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Abstract 
 
Background and purpose: One of the new areas of research in emotion regulation is 

interpersonal emotion regulation. This concept refers to individual’s willingness to share emotional states 
with others to reduce own negative emotions. This study was conducted to investigate the psychometric 
properties of Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ) in students. 

Materials and methods: A methodological study was carried out and the research population 
included all student studying in Tehran state universities. A total of 602 students were selected using 
multistage cluster sampling. Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ), Emotion Regulation 
Questionnaire (ERQ), Emotion Regulation Skills (ERSQ), Emotion Regulation of Others and Self (EROS), 
SCL-25 scale, and Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DER-SF) were administered. 
Eighty-five cases were excluded from the study and statistical analysis was performed for 517 individuals. 

Results: The findings showed satisfactory results for the psychometric properties of the IERQ. 
Exploratory and confirmatory factor analysis confirmed the 3-factor model for this questionnaire. 
Cronbach's alpha coefficient was 0.90 for the whole questionnaire and 0.84, 0.82, 0.80 and 0.81 for items 
of enhancing positive affect, soothing, social modeling, and perspective, respectively. 

Conclusion: Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire has good psychometric properties 
and adaptation in Persian. Therefore, it can be used in future researches on emotion regulation. 
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  ـدرانــازنـــی مـکــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )74- 85(    1399سال    خرداد    185سی ام    شماره دوره 

  75       1399، خرداد  185ی ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره س              

 پژوهشی

  پرسشنامه  هاي روانسنجیویژگیبررسی 
 دانشجویان) در IERQفردي (بین  تنظیم هیجان

  
    1مژگان لطفی

     2یاسمن شیاسی   
     3مهدي امینی  

   4کامیار منصوري  
  4سیروان حمزه زاده    

    5علی صالحی
  5محراب مفاخري   

  چکیده
این مفهوم به  تنظیم هیجان، تنظیم هیجان بین فردي است. هاي پژوهشی جدید در حوزهیکی از حیطه و هدف: سابقه

این مطالعه  با دیگران به منظور کاهش عاطفه منفی خویش اشاره دارد. اشتمایل فرد براي اشتراك گذاشتن حاالت هیجانی
  هاي روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردي در دانشجویان انجام شد.با هدف بررسی ویژگی

شناسی بود. جامعه آماري مطالعــه حاضــر شــامل کلیــه دانشــجویان روش این پژوهش از نوع مطالعات ها:مواد و روش
نفر انتخــاب و بــا اســتفاده از  602اي چند مرحله ايگیري خوشهبا استفاده از روش نمونه .هاي دولتی شهر تهران بوددانشگاه

)، تنظــیم هیجــان ERSQ(هاي تنظیم هیجــان )، مهارتERQ( )، تنظیم هیجانIERQهاي تنظیم هیجان بین فردي (پرسشنامه
 ) مورد ارزیابی قرار گرفتند.DERS، پرسشنامه کوتاه دشواري در تنظیم هیجان (SCL-25)، مقیاس EROSخود و دیگران (

راي پرسشنامه مخدوش بودند و از پژوهش کنار گذاشته شــدند و تحلیــل هــاي آمــاري بــ 85از این تعداد الزم به ذکر است  
  نفر انجام شد. 517

هاي روانسنجی پرسشــنامه تنظــیم هیجــان بــین فــردي بــود. هاي پژوهش نشان دهنده مطلوب بودن ویژگییافته ها:یافته
عاملی این پرسشنامه را تائید کــرد. ضــریب آلفــاي کرونبــاخ بــراي کــل  3مدل هاي تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدي بررسی

انــداز داشــتن هاي بهبود عواطف مثبت، آرامش بخشی، الگوسازي اجتماعی و چشمراي آیتممحاسبه شد و ب 90/0پرسشنامه 
 به دست آمد. 81/0و  80/0، 82/0، 84/0به ترتیب برابر با 

هاي روانسنجی مطلوبی برخوردار است و از انطباق خوبی در زبان پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردي از ویژگی استنتاج:
  هاي آتی در زمینه تنظیم هیجان مورد استفاده قرار گیرد.تواند در پژوهش. از این رو این پرسشنامه میفارسی برخوردار است

  
  هاي روانسنجی، دانشجویانتنظیم هیجان بین فردي، ویژگی واژه هاي کلیدي:

  

  مقدمه
ــداول در  ــی مت ــه پژوهش ــک حیط ــان ی ــیم هیج تنظ

یکــی از نخســتین  Thompsonشناسی معاصر است. روان
یشگامان این حوزه، تنظیم هیجان را به عنوان پاسخ هاي پ

  هايدرونی و بیرونی براي تنظیم، ارزیابی و تعدیل واکنش
  

 :amini.mh@iums.ac.ir E-mail     سالمت روان    و رفتاري علوم دانشکده ،8پالك منصوري، شهید نیایش، خ ستارخان، :تهران -مهدي امینی مولف مسئول:
 ایران تهران، ایران، پزشکیعلوم  دانشگاه ،)تهران روانپزشکی روان (انستیتو سالمت و رفتاري علوم دانشکده گروه سالمت روان، . استادیار،1
  کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، تهران، ایران . 2
  ایران تهران، ایران، پزشکیعلوم  دانشگاه ،)تهران روانپزشکی انستیتون (روا سالمت و رفتاري علوم ر، گروه اعتیاد، دانشکدهاستادیا. 3
 نایرا تهران، ایران، پزشکیعلوم  دانشگاه ،)تهران روانپزشکی (انستیتو. دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم رفتاري و سالمت تهران 4
  ایران تهران، ایران، پزشکیعلوم  دانشگاه ،)تهران (انستیتو روانپزشکی. دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی سالمت، دانشکده علوم رفتاري و سالمت تهران 5
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  جانیه میپرسشنامه تنظ یسنجروان يهایژگیو
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ها بــه هاي موقتی آنجانی به خصوص شدت و ویژگیهی
این  .)1(منظور انجام دادن یک هدف تعریف کرده است

هــا دهد که هیجــانتعریف اولیه از تنظیم هیجان نشان می
نه تنها، از طریق راهبردهاي خود تنظیمی به شیوه درونی 

توانند از طریــق فرآینــدهاي بــین شوند بلکه میتنظیم می
 اشد، تعــدیلبنیز می فردي که دربرگیرنده تعامل با سایر مردم

 راهبردهــاي ها برسنتی تمرکز پژوهشطور اگرچه به .)2(شود
 مختلفی بوده است که یک فرد ممکن است در جهت تغییر

 ها استفاده کند (تنظــیم هیجــانو تنظیم هیجانات خود از آن
 )Intrapersonal emotion regulation()4،3درون فــردي یــا 

که هیجانــات را  Grossهمچون رویکردهایی مانند رویکرد 
در  تــواندانند و معتقد هستند که هیجانات را مــیمی درونی

مراحل مختلفی از تولید آن از جملــه انتخــاب و اصــالح 
موقعیت، تغییر توجه و اصالح شناختی و غیــره تنظــیم و 

هاي اخیر بررســی تنظــیم . اما پژوهش)5،6(دمدیریت کر
 )Interpersonal emotion regulation( هیجــان بــین فــردي

اند. اصطالح تنظیم هیجــان بــین فــردي بــه را آغاز کرده
یک پدیده مرتبط اما متمایز از تنظیم هیجان درون فردي 

گذاشــتن اشاره دارد و شامل تمایــل فــرد بــراي اشــتراك
یگران بــه منظــور کــاهش عاطفــه با د اشحاالت هیجانی

هــا یــا تــالش بــراي تغییــر منفــی خــویش در حضــور آن
عواطف دیگران است. عالوه بر جنبه درون فردي تنظیم 
هیجان، فرایندهاي اجتماعی هم در تجربه و ابراز هیجان 

بنابراین تنظــیم هیجــان بــین فــردي بــه  .)7(دها مهم هستن
پردازد. در واقع نقش بافت اجتماعی در تنظیم هیجان می

 هاي هیجانی نقش مهمی در ارتباطــاتتجربیات و ابرازگري
کننــد و در خــال وجــود یــک بافــت اجتمــاعی ایفــا مــی

هــا از جملــه شــرم، حســادت، اجتماعی بسیاري از هیجان
  .)8(داشته باشندشعف، خشم و ... نمی توانند وجود 

تحقیقات متعدد از وجــود ارتبــاط بــین بــد تنظیمــی 
 هاي روانشــناختی حمایــتهیجان و طیف وسیعی از اختالل

دهــد اما بررسی ادبیات تحقیق نشــان مــی ،)9-11(کنندمی
به نقش تنظــیم هیجــان بــین فــردي در  که مطالعات کمی

انــد در هاي روانشــناختی پرداختــهشروع و تداوم اختالل

ــین فــردي نقــش مهمــی در  حــالی کــه تنظــیم هیجــان ب
ــونگی مواجهــه اشــخاص بــا نیازهــاي هیجــانی و  چگ

کنــد و بــراي گیري یک رابطه اجتماعی بــازي مــیشکل
شروع و تــداوم یــک رابطــه اجتمــاعی بــا کفایــت نقــش 

  .)8(دارد کلیدي
دهــد کــه تــاکنون دو مرور ادبیات پژوهش نشان می

ابزار در زمینه بررسی تنظــیم هیجــان بــین فــردي تــدوین 
و همکاران در سال  Niven توسطابزار شده است. اولین 

 مــوردارزیابی راهبردهاي درونی و بیرونی  باهدف 2011
احساسات خــود و دیگــران راي تنظیم اشخاص ب استفاده
بــه  ســؤال 10. هســت سؤال 19است و داراي شده ساخته

بــه  ســؤال 9خــود و  ارزیــابی راهبردهــاي تنظــیم هیجــان
بــا دیگــران  در ارتبــاطارزیابی راهبردهاي تنظیم هیجان 

هاي روانسنجی این پرسشــنامه پردازد. اگرچه ویژگییم
اما به دلیــل عــدم حمایــت  )3(مطلوب گزارش شده است

ها از ساختار ایــن پرسشــنامه و نقــص کافی سایر پژوهش
ــان ــاي نظــري آندر بنی و همکــاران در  Hofmann، )2(ه

ـــال  ـــردي 2016س ـــین ف ـــان ب ـــیم هیج ـــنامه تنظ  پرسش
)Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire-IERQ (

  . )2(کردنــدآیتمــی اســت طراحــی  20را که یــک ابــزار 
ــود عواطــف مثبــت 4ایــن پرسشــنامه شــامل   مقیــاس بهب

)Improving positive affect( ،بخشی آرامش)Soothing(، 
انداز چشــمو  )Social modeling( ي اجتمــاعیسازالگو

است و بر اساس مــدل ارائــه شــده  )Perspective(داشتن 
تــدوین شــده  2013در ســال  Zaki & William توســط

 میتنظ ینوع جانیه میکه تنظد کناست. این مدل بیان می
دهــد و  یرخ مــ یاجتمــاع بافــت کیــ خود است که در

  است. یکارکرد ارتباط کی يغالبا دارا
Zaki & William ــ ــ نیهمچن ــوع فرا نیب ــدیدو ن  ن

و  یرونــیدر مقابل ب یشامل درون يفرد نیب جانیه میتنظ
 لیــقا زیتمــا ،وابسته به پاسخ در مقابــل مســتقل از پاســخ 

 ينــدیفرا هبــ یدرونــ يفــرد نیبــ جــانیه مینظت شوند.یم
و  یعاطف اتیتجرب میاشاره دارد که که فرد به منظور تنظ

. شــودیمــ یتماس اجتماع کیآغازگر  خودش یجانیه
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  مژگان لطفی و همکاران     

  77       1399، خرداد  185شماره  دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره سی ام، مجله              

 پژوهشی

اســت  يندای، فریرونیب يفرد نیب جانیه میدر مقابل تنظ
 میرا تنظــ گــرید يفــرد جانــاتیآن فــرد ه قیــکــه از طر

مســتقل  ایــوابسته به پاسخ  تواندیم ندهاایفر نیا کند.یم
وابسته به پاســخ اســت هنگامی  ندایفر نیا از پاسخ باشند.

بستگی داشته  گریپاسخ خاص از جانب فرد د کیکه به 
پاســخ  نیازمنــدمســتقل از پاســخ اســت کــه وقتــی و  باشد
  .)12(ستین مقابل از طرف یخاص

دهد کــه ایــن ابــزار در ی پژوهشگران نشان میبررس
 برخی کشورها ازجمله آلمان و ترکیه ترجمه و هنجارسازي

امــا در ایــران هنجاریــابی نشــده اســت و  )2،13(شده است
فقــدان آن مــانعی بــراي توســعه مطالعــات در ایــن حیطــه 

طالعــه بــا هــدف بررســی خواهد بود. از همین روي این م
هاي روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردي ویژگی

)Hofmann  ،انجام شده است.2016و همکاران (  
  

  هامواد و روش
ــ ــژ نای ــات روشپ ــوع مطالع ــا وهش از ن شناســی و ب

انجــام شــد. جامعــه آمــاري ایــن  هدف هنجاریــابی ابــزار
ان هاي دولتی شهر تهــرپژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه

گیــري با استفاده از نمونهپژوهش گیري این بودند. نمونه
گیــري بــه ایــن نمونــهانجام شد. اي اي چند مرحلهخوشه

هــاي دانشــگاه تمــام صورت بــود کــه در ابتــدا لیســتی از
هــا بــه صــورت دولتی شهر تهران تهیــه شــد و از بــین آن

 4سپس از هر دانشگاه شدند. دانشگاه انتخاب  4تصادفی 
سپس از هر  ند وبه صورت تصادفی انتخاب شد دانشکده

بــه  تريو یا در صورت نیاز تعداد بیشکالس 5دانشکده 
اي بــه شــدند. در نهایــت نمونــه صورت تصادفی انتخــاب

الزم . ها گــردآوري شــدندنفر انتخاب و داده 602حجم 
پرسشنامه مخدوش بودند و  85از این تعداد به ذکر است 

هاي آماري براي دند و تحلیلاز پژوهش کنار گذاشته ش
  نفر انجام شد. 517

ــه در ایــن پــژوهش توصــیفی  -بــرآورد حجــم نمون
ــا اســتفاده از فرمــول  n  مقطعــی ب

شود که در آن بــا اســتفاده از انحــراف معیــار محاسبه می

در  =α= 05/0 و 2/0برابــر  dو اندازه اثر کوچک بــا  8/1
ل نفــر حاصــ 311نظــر گرفتــه شــده اســت. تعــداد نمونــه 

اي و وجــود گیري خوشــهشود که بــا توجــه بــه نمونــهمی
برابــري  5/1) نیاز به افزایش design effectاندازه طرح (

ــه ــداد نمون ــزان ها میتع ــه می ــد ک ــل  466باش ــر در ک نف
نفر بــه  602ها یابد. با احتساب ریزش نمونهاختصاص می

در اجراي  .)14(عنوان حجم نمونه کلی در نظر گرفته شد
پس از توضیح مختصري در مورد این  سعی شدپژوهش 

 طرح پژوهشی در صورتی که مراجعین حاضر بــه همکــاري
ها رضایت نامه کتبــی گرفتــه شــود و ســپس ، از آنودندب

اســت  الزم به ذکرها در اختیار آنان قرار گیرد. پرسشنامه
 و تعــداد هاازسوگیري در انتخاب آزمودنیدلیل جلوگیري به

ها و نیز جهت جلوگیري از طــوالنی شــدن زیاد آزمودنی
فرایند پــژوهش، محقــق در اجــراي پــژوهش همکــارانی 
ــژوهش، روش  ــد پ ــروع فراین ــداي ش ــه در ابت ــت ک داش

هــا آمــوزش آوري اطالعات به صورت عملی به آنجمع
پژوهشگر از هدف اصلی پژوهش  داده شد، اما همکاران

کــه در  شــدبه پژوهشگران آموزش داده  اطالع بودند.بی
باشــند  هاتمام مراحل اجرایی، در تعامل نزدیک با آزمودنی

هاي احتمالی پاسخ دهنــد و پــس از ها و اشکالو به ابهام
 هــاها را کنترل نمایند که به تمام پرســشاتمام کار پرسشنامه

آمــوزش داده د. همچنین به این افــراد پاسخ داده شده باش
بــه ترتیــب  هــاکه براي کنترل اثــر خســتگی، پرسشــنامه شد

 85از این تعــداد . تصادفی در اختیار مراجعین قرار گیرد
پرسشــنامه مخــدوش بودنــد و از پــژوهش کنــار گذاشــته 

  نفر انجام شد. 517هاي آماري براي شدند و تحلیل
  

امه تنظیم هیجان ـپرسشني ازــند ترجمه و انطباق سـفرای
  بین فردي

 هاي روانسنجی کالسیکهنجاریابی با استفاده از روش
 پرسشــنامه يســازجهت ترجمه و آمــادهصورت گرفت. 

 .)15(انجــام شــد ریــز يهــاگــامتنظیم هیجان بــین فــردي 
دو نفر ازدانشــجویان دکتــري رشــته  ابتد توسطپرسشنامه 

 میمفاه کهنیا يبراشد.  برگردانده فارسی به روانشناسی
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 ترجمــه یبــه فارســ قاًیو اصطالحات سازندگان پرسشنامه دق
آشنا به مفــاهیم  یسینفر متخصص زبان انگل یکشود از 

را بــه  یمجــدداً نســخه فارســ کــهه شد خواست انشناسیور
 هابازترجمه ها وترجمه بیترتنیکنند، بدازترجمهب یسیانگل

در  هــا برطــرف شــدند.و تفاوت شدند سهیمقا گریکدیبا 
فردي تهیه ننظیم هیجان بین  پرسشنامه ینسخه فارس ،انیپا

 صــورتبــه آزمــودنی 50 روي حاصل پرسشنامه سپسشد. 
 نهائی کاربرد براي آمدهپیش اشکاالت و شد آزمایشی اجرا

فــرم نهــایی  پس از تــدوین .رفع گردید و حاصال آزمون
 نامهپس از اخذ رضایتگیري شروع شد. نمونه ،پرسشنامه

هــا آزمودنی کتبی از افراد و تکمیل پرسشنامه دموگرافیک،
هــاي تنظــیم توســط ابزارهــاي پــژوهش یعنــی پرسشــنامه

هیجان بین فردي، تظیم هیجان خود و دیگران، پرسشنامه 
هــاي تنظــیم م هیجــان، مهــارتکوتاه دشــواري در تنظــی

  .ارزیابی شدند SCL-25هیجان، تنظیم هیجان و مقیاس 
  

  روش تجزیه و تحلیل
ها از آمار توصیفی و آمار براي تجزیه و تحلیل داده

ضریب آلفاي کرونباخ و همبستگی پیرســون) ( استنباطی
هــا بــا اســتفاده از کلیه تحلیــل استفاده شد.و تحلیل مسیر 

  انجام شدند. AMOSو  SPSS-23افزار نرم
  

  ابزارهاي پژوهش
  پرسشنامه تنظیم هیجان دیگران و خود

)، EROS( 1پرسشنامه تنظیم هیجان خود و دیگــران
ارزیابی  باهدف 2011و همکاران در سال  Niven توسط

اشخاص براي تنظیم احساســات  مورداستفادهراهبردهاي 
ــران  ــود و دیگ ــدهساختهخ ــت و داراي  ش ــؤال 19اس  س

بــه ارزیــابی راهبردهــاي تنظــیم هیجــان  سؤال 10 .هست
در به ارزیابی راهبردهــاي تنظــیم هیجــان  سؤال 9خود و 
از  ســؤالیی به هــر گوپاسخپردازد. یمبا دیگران  ارتباط

یــن ا گیــرد.یمي لیکــرت صــورت ادرجه 5طریق طیف 
عنــوان راهبردهــاي درونــی بهبــود مقیاس بــا  4 امهشنپرس

                                                
1. Emotion Regulation of Others and Self 

ی بهبود عواطف، راهبردهــاي عواطف، راهبردهاي بیرون
ـــی  ـــاي بیرون ـــده عواطـــف و راهبرده ـــی بدترکنن درون

ساختار عاملی نشان داد بدترکننده عواطف دارد. بررسی 
ـــر  ـــه ه ـــتند  4ک ـــبی هس ـــرازش مناس ـــاس داراي ب مقی

)94/0=(CFI.  هــاي فــوق بــه یتمآآلفاي کرونبــاخ بــراي
  .)3(محاسبه شد 82/0و  80/0 ،74/0، 82/0ترتیب 

  

  پرسشنامه تنظیم هیجان
ــیم  ــنامه تنظ ــانهپرسش ــال 2ERQ( یج  2003) در س

تدوین شد. این پرسشنامه شــامل  Gross & John  توسط
آیتم است که دو راهبرد کلی تنظیم هیجان، ارزیــابی  10

بــه ارزیــابی  سؤال 6گیرد. یممجدد و سرکوبی را اندازه 
ــایی مجــدد و  ــرد ارزب ــرد ســؤال  4راهب ــابی راهب ــه ارزی ب

 7شامل یک طیف لیکرت سؤال پردازد. هر یمسرکوبی 
مــوافقم).  کامالً= 7تا  مخالفم کامالً= 1( .هستي ادرجه

Gross  روایی و پایایی پرسشنامه فوق را مطلوب گزارش
 شــدهگزارش 73/0کرده است. ضریب همســانی درونــی 

 69/0یی بــراي هــر دو راهبــرد بــاز آزمــااست و ضــریب 
  .)16(است شدهگزارش

  
  ي تنظیم هیجانهامهارتپرسشنامه 

ــنامه  ــانهــامهارتپرسش ــیم هیج ) ERSQ( 3ي تنظ
 شده است. پرسشنامهینتدو 2008درسال  Berking توسط

مــاده اســت کــه بــا  27 یخــود گزارشــمذکور یک ابزار 
شود. یمي گذارنمرهي لیکرت ادرجه 5استفاده از طیف 

آمیز مهــارت یــتموفقیري کارگبــههدف از ســاخت آن 
 انــدعبارتکند. مــوارد ارزیــابی یمتنظیم هیجان را ارزیابی 

از: توجه به احساسات، وضــوح، فهــم احســاس، ادراك 
گري، تعــدیل احساســات، بدنی احساسات، خود حمایت

براي مواجهه. ایــن آوري هیجانی و آمادگیپذیرش، تاب
مقیاس به مشخص کردن نقایص تنظیم هیجان در بیماران 

و همچنین توانایی مداخالت  هاآني هامهارتو سنجش 
ي هاشــاخصکنــد. یمکمــک  هامهارتدر افزایش این 

                                                
2. Emotion Regulation Questionnaire 
3. Emotion Regulation Skills Questionnaire 
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 پژوهشی

اســت.  شــده گــزارشی این پرسشنامه مطلــوب روانسنج
یی در بــاز آزمــاو ضــریب  90/0ضریب آلفاي کرونبــاخ 

 آلفــاي .)17(است شدهمحاسبه 75/0فاصله زمانی دو هفته 
محاســبه  92/0کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر 

شد و براي زیر مقیاس آگاهی، وضوح، احساس، درك، 
خود حمــایتی شــفقت آمیــز، بهبــود، پــذیرش، تحمــل و 

، 66/0،  52/0آمادگی براي مواجهه بــه ترتیــب برابــر بــا 
بــه دســت آمــده  59/0، 68/0./. ، 66، 59/0، 62/0، 64/0

  است.
  

  هیجان بین فرديتنظیم  پرسشنامه
یــک  IERQ(4( يفــردتنظیم هیجان بین  نامهپرسش

 و همکــاران Hofmannی است که توســط خود گزارشابزار 
شــده اســت. هــدف از ســاخت ایــن ینتدو 2016در سال 

ابزار بررسی نحوه تنظیم هیجان در ارتباطات بــین فــردي 
مقیاس است. زیر زیر  4آیتم و  20است. این ابزار شامل 

از: بهبــود عواطــف مثبــت،  اندعبارتي مربوطه هایاسمق
. داشــتن اندازچشــمي اجتمــاعی و ســازمدلبخشــی، تســلی

 گزارشی پرسشنامه مذکور مطلوب روانسنج هايیژگیو
آیتم بهبود  4است. ضریب همسانی براي هر یک از  شده

اجتمــاعی و ســازي آرامش بخشــی، مدلعواطف مثبت، 
 93/0، 94/0، 98/0از:  انــدعبارتداشتن به ترتیب  اندازچشم

 عامل مــذکور 4 هاي تحلیل عاملی نیز وجودیبررس. 91/0 و
 .)CFI( )2=97/0( اندکردهرا در این پرسشنامه تائید 

 
  SCL-25پرسشنامه 

یــدنظر تجد، فرم کوتاه مقیاس 5SCL-25پرسشنامه 
ي اســت کــه یــک ابــزار خــود انشــانه 90شــده فهرســت 

ي انشــانهبعــد  9دهی است. فرم اصلی پرسشــنامه گزارش
سازي، وسواس، اجبار، حساســیت مستقل شامل جسمانی

بــین فــردي، افســردگی، اضــطراب، خصــومت، هــراس، 
یرنده دربرگي است. بعد نهم نژندروانییدي، پارانوافکار 

ي مختلــف هــاگزارشباشد. بــا توجــه بــه سایر عالئم می
                                                
1. terpersonal Emotion Regulation Questionnaire 
2. Symptom Checklist 

و توصیه به اســتفاده از  SCL-90ي بودن بعدتکمبنی بر 
 بــهیک مقیاس براي سنجش آسیب روانــی  عنوان بهآن 
ي بــراي ســنجش ســندروم یــا چندبعــدي یک مقیاس جا

فــرم  1380همکاران در ســال  اختالالت متعدد، داودي و
ــذکور را در فرهنــگ ایرانــی  يامــاده 25 پرسشــنامه م

 جزبــهعامل مقیاس اصلی  9. از هر )17(کردندیابی هنجار
وجــود دارد. ضــریب  در فــرم کوتــاهیی هاماده خصومت

 شــدهمحاسبه 97/0همسانی درونی بــراي کــل پرسشــنامه 
ــذکر  اســت. ضــریب همســانی ــت م و در  98/0در جمعی

ــاز اســت. ضــریب  آمدهدســتبه 97/0 مؤنــثجمعیــت  ب
ي بــراي کــل نمونــه اهفتــه 5یی نیز در فاصله زمــانی آزما

ــذکر  78/0 ــت م ــت  79/0و در جمعی ــثو در جمعی  مؤن
 آلفاي کرونباخ این پرسشنامه .)17(است شدهحاسبهم 77/0

محاســـبه شـــد و بـــراي زیـــر  93/0در مطالعـــه حاضـــر، 
اجبــار، حساســیت  -هاي جسمانی سازي، وسواسمقیاس

بین فردي، افسردگی، اضــطراب، هــراس، روان نژنــدي، 
،  84/0هــاي اضــافی بــه ترتیــب برابــر بــا پارانوئید و ماده

  محاسبه شد. 55/0، 66/0، 70/0،  48/0،  65/0، 75/0
  

  کوتاه دشواري در تنظیم هیجان پرسشنامه
 DERS(6-(16پرسشنامه کوتاه دشواري درتنظیم هیجان

ــاران Bjurebergتوســط  ــال  و همک ــدوین  2016 در س ت
آیتمــی  36فرم کوتاه  واقع در. این مقیاس )18(شده است

ی هیجان است که توســط بخشنظمپرسشنامه دشواري در 
Gratz & Roemer سنجش ســطح  باهدف 2004 لدر سا

شــده ینتدو ســنجش یمــی هیجــانبــد تنظفــردي معمول 
ــن پرسشــنامه داراي  ــاس  6اســت. ای ــذیرش (مقی عــدم پ

ــف  ــار هدفمنــد، عواط ــواري در انجــام رفت منفــی، دش
ــدودیت  ــی، مح ــاي تکانش ــرل رفتاره ــواري در کنت دش

آگــاهی و تنظیم هیجانی، فقــدان دسترسی به راهبردهاي 
شد. فرم کوتاه این پرسشنامه داراي باوضوح هیجانی) می

فــوق و براســاس دارا  مقیاس 6آیتم است که از میان  16
 شــدهانتخاببا نمره کــل  بودن باالترین میزان همبستگی

                                                
3. Brief Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale 
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ي این پرسشنامه نیــز گذارنمره است. همانند فرم بلند آن،
درجــه اســت کــه  5ي لیکــرت بنــددرجهاز طریــق یــک 

تــر در تنظــیم هاي بیشيدشوار دهندهنشاننمرات باالتر 
متغیر اســت.  80تا  16نمره کل پرسشنامه بین هیجانی است. 

ـــنج يهاشـــاخص ـــوب ی روانس ـــذکور مطل ـــنامه م پرسش
ــاي شــدهگزارش ــدار آلف ــراي کــل  اســت. مق ــاخ ب کرونب

شــاخص پایــایی در اســت و  شــده محاسبه 92/0پرسشنامه 
آلفــاي کرونبــاخ  .)18(اســت آمدهدســتبه 85/0یی باز آزما

پرسشنامه دشــواري در تنظــیم هیجــان در مطالعــه حاضــر 
هــاي عــدم پــذیرش محاسبه شد و براي زیر مقیاس 90/0

عواطف منفی، ناتوانی در درگیر شدن رفتارهــاي هــدف 
مدار، دشواري در کنترل رفتارهاي تکانشی، محــدودیت 
دسترسی به راهبردهاي تنظیمی، فقدان آگاهی و وضــوع 

 82/0، 69/0، 76/0، 75/0، 82/0 برابر باترتیب هیجانی به
  محاسبه شده است. 69/0و 

  

  یافته ها
هــاي جمعیــت شــناختی ، ویژگی1در جدول شماره 

طورکــه ، بررســی شــده اســت. همــانمــورد مطالعــه نمونه
 بــا انحــراف 7/23شود میانگین گروه سنی زنــان مشاهده می

 بــا انحــراف49/23و میانگین گروه ســنی مــردان  4استاندارد 
، درصد فراوانــی 1است. در جدول شماره  7/3دارد استان

  تحصیالت نمونه مورد مطالعه نشان داده شده است.
  

  وضعیت جمعیت شناختی نمونه مورد پژوهش :1جدول شماره 
  

  مرد  زن  
  49.23 ± 7.3  7.23 ± 4  ) میانگین ±معیار سن: (انحراف 

  (درصد)تعداد تحصیالت: 
  لیسانس و کمتر               

  فوق لیسانس               
  دکتري               

  
126 )2.51(  
106 )1.43(  
14 )7.5(  

  
125 )1.45(  
139 )3.51(  
7 )6.2(  

  
هاي توصیفی پرسشــنامه شاخص 2در جدول شماره 

معیــار،کجی  فردي شامل میانگین، انحراف هیجان بینتنظیم 
 کجی وکشیدگی در واقع میزان کشیدگی ارائه شده است.و 

دهــد کــه ها را نشــان میی براي متقارن بودن دادهشاخص
  شود.در این بررسی انحراف جدي از تقارن دیده نمی

هاي توصیفی زیر مقیــاس هــاي پرسشــنامه شاخص :2شماره جدول 
  تنظیم هیجان بین فردي

  

  کشیدگی  کجی  انحراف معیار  میانگین  هازیر مقیاس
  - 44/0  - 38/0  4.29  18.41  بهبود عواطف مثبت

  - 33/0  10/0  4.50  14.23 داشتنم انداز چش
  - 68/0  12/0  4.68  13.19 آرامش بخشی

  - 62/0  - 07/0  4.45  15.03 سازي اجتماعیالگو

  
ضریب همسانی درونی پرسشنامه تنظیم هیجان بــین 
فردي با استفاده از آلفــاي کرونبــاخ مــورد بررســی قــرار 

 90/0گرفت. ضریب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 
هــاي بهبــود عواطــف مثبــت، به شــد و بــراي آیــتممحاس

انداز داشــتن اجتمــاعی و چشــمبخشی، الگوســازي آرامش
 بــه دســت آمــد. 81/0و  80/0، 82/0، 84/0به ترتیب برابر با 

به منظور بررسی روایی همگرا و واگــراي پرسشــنامه تنظــیم 
ــا  ــین فــردي ضــریب همبســتگی ایــن پرسشــنامه ب هیجــان ب

هــاي تنظــیم هیجــان، مهارت، یجــانهاي تنظیم هپرسشنامه
 ،CSL-25یم هیجــان، مقیــاس مقیاس کوتاه دشواري در تنظ

قــرار گرفــت. هیجان خود و دیگران مورد بررسی تنظیم 
دهــد زیــر نشــان می 3 طور که نتایج جــدول شــمارههمان

هاي پرسشنامه تظــیم هیجــان بــین فــردي بــا اکثــر مقیاس
دار یمعنــگی هاي مذکور همبستهاي پرسشنامهزیرمقیاس

