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Abstract
Decentering is an adaptive emotion regulation
strategy that refers to the ability to gain
perspective from one’s thoughts and feelings.
The purpose of the present study was to examine
psychometric properties of Farsi version of the
Experiences Questionnaire (EQ; assessing
decentering factor, Fresco et al., 2007) in student
sample. All of the 182 students completed the
experiences questionnaire, emotion regulation
questionnaire, Beck depression inventory-II and
Beck anxiety inventory. Pearson`s correlation,
chronbach`s alpha and exploratory factor analysis
used for analyzing the data. The internal
consistency of EQ was 0.77. The convergent
validity examined by using reappraