهیم
هیجههانی در طههی امتحههان از تکنیههک ترجمهههي مضههاعف
(  ) Double translationاسههتفاده شههد .ابتههدا پرسههشنامههه
توسط یکهی از پژوهشهگران و یهک متخصهص روانشناسهی بهه
صههورت مسههتقل بههه فارسههی ترجمههه شههد .دو ترجمههه پههس از
نشست مشترک و رفع چهالشهها بهه فهرم واحهد تبهدیل شهد و
سهسس توسهط یکهی از دانشهجویان ارشهد مترجمهی زبهان مهورد
بازبینی قرار گرفهت و ایرادههاي احتمهالی رفهع شهد .در مرحلهه
ي بعههد ،نسههخهي ترجمههه شههده توسههط یکههی از متخصصههان
زبان انگلیسی بهه صهورت مجهدد بهه انگلیسهی برگردانهده شهد.
پههس از مطابقههت نسههخهي ترجمههه شههده و نسههخهي اصههلی
اشههکاالت موجههود رفههع و پرسههش نامههه آمههادهي بهههرهبههرداري
گردیهد .قبهل از اجهراي اصههلی ،نسهخهي آمهاده شهده در قالههب
یههک بررسههی مقههدماتی ( ) Pilot studyبههر روي  93نفههر از
دانشجویان دانشگاه خهوارزمی کهه بهه صهورت نمونههبهرداري در
دسههترس انتخههاب شههده بودنههد ،اجههرا شههد .هههدف بررسههی
مقههدماتی ،گههرفتن بههازخورد از شههرکت کننههدهههها دربههارهي
دسههتورالعمل پرسههش نامههه ،درک محتههواي سههوالههها و رفههع
ایرادهاي احتمالی در گویهها بود.
مقيخاس اطخاراا امتحخان ال خ ي برگخر :مقیهاس اشههسیل
برگههر شههامل  53مههاده اسههت کههه داراي دو خههردهمقیههاس
شناختی و هیجانی اسهت .سهواالت بهه دو دسهته تقسهیم شهده
اند 3 ،سهوال مربهوب بهه جهزر نگرانهی یها شهناختی ( ) Wو 11
سهوال مربههوب بهه جههزر هیجهانی یهها جسهمی ( ) Eمههی باشههد.
ضهریب اعتبههار کلهی ،جههزر نگرانههی و جهزر هیجههانی محاسههبه
شههده از سههوي مولههف از طریههق محاسههبهي همسههانی درونههی
آزمهون بههه ترتیههب  ،3/36 ،3/31و  3/33گهزارش شههده اسههت
[ . ]99ایههن مقیههاس بههه صههورت خودگزارشههی مههی باشههد و هههر
آزمودنی بهر اسهاس یهک مقیهاس چهارگزینهه اي بهه ههر مهاده
پاسهخ مههیدههد .پاسههخهها در ی هک مقیهاس  1درجهههاي از (=1
تقریبها هرگههز تهها  =1تقریبها همیشههه) نمههرهگهذاري مههیشههوند.
موسههوي ،حههقشههناس و علیشههاهی در پژوهشههی بههر جمعیههت
مشههابه ( 25نفههر) از طریههق آزمههون  -بههازآزمون ضههریب اعتبههار
 3/33را براي این پرسش نامه به دست آوردند [.]91
روند اجخراي ژخهوه  :پژوهشهگران پهس از کسهب رضهایت
و توضههیف فراینههد پههژوهش بههه شههرکتکننههدهههها ،نسههخهي
فارسههی مقیههاس تنظههیم هیجههان در طههول امتحههان و مقیههاس
اضههطراب امتحههان اشههسیل برگههر را (بههر اسههاس متههوازنسههازي
متقابل) بهین آنهها توزیهع مهی نمودنهد .در طهول مهدت پاسهخ
دهی شرکت کنندهها ،پژوهشهگران حضهور فعهال داشهتند تها از
بهروز پاسهخههاي تصهادفی جلهوگیري نمایهد و در صهورت لهزوم
بههه پرسههشهههاي آنههها پاسههخ دهههد .پههس از جمههعآوري

اطالعههات ،دادهههها توسههط برنامهههي  SPSS-16مههورد تجزیههه
و تحلیهل قهرار گرفهت .بهراي بررسههی آمهاري ،عهالوه بهر آمههار
توصههیفی از ضههریب همبسههتگی پیرسههون و تحلیههل عههاملی
استفاده شد.

يافتهها
قبل از اعتباریابی نسهخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی
آزمون ،ابتدا تجزیه و تحلیل ماده ( ) Item analysisانجام شههد.
براي این منظور مشهخصهههاي آماري مقیاس شههامل میانگین و
انحراف اسهتاندارد هر سهوال ،ضهریب تشهخیص سوالها (ضریب
همبسهتگی هر سوال با نمرهي کل مجموعه  93سوالی) و ضریب
آلفاي کرونباخ در صهورت حذف هر سهوال محاسهبه شهد .ضریب
اعتبهار (آلفاي کرونباخ) مقیاس  93سهههوالی  3/63بود .ضهههرایب
تشهخیص سهوالها نشهان داد که تمام سهوالها غیر از سوال 17
(سهعی میکنم سهوالهاي مشهکل را به زبان خودم  ،دوباره بیان
کنم) همبسههتگی قابل قبولی با نمرهي کل مقیاس داشههتند .این
سهوال هم چنین همبسهتگی ضهعیفی با سایر سوالها داشت و در
تحلیهل عهاملی هم داراي بهار عهاملی کمتر از  3/9بود .بنابراین،
سوال مذکور از مقیاس حذف شد .با حذف این سوال ضریب اعتبار
کل مقیاس به  3/71افزایش پیدا کرد.
در مرحله ي بعد ،اعتبار نسههخه فارسههی مقیاس تنظیم هیجانی در
طی آزمون بر اسههاس سههه روش همسههانی درونی ( Internal
 ، ) consistencyثهبههات ( )Stabilityو ههمبسهههتگیهههاي
مجموعهي ماده ( ) Item rest correlationsمورد بررسی قرار
گرفت .در بررسههی همسههانی درونی ،آلفاي کرونباخ به صههورت
جداگانه براي دختران ،پسهران و کل شرکت کنندگان محاسبه شد.
براي بررسی ثبات پرسش نامه از روش بازآزمایی ( ) Test-retest
اسهتفاده شد .بدین منظور  33نفر از شرکتکنندهها در یک بازهي
زمانی  9هفتهاي مجدداً به نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی
در طی آزمون پاسخ دادند و ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات
حاصل از دو بار اجراي مقیاس محاسبه شد .هم چنین براي بررسی
این نکتهه که کدام ماده با کدام خرده مقیاس برازش خوبی دارد،
همبسهتگیهاي مجموعهي ماده (همبسههتگی یک ماده با نمرهي
کل مقیاس مربوب بدون اضافه کردن ماده) محاسبه گردید .نتایج
حاصل در جدول  1مشاهده میشود.
نتایج جدول  1نشان میدهد که ضرایب آلفاي کرونباخ به دست
آمده به لحاظ روانسنجی براي تمام خرده مقیاسها وکل مقیاس
رضایتبخش است .هم چنین ،بر اساس دادههاي جدول  1میتوان
گفت که تمام ضرایب بازآزمایی معنادار و مطلوب هستند .عالوه بر
این ،دامنهي اکثر همبستگیهاي مجموعهي ماده بیشتر از 3/1
می باشد .بنابراین ،میتوان گفت که خرده مقیاسها از همسانی
درونی مطلوبی برخوردارند .در جدول  5میا نگین و انحراف استاندارد
خردهمقیاسهاي نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی
آزمون درج شده است.
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آلفاي کرونباخ

خرده مقياس

همخوانی هدف
عاملیت
کارآمدي در بررسی مشکل
فرایندهاي تکلیف محور
کاهش تنش
ارزیابی مجدد اهمیت آزمون
تفکر آرزومندانه
مالمت خویش
کل مقیاس

دامنه ي ارزشهاي همبستگي مجموعه ي ماده

دختر

ژسر

ک

دختر

ژسر

3/26
3/69
3/71
3/25
3/73
3/69
3/79
3/76
3/73

3/21
3/63
3/72
3/23
3/73
3/61
3/73
3/39
3/75

3/22
3/62
3/79
3/65
3/73
3/61
3/71
3/33
3/71

3/65 – 3/11
3/79 - 3/63
3/63 - 3/25
3/62 – 3/11
3/23 - 3/13
3/67 - 3/92
3/72 - 3/11
3/66 - 3/15

3/61 - 3/29
3/63 - 3/13
3/63 - 3/22
3/63- 3/27
3/69 - 3/21
3/67 - 3/13
3/61 - 3/11
3/61 - 3/13

ک

طرايب بازآزمايي
*** 3/76

3/61- 3/23
3/23 - 3/26
3/63 - 3/22
3/72- 3/61
3/71 - 3/23
3/67 - 3/19
3/63 - 3/93
3/71 - 3/92

*** 3/63
*** 3/77
*** 3/71
*** 3/73
*** 3/71
*** 3/66
*** 3/76
*** 3/73

***p<3/331
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاسهاي نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی آزمون
خرده مقياس

گروه
مرد ( M )S D

زن ( M )S D

ک ( M )S D

(51/55 )9/37
(13/65 )9/61
(15/91 )9/15
(11/75 )1/33
(12/13 )9/23
(16/92 )1/17
(12/57 )1/66
(11/13 )1/31

(51/37 )9/37
(13/69 )9/63
(15/56 )9/51
(11/35 )5/75
(16/33 )9/12
(16/52 )1/13
(12/33 )1/57
(15/13 )1/11

(51/23 )9/31
(13/51 )9/65
(15/93 )9/13
(11/35 )9/15
(12/73 )9/29
(16/93 )1/53
(12/11 )1/17
(11/61 )1/56

همخوانی هدف
عاملیت
کارآمدي در بررسی مشکل
فرایندهاي تکلیف محور
کاهش تنش
ارزیابی مجدد اهمیت آزمون
تفکر آرزومندانه
مالمت خویش

روایههی نسههخهي فارسههی مقیههاس تنظههیم هیجههانی در طههول
آزمههون بهها سههه روش تحلیههل عههاملی ،روایههی مالکهههی و
همبستگی بین خرده مقیاسهها مهورد بررسهی قهرار گرفهت .بهه
منظهور بررسههی سهاختار عههاملی (روایههی سهازه) پرسههشنامههه از
روش تحلیههل عامههل اکتشههافی ( Exploratory factor
 ) analysisاسههتفاده شههد .پههس از انجههام شههیوههههاي مختلههف
تحلیل عامل اکتشافی بها چهرخشههاي مختلهف در نهایهت بهر
اساس ساختار نظري مقیهاس تنظهیم هیجهانی در طهی آزمهون،
تعداد عوامل اسهتخراج شهده ،ارزشههاي ویهژه و درصهد تبیهین
واریانس تصمیم گرفتهه شهد تها از تحلیهل عهاملی اکتشهافی بهه
روش تحلیهل مولفههي اصههلی بها چ هرخش وایمهاکس در سههطف
مهاده اسهتفاده شهود .نتهایج آزمهونههاي میهزان کفایهت نمونههه
بههرداري کیسههر /مههییههر /الکههین ( ) 3/77( ) KMOو آزمههون
کرویهههت بارتلهههت ( )Bartlett's Test of Sphericity
( p<3/331؛  ) Chi-Square )739( = 9261حهههههههههههاکی از
مطلوب بودن حجهم نمونهه و توانهایی عامهل شهدن مهادهههاي
مقیاس بود.
با توجه به نمودار ،شیب دامنهي عوامل (اسکري پالت) که در شکل
 1مشاهده میشود و مقادیر ارزشهاي ویژه باالتر از یک میتوان
گفت که  3عامل قابل استخراج است .دامنهي ارزش اشتراکات
 3/15تا  3/73بود.
2013

لک  .1نمودار شیب دامنه عوامل (اسکري پالت)

در مجمههوع  3عامههل مههذکور  61/21درصههد واریههانس را تبیههین
مههی کههرد .در جههدول  9مههاتریس بارهههاي عههاملی ،ارزش ویههژه،
درصد تبیین واریانس و مهادهههاي مهرتبط بها هریهک از عامهل
ها درج شده است.
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جدول  .3ماتریس بارهاي عاملی ،ارزش ویژه و درصد تبیین واریانس عاملها بعد از چرخش واریماکس
نام عام

مولفه
ماده

1

2

3

4

5

6

7

8

 )1مالمت خویش

96
92
97
93

3/77
3/76
3/71
3/63

- 3/11
- 3/33
- 3/31
- 3/12

3/11
3/53
3/17
3/51

3/331
- 3/39
3/19
3/33

- 3/15
- 3/36
3/15
3/39

- 3/19
- 3/11
- 3/16
- 3/36

3/39
3/36
- 3/39
3/37

- 3/32
3/13
- 3/39
3/37

 )5کاهش تنش

59
55
51
51

- 3/15
- 3/51
- 3/11
3/13

3/31
3/73
3/73
3/13

- 3/35
- 3/63
3/36
3/13

- 3/31
3/33
3/33
3/33

3/15
3/13
3/13
3/55

3/31
- 3/31
3/32
3/53

- 3/13
3/13
- 3/35
3/32

3/19
- 3/35
3/53
- 3/11

 )9کارآمدي در بررسی
مشکالت

19
11
15
12

3/93
3/12
3/331
3/51

3/32
3/17
3/51
3/55

3/71
3/75
3/63
3/21

3/17
3/36
3/12
3/39

3/336
3/36
3/16
3/33

3/11
3/11
3/33
3/35

3/39
3/15
3/33
3/31

3/59
3/33
3/32
3/33

 ) 1ارزیابی مجدد اهمیت آزمون

53
53
57
52
56

3/13
3/33
3/12
3/16
3/13

3/12
3/16
3/19
3/13
3/33

3/12
3/15
3/11
3/51
- 3/37

3/31
3/39
3/61
3/11
3/23

3/36
3/51
3/12
3/97
3/33

3/11
3/13
3/33
3/37
3/11

3/31
3/39
3/36
3/11
3/33

- 3/35
3/31
3/33
3/15
3/33

 )2همخوانی هدف

6
9
5
1
1
2

3/35
3/13
3/16
3/16
3/39
3/33

3/33
3/15
3/16
3/13
- 3/37
3/32

3/11
3/13
3/13
/52
3/19
3/32

3/11
3/33
3/51
/55
3/15
3/36

3/71
3/62
3/63
3/63
3/73
3/71

3/13
3/12
3/19
3/11
3/33
- 3/31

3/19
3/59
3/16
3/39
3/31
3/39

3/31
3/11
3/32
3/33
3/11
3/13

 )6عاملیت

3
3
13
11
7

3/31
3/99
3/13
3/91
3/19

3/13
3/53
3/33
3/11
3/33

3/11
3/96
3/33
3/19
3/37

3/31
3/15
3/19
3/11
3/15

3/56
3/12
3/15
3/17
- 3/15

3/77
3/67
3/61
3/12
3/11

3/37
3/39
3/31
3/13
- 3/33

- 3/36
3/33
- 3/39
- 3/37
3/55

 )7تفکر آرزومندانه

91
93
99
91
91

- 3/39
- 3/37
3/35
3/31
3/37

3/31
3/11
3/55
3/59
3/51

3/36
3/33
- 3/51
3/33
- 3/53

- 3/32
3/31
- 3/16
- 3/33
- 3/11

3/31
- 3/31
3/33
3/12
- 3/35

3/13
3/13
3/32
- 3/36
3/37

3/35
3/73
3/12
3/32
3/77

- 3/59
- 3/51
3/53
3/31
3/19

 )3فرایندهاي متمرکز بر
تکلیف

13
13
53
16
17

3/19
3/35
3/11
3/33
3/11

- 3/11
3/36
3/33
3/32
3/32

3/33
3/15
- 3/39
3/33
3/33

3/32
3/19
- 3/11
- 3/36
- 3/39

3/11
3/31
- 3/32
3/11
3/13

3/17
3/15
3/33
- 3/19
3/33

3/33
- 3/39
3/11
3/36
3/37

3/63
3/73
3/21
3/72
3/17

1/33
11/96

1/55
13/17

9/99
3/65

5/71
7/33

5/62
7/93

5/11
6/21

1/35
2/15

1/75
1/21

ارزش ویژه
درصد تبیین واریانس

دادههاي جدول  9نشان میدهند که تمام بارهاي عاملی استخراج
شده (غیر از ماده  17در عامل فرایندهاي متمرکز بر تکلیف که از
مقیاس حذف شد) باالتر از  3/13هستند و توزیع مادهها در عاملها
با زیربناي نظري مقیاس و ساختار اصلی پرسش نامه مطابقت دارد
و همسوشی زیادي بین عاملها در مادهها وجود ندارد.

روایههی مالکههی مقیههاس ،از طریههق روایههی همزمههان (اجههراي
همزمههان بهها پرسههشنامهههي اضههطراب امتحههان اشههسیلبرگههر)
مهورد بررسههی قههرار گرفههت .همچنهین همبسههتگی بههین خههرده
مقیهاسهها محاسهبه شههد .ایهن نتهایج در جهدول شههماره  1درج
شده است.
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جدول  .4ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس هاي نسخه فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی آزمون و همبستگی آنها با مولفههاي اضطراب امتحان
خرده مقياس

1

2

3

4

5

6

7

8

- 1همخوانی هدف

نگراني

روايي همزمان
هيجان اطاراا کلي

-

-

-

-

-

-

-

-

3/33

3/36

- 3/39

- 5عاملیت

3/15

-

-

-

-

-

-

-

* - 3/15

3/33

* - 3/11

-

-

-

-

-

-

*** - 3/91

*** - 3/92

*** - 3/96

-

-

-

-

-

-3/37

- 3/36

- 3/37

-

-

-

-

*** - 3/53

*** - 3/51

*** - 3/55

-

-

-

*** - 3/13

*** - 3/59

*** - 3/55

-

-

*** 3/16

*** 3/15

*** 3/17

3/99

-

*** 3/23

*** 3/26

*** 3/27

 - 9کارآمدي در بررسی مشکل

3/93

3/27

- 1فرایندهاي تکلیف محور

3/17

3/91 3/56

 - 2کاهش تنش

3/12

3/93 3/96 3/52

 - 6ارزیابی مجدد اهمیت آزمون

- 3/33

3/92 3/17 3/51 3/33

 - 7تفکر آرزومندانه

3/31 - 3/33 - 3/32 - 3/95 - 3/57 - 3/39

 - 3مالمت خویش

3/16

- 3/53 - 3/59 - 3/31 - 3/91 3/33

***= p<3/331

الگوي ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسها در جدول  1نشان
می دهد که روابط درونی خوبی بین خرده مقیاسها وجود دارد.
همچنین الگوي ضرایب همبستگی خردهمقیاسها با مولفههاي
اضطراب امتحان ،بیانگر روایی مالکی همزمان خوب نسخهي
فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی آزمون است.

بحث
هدف پژوهش حاضر تهیهي نسخهي فارسی مقیاس تنظیم
هیجانی در طی امتحان و بررسی خصوصیات روانسنجی آن در
جامعهي ایران بود .پس از حذف یک ماده از مقیاس اصلی 93
سوالی ،ضرایب همسانی درونی قابل قبولی براي کل مقیاس و
خرده مقیاسهاي آن به دست آمد .نمرههاي ماده و نمرههاي کلی
خرده مقیاسهاي مربوطه به صورت معنادار همبسته بودند و ارزش
ضرایب همبستگی بازآزمایی بیانگر ثبات مقیاس بود .این نتایج
بیانگر اعتبار مطلوب و همگنی مقیاس و خرده مقیاسهاي آن بود.
یافتههاي مذکور با نتایج مقیاس اصلی [ ]7و سایر پژوهشها [،51
 ]97 ، 92 ، 95همسان بوده و بیانگر این می باشد که همسانی
درونی خردهمقیاسهاي نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در
طی امتحان مطلوب میباشد.
در این پژوهش ،براي بررسی ساختار عاملی و روایی سازهي نسخه
ي فارسی مقیاس تن ظیم هیجانی در طی امتحان ،از روش تحلیل
عاملی و همبستگی بین خردهمقیاسها استفاده شد .نتیجهي
بررسیها نشان داد که این مقیاس از  3عامل تشکیل شده است و
توزیع مادههاي آزمون با آزمون اصلی مطابقت داشت .هم چنین
الگوي همبستگی مشاهده شده بین خردهمقیاسهاي پرسشنامه،
بیانگر چند بُعدي بودن مقیاس و استقالل نسبی خردهمقیاسها بود.
این نتیجه ،بازیربناي نظري این ابزار همسویی دارد .یافتههاي
پژوهشی نشان دادهاند که خردهمقیاسهاي مقیاس تنظیم هیجانی
در طی امتحان داراي خصوصیات افتراقی هستند .براي مثال ،وقتی
از دانشجویان خواسته میشود تا راهبردهاي مورد استفاده خود در
هنگام مقابله با اضطراب امتحان را توصیف کنند ،دانشجویان داراي
اضطراب امتحان باال نسبت به دانشجویان داراي اضطراب امتحان
2013

پایین به کارگیري راهبردهاي تکلیفمحور و هیجانمحور بیش
تري را گزارش کردند ،این گرایش در راهبردهاي تکلیفمحور
برجستهتر بود [ . ]91ممکن است دانشجویان داراي اضطراب
ام تحان باال راهبردهاي تکلیف محور را به عنوان روشی براي کنترل
یا سرکوب افکار نامربوب به تکلیف استفاده نمایند .در پژوهش
حاضر نیز شواهدي مبنی بر این نوع تمایزات وجود داشت .براي
مثال ،تفکر آرزومندانه و مالمت خویش رابطهي مثبت و معناداري
با مولفههاي نگرانی و هیجان آزمون اضطراب امتحان داشتند.
براي بررسی روایی مالکی پرسشنامه ،نسخهي فارسی مقیاس
تنظیم هیجانی در طی امتحان و مقیاس اضطراب امتحان اشسیل
برگر به صورت همزمان اجرا شد .الگوي ضرایب همبستگی خرده
مقیاسها با مولفههاي اضطراب امتحان بیانگر روایی مالکی
همزمان خوب نسخهي فارسی مقیاس تنظیم هیجانی در طی
امتحان بود .نتایج نشان داد که بین فرایندهاي هیجان محور با
خرده مقیاس نگرانی مقیاس اضطراب امتحان اشسیلبرگر همبستگی
مثبت وجود دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش تفکر آرزومندانه و
مالمت اضطراب امتحان نیز افزایش مییابد .این نتیجه با یافتههاي
شوتز و همکاران در زمینه بررسی رابطه فرایندهاي هیجان محور
با خرده مقیاس نگرانی مقیاس تجدید نظر شدهي اضطراب امتحانِ
بنسن و ال /زاهار همخوانی دارد .همچنین ،بعد فرایندهاي ارزیابی
شناختی با خرده مقیاس نگرانی مقیاس اضطراب امتحان اشسیلبرگر
داراي همبستگی منفی بود که با نتایج شوتز و همکاران مبنی بر
وجود همبستگی منفی بعد فرایندهاي ارزیابی شناختی با خرده
مقیاس نگرانی مقیاس بازنگري شدهي اضطراب امتحانِ بنسن و
ال /زاهار همخوان است [.]7