 همبستگی محاسبه شــده، الزم به ذکر است ضریب دارد.
  ها بود.ها و خرده مقیاسهمبستگی پیرسون بین عامل ضریب

به منظور بررسی ســاختار عــاملی پرسشــنامه ابتــدا از 
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. جهت بررســی 

ها براي انجام تحلیل عاملی و تشخیص مناسب بودن داده
 ) و بارتلــتKMOاولکــین (- مــایر- کتشافی دو روش کیزرا

گانه برابــر  3براي عوامل  KMOدهیم. آماره را انجام می
) آزمــون کرویــت >000/0Pو احتمــال معنــاداري ( 92/0

بارتلت مقداري ناچیز و مایل به صفر داشت. بنابراین بــر 
هــا از قابلیــت مناســبی جهــت دو شاخص، داده اساس هر

   عاملی برخوردار هستند.انجام یک تحلیل 
  هــاي نیز تعــداد عامــل scree plotنمودار تشخیصی 

طوري که این تعــداد عامــل هتایی را خوب نشان داده ب 3
دهــد. بــراي ها پوشش میتغییرپذیري را براي داده 56/0
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  مژگان لطفی و همکاران     

  81       1399، خرداد  185شماره  دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                       دوره سی ام، مجله              

 پژوهشی

ها در عوامــل میــزان نقطــه بــرش قرارگیري خرده مقیاس
ا در عوامل هرا انتخاب کردیم. براي قرارگیري آیتم 3/0
ــه 3 ــل مؤلف ــتفاده از روش تحلی ــه اس ــلی و گان ــاي اص ه

 چرخش واریماکس صورت گرفته است. میزان بــار عــاملی
  نشان داده شده است. 4هر سوال در جدول شماره 

قبل از بررسی نتایج تحلیل عاملی تأییدي به بررسی 
فرضیات مدل قبل از مــدل کلــی اصــالح شــده پرداختــه 

  .)5(جدول شماره  شودمی
هــایی مثــل با توجه به نتایج حاصله و میزان شاخص

CFI-IFI  طــور دهــد و همــینرا نشان مــی 95/0که میزان
RMSEA بوده و  08/0تر از که کمCMIN/df تر که کم

 را داراست همگی داللت بر مناســب بــودن نســبی مــدل 3از 
تــوان دهد که در ادامــه مــیبعد از اصالحات را نشان می

  ).1استاندارد شده پرداخت (تصویر شماره  به تفسیر نتایج
  

همبستگی بین پرسشنامه تنظیم هیجان بین فــردي و  :3جدول شماره 
  سایر پرسشنامه هاي پژوهش

  

  تنظیم هیجان بین   
  )IERQ( فردي

  بهبود عواطف
)PA(  

  چشم انداز
  )PT(داشتن 

  تسلی بخشی
)ST(  

  سازي الگو
  )SMاجتماعی (

SCL 
  جسمانی سازي

  باراج  - وسواس
  حساسیت بین فردي

  افسردگی
  اضطراب
  خصومت

  هراس
  افکار پارانوئیدي

  روان نژندي
  

07/0  
55/0  
07/0  
06/0  
01/0  
06/0  
01/0 -  

04/0  
**15/0  

07/0  

**18/0 -  
**15/0 -  

08/0 -  
**13/0 -  
**17/0 -  
**14/0 -  

07/0 -  
**27/0 -  

08/0 -  
**13/0  

**13/0  
*09/0  

08/0  
08/0  
06/0  
**15/0  

03/0  
**14/0  
**18/0  

**12/0  

**22/0  
**20/0  
**14/0  
**19/0  
**13/0  
**17/0  

05/0  
**19/0  
**21/0  
**02/0  

04/0  
01/0  
07/0  
06/0  
009/0  
01/0  
04/0 -  

04/0  
07/0  
03/0  

DERS  
  عدم پذیرش عواطف منفی

 دشواري در  انجام رفتار هدفمند
  دشواري در کنترل رفتارهاي تکانشی

  محدودیت دسترسی به راهبردهاي تنظیمی 
  آگاهی فقدان

 عدم وضوح هیجانی
  

**09/0  
**14/0  
**18/0  
**18/0  
**12/0  
**21/0 -  
*08/0 -  

**16/0 -  
07/0  
02/0  
08/0 -  
07/0 -  
**28/0 -  
**27/0 -  

**17/0  
**20/0  
**18/0  
**23/0  
**14/0  
07/0 -  
02/0 -  

**24/0  
**23/0  
**22/0  
**3/0  
**24/0  

*01/0 -  
82/0 -  

04/0  
07/0  
**13/0  
**12/0  

08/0  
**21/0 -  

07/0 -  
ERQ 

  ارزیابی مجدد
  سرکوبی

**83/0  
**22/0  
05/0 -  

**11/0  
**22/0  
08/0 -  

**12/0  
**19/0  
02/0 -  

01/0  
07/0  
05/0 -  

**16/0  
**23/0  
04/0 -  

  آگاهی
  وضوح

  احساس
  درك

  خود حمایتی
  بهبود

  پذیرش
  تحمل

  مواجهه آمادگی براي
  

**17/0  
**26/0  
**27/0  
**24/0  
**26/0  
**24/0  
**14/0  
*09/0  

**24/0  

**34/0  
**30/0  
**33/0  
**38/0  
**29/0  
**31/0  
**24/0  
**16/0  
**31/0  

02/0  
**13/0  
**16/0  
*09/0  

**19/0  
**15/0  

01/0  
03/0  
**15/0  

02/0  
**14/0  
**16/0  

07/0  
**11/0  
*10/0  

09/0  
03/0 -  

*10/0  

**18/0  
**26/0  
**22/0  
**24/  
**23/0  
**23/0  
**17/0  
**14/0  
**23/0  

  34/0  19/0**  28/0**  45/0**  39/0** ت عواطفراهبردهاي درونی  مدیری
  008/0  16/0**  03/0  - 16/0**  01/0  راهبردهاي بیرونی مدیریت عواطف

 

** significant level less than .01 

  IERQبار عاملی سواالت پرسشنامه : 4جدول شماره 
  عامل سوم  عامل دوم  عامل اول  شماره سوال
IERQ-19 80/0      
IERQ-16  76/0      
IERQ-4  68/0      
IERQ-9  65/0      