نتيجهگيري
در مجموع ،ضرایب اعتبار و روایی مناسب مقیاس تنظیم هیجانی
در طی امتحان ،کوتاه بودن ،و سهولت اجرا ،شرایط استفاده در
موقعیتهاي مختلف آموزشگاهی ،تربیتی ،بالینی و پژوهشی،
پژوهشگران را قادر خواهد تا استفاده وسیعی از این مقیاس ،در
گسترههاي مختلف پژوهشی و بالینی علوم روانشناختی ،داشته
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 بهتر است پژوهشهاي آتی با، بنابراین.نامحدودتري پاسخ دهند
کشف نحوهاي که این فرایندهاي تنظیم هیجانی در رابطه با آزمون
خاصی (مسائل مختص حوزه) در حوزهي تحصیلی خاصی رخ می
 پاسخهاي دانشجویانی که به آزمون خاصی در حوزه.دهند بسردازند
، هم چنین.ي تحصیلی خاصی پاسخ میدهند ابهام کمتري دارد
مشاهدهي نحوهاي که دانشجویان هیجانهایشان را در حوزههاي
 به، در نهایت.تحصیلی مختلف پردازش می کنند ارزشمند است
 ما به موضوعاتی مانند،دلیل محدودیتهاي جمعیتشناختی نمونه
 بررسی.) معدل،پیشرفت تحصیلی اشاره نکردیم (براي مثال
دانشجویانی با پیشرفت تحصیلی باال و پایین حاوي اطالعات
 دانشجویانی با پیشرفت تحصیلی باال و پایین.سودمندي خواهد بود
موقعیت آزمون را به صورت متفاوتی در نظر میگیرند و ممکن
است هیجانهایشان را نیز در طول آزمون به صورت متفاوتی تنظیم
.کنند
 از تمام شرکتکنندههاي این پژوهش صمیمانه:تشکر و قدرداني
.سساسگزاري میشود

 باید به، الزم به ذکر است که در کنار نقاب قوت این مقیاس.باشند
 هرچند در پژوهش،ً اوال.محدودیتهاي پژوهش حاضر توجه داشت
حاضر سعی شده است از نمونهي معرف جمعیت دانشگاههاي تهران
 شرکتکنندهها از، ولی به دلیل محدودیتهاي مالی،استفاده شود
 ممکن است معرف، این نمونه.سطف دو دانشگاه انتخاب شدند
 توصیه میشود، بنابراین.جامعهي دانشجویان شهر تهران نباشد
پژوهشهاي بعدي با نمونههاي معرفتر جامعه دانشجویان و حتی
،ٌ ثانیا.با جمعیتهاي بالینی براي بررسی روایی تفکیکی انجام شود
 این دادهها.پژوهش حاضر با دادههاي خودگزارشی انجام شده است
 بهتر است پژوهشهاي، بنابراین.ذاتاً در معرض سوگیري قرار دارند
بعدي خصوصیات روانسنجی نسخهي فارسی مقیاس تنظیم
هیجانی در طی امتحان را با یک رویکرد چند روشی مورد بررسی
 رویکرد چندروشی فرصتی براي جمعآوري و بررسی.قرار دهند
منابع چندگانهي اطالعات شامل زمینهیابیها و مصاحبهها فراهم
، محدودیت سوم این بود که در پژوهش حاضر. ]93 ، 96[ میکند
ما از دانشجویان درخواست کردیم تا به آزمون تحصیلی به طورکلی
 این میتواند موجب شود تا آنها به آیتمها به صورت.پاسخ دهند
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