IERQ-12  65/0      
IERQ-14  64/0      
IERQ-17  59/0  32/0    
IERQ-7    49/0    

IERQ-11    70/0    
IERQ-5    69/0    

IERQ-15    68/0    
IERQ-1    68/0    
IERQ-2    60/0    

IERQ-10    57/0    
IERQ-20    49/0    
IERQ-18      82/0  
IERQ-3      79/0  

IERQ-13      77/0  
IERQ-8      74/0  
IERQ-6     66/0  

  
عــاملی پرسشــنامه  3شاخص هاي برازندگی مــدل  :5جدول شماره 

  تنظیم هیجان بین فردي
  CMIN CMIN/df  IFI  GFI  CFI  NFI RMSEA  مدل 

  056/0  95/0  95/0  /.94  95/0  59/2  50/368  عاملی 3
  

GFI  =شاخص برازندگی   
CFI  =شاخص برازندگی تطبیقی  

RMSEA  = واریانس خطاي تقریبریشه دوم  

  

  
  

  فرديتحلیل عاملی تائیدي پرسشنامه تنظیم هیجان بین: 1شماره  تصویر
 بخشی آرامشفاکتور ا: 

  سازي اجتماعی الگو: 2فاکتور 
  : بهبود عواطف مثبت3فاکتور 

  
ذکر است تمامی مسیرهاي مربوطه در سطح  الزم به

اندارد دار بوده و میزان بــرآورد اســتمعنی 001/0تر ازکم
  ارائه شده است. 6شماره  شده نتایج در جدول
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  ضرایب استاندارد پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردي :6جدول شماره 
  

  برآورد استاندارد شده  عامل  شماره سوال
IERQ-19 1  62/0  
IERQ-16  1  55/0  
IERQ-9  1  63/0  
IERQ-4  1  48/0  

IERQ-12  1  52/0  
IERQ-7  1  70/0  

IERQ-14  1  60/0  
IERQ-17  1  62/0  
IERQ-1  2  43/0  
IERQ-2  2  63/0  
IERQ-5  2  67./  

IERQ-10  2  79/0  
IERQ-11  2  64/0  
IERQ-15  2  72/0  
IERQ-20  2  61/0  
IERQ-3  3  79/0  
IERQ-6  3  59/0  
IERQ-8  3  75/0  

IERQ-13  3  68/0  
IERQ-18  3  73/0  

  

 : آرامش بخشی 1عامل 

  سازي اجتماعی: مدل2عامل 
  افزایش عواطف مثبت: 3عامل 

  

  بحث
هــاي روانســنجی این مطالعه با هدف بررسی ویژگی

پرسشنامه تنظیم هیجان بــین فــردي در میــان دانشــجویان 
  هاي شهر تهران انجــام شــد. نتــایج مطالعــه نشــان دانشگاه

هــاي روانســنجی داد کــه پرسشــنامه مــذکور از ویژگــی
مطلوبی برخوردار است. ضــریب آلفــاي کرونبــاخ بــراي 

هــاي بهبــود محاسبه شد و براي آیتم 90/0پرسشنامه  کل
آرامش بخشــی، الگوســازي اجتمــاعی و عواطف مثبت، 

و  80/0، 82/0، 84/0به ترتیب برابر بــا چشم انداز داشتن 
ــژوهش  81/0 ــا پ ــه ب ــن مطالع ــایج ای ــد. نت ــت آم ــه دس ب

Hofmann ) و2016و همکــــــــاران ( Gokdag )2019 (
  .)2،13(همسو است

کــه  2016و همکاران در سال  Hofmannدر مطالعه 
ــی ویژگــی ــدوین و بررس ــه منظــور ت ــنجی ب ــاي روانس ه

پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردي انجام شد ضریب الفاي 
 94/0الــی  89/0آیتم پرسشنامه مــذکور  4کرونباخ براي 

کــه بــر و همکــاران نیــز  Gokdagمحاسبه شد. در مطالعه 
هـــاي داوطلــب بـــا هـــدف بررســـی ویژگـــی 467روي 

روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بــین فــردي در کشــور 

مقیــاس  4ترکیه انجام شد ضریب آلفاي کرونباخ بــراي 
  دست آمد.به 89/0 الی 81/0

عامــل  4پرسشنامه تنظیم هیجــان بــین فــردي داراي 
ســازي انداز داشــتن، الگو(بهبــود عواطــف مثبــت، چشــم

اولیه مربــوط ماعی و آرامش بخشی) است. مطالعات اجت
اي به تدوین پرسشنامه در کشور آلمان و همچنین مطالعه

عاملی این  4که در کشور ترکیه انجام شده است ساختار 
. امــا نتــایج پــژوهش )2،13(پرسشنامه را تائید کرده اســت

مطالعات ذکر شده همســو نیســت.  حاضر از این جهت با
عاملی (بهبود عواطــف مثبــت،  3در این پژوهش ساختار 

تنظــیم ســازي اجتمــاعی) پرسشــنامه الگوبخشــی و تســلی
ها برازش خــوبی داشــته و تائیــد هیجان بین فردي با داده

توان به چند موضــوع اشــاره ها میشد. در تبیین این یافته
یــک فرهنــگ  کــه پــژوهش اولیــه درکرد. نخســت ایــن

هاي فرهنگی در تنظیم اروپایی انجام شده است و تفاوت
عــاملی  4تواند در عــدم تائیــد مــدل فردي میهیجان بین

ها نشــان داده اســت کــه بافــت نقش داشته باشد. پژوهش
اجتماعی براي آگــاهی از اثربخشــی راهبردهــاي تنظــیم 

رسد این موضــوع بــه هیجان بسیار مهم است و به نظر می
انداز یابــد. عامــل چشــمفرهنگی نیز گســترش می عوامل

پژوهش حاضر به صورت یــک عامــل مســتقل داشتن در 
معنی این است که افــراد داشتن به انداز نشد. چشمشناسایی 
کننــد. تنظیم هیجان اســتفاده دیگران براي  هاياز دیدگاه

جایی کــه افــراد در فرهنــگ ایرانــی بــه راحتــی در از آن
ــات خــود ــد و ابرازگــري حبت نمیصــ مــورد هیجان کنن

توان عدم وجود این عامل هیجانی باالیی وجود ندارد می
هــاي با توجه به بررسی .)19(به طور مستقل را توجیه کرد

ه توسط محققین، هنجاریابی ایــن پرسشــنامه در انجام شد
فرهنگ شرقی تنها در کشور ترکیه انجام شده اســت. در 

عاملی پرسشنامه بــرخالف فرهنــگ  4این مطالعه ساختار 
هاي ایرانی تائید شده است و در این زمینه نیاز به پژوهش

ه منظور بررسی روایی همگــرا و واگــرا ب تري است.بیش
جــان بــین فــردي از پرسشــنامه هــاي پرسشــنامه تنظــیم هی

نشانه اي، تنظیم هیجان، تنظیم هیجــان  90فهرست کوتاه 
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خود و دیگران، دشواري در تنظــیم هیجــان و پرسشــنامه 
هاي تنظیم هیجان استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت
با  عامل پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردي تقریباً 4تمامی 
ذکور همبســتگی دارد. بنــا هــاي مــهاي پرسشــنامهمقیاس

براین روایی همگرا و واگراي پرسشــنامه تنظــیم هیجــان 
  بین فردي نیز تائید می شود.

یافته هاي پژوهش نشــان داد کــه از بــین اخــتالالت 
روانی، افسردگی، اضطراب و هــراس بــا راهبــرد تنظــیم 

دارد. بــدین  دارهیجانِ بهبود عواطف رابطه منفی و معنی
تــر از سرده، مضطرب و دچار هراس کــممعنا که افراد اف

توان با توجه کنند. این یافته را میاین راهبرد استفاده می
  مفهوم حمایت اجتماعی تبیین کرد. به

Gariepy  ــال ــه  2016و همکــاران در س ــک مطالع ی
 مروري به منظور بررسی اثر حمایت اجتماعی بــر افســردگی

در تمام ســنین انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که 
بین حمایت اجتماعی و ابتال بــه افســردگی رابطــه وجــود 

هاي خــانوادگی و اجتمــاعی دارد. افرادي که از حمایت
هــاي افســردگی رنــج از نشــانه تــربرخوردار هســتند، کم

هاي منفــی مــرتبط بــا هاي اجتماعی، هیجانبرند. حمایتمی
 Marroquin .)20(ددهــزا را کاهش میهاي استرسموقعیت

نیز در یک مطالعه مروري به این موضوع اشــاره کــرده و 
کند که تنظیم هیجان بین فردي بــا افســردگی در بیان می

هاي تنظیم هیجــان بــین فــردي بــه ارتباط است و مهارت
عنوان یک مکانیسم از طریق مفهــوم حمایــت اجتمــاعی 

هــاي دلیل افرادي که در مهــارتکنند. به همین عمل می
تنظیم هیجان بین فردي نقص دارند از حمایت اجتمــاعی 

ــوبی  ــر مطل ــرض خط ــوده و همــواره در مع ــوردار نب برخ
هیچ یک از اختالالت بــا زیــر  .)21(افسردگی قرار دارند

الگوســازي  .رابطــه نداشــتند اجتماعیالگوسازي مقیاس 
 م هیجــانــــراي تنظیـراد بـا است که افـن معنـاجتماعی به ای

ه بــا مطالعــه ـرند. ایــن یافتـــگیــو میـخود از دیگران الگ
Gokdag )2018ــت ــو اس ــژوهش )12() ناهمس ــن پ . در ای

اجتمــاعی  الگوسازيافسردگی و اضطراب با زیر مقیاس 
ان بــا توجــه بــه مســائل تــوارتباط داشتند. این یافته را می

ر ـتــراد کــمـفرهنگی تبیین نمود. در فرهنــگ ایرانــی افــ
هــاي کننــد و روشهیجانــات خــود صــحبت می راجع به

تــر بــه شــکل غیرمســتقیم صــورت ابراز هیجان نیــز بــیش
  .)22-24(گیردمی

تنظیم هاي پرسشنامه نتایج همبستگی بین زیر مقیاس
هیجان بین فردي و دشواري در تنظــیم هیجــان نشــان داد 

هاي تنظیم هیجــان که به طور کلی افرادي که در مهارت
نقص دارند (عدم پذیرش عواطــف منفــی، عــدم کنتــرل 

تکانشی و محدودیت دسترسی بــه راهبردهــاي رفتارهاي 
اجتمــاعی، الگوســازي تــر از راهبردهــاي تنظیمــی) بــیش

کننــد. در مــینداز داشتن استفاده ابخشی و چشم آرامش
تنظیم هیجــان بــا مشــکالتی رو بــه رو که در واقع افرادي

هــاي الزم بــراي تنظــیم هســتند بــه علــت فقــدان مهــارت
ایــن کننــد. تر به دیگــران وابســتگی پیــدا میهیجان بیش

مدل تنظــیم هیجــان . )7(وابستگی حالت سازگارانه ندارد
هاي تنظیم بین فردي با زیر مقیاس هاي پرسشنامه مهارت

ادراك بــدنی جمله وضوح، آگاهی هیجانی و  هیجان از
پذیرش عواطف منفی و بیان دار دارد. رابطه مثبت و معنی

کند تا در جست و جوي می تر افراد را ترغیبها بیشآن
انجــام ایــن مطالعــه بــا باشــند.  کمک گــرفتن از دیگــران

 هاياز جمله محدودیت هایی همراه بوده است.محدودیت
ه این موضوع اشاره کرد که نمونــه توان باین پژوهش می

مورد مطالعه، نمونه نرمال بوده است و در جمعیت بــالینی 
  مورد بررسی قرار نگرفته است.

هــاي پرسشنامه تنظیم هیجان بــین فــردي از ویژگــی
روانسنجی مطلوبی در جامعــه ایرانــی برخــوردار اســت و 

هاي تحقیقاتی و بــالینی مــورد اســتفاده تواند در زمینهمی
ار بگیرد. بررســی تنظــیم هیجــان بــین فــردي در کنــار قر

ابزارهایی که راهبردهاي تنظــیم هیجــان درون فــردي را 
تــري بــه پژوهشــگران و نند دیــد جــامعکگیري میاندازه

  دهد.متخصصان سالمت روان می
مدل تنظیم هیجان بین فردي، یک مدل توسعه یافته 
 است که فرایندهاي بــین فــردي و یــک بافــت اجتمــاعی

گیــرد. وسیع از تجارب و رفتارهاي شخصی را در بر مــی
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عالوه بر ایــن، ایــن مــدل یــک دیــدگاه فراتشخیصــی از 
  اختالالت هیجانی را مطرح می کند.

  
  پیشنهادات پژوهش
که این مطالعه بر نمونــه عــادي انجــام با توجه به این

شــود محققــان ایــن پــژوهش را بــر شده است پیشنهاد می
تکرار کنند. همچنین ایــن  مختلف نیهاي بالیروي نمونه
ــه مــدل مــی ــد در تبیــین اخــتالالت هیجــانی از جمل توان

  افسردگی و اضطراب نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

  سپاسگزاري
مصــوب بــه این مطالعه منتج از یک طرح پژوهشــی 

تحقیقات و فنــاوري در معاونت  98-4-50-14179شماره 
ا حمایــت مــالی باشد و بــدانشگاه علوم پزشکی ایران می

آن دانشگاه انجام شــده اســت. ضــمناً کــد اخــالق در 
اســت.  IR.IUMS.REC.1398.1095 مطالعه حاضر پژوهش

 کننــدگانانند از تمامی شرکتدمی نویسندگان بر خود الزم
و فناوري دانشگاه علوم پزشــکی  و نیز معاونت تحقیقات

  ایران تشکر نمایند.
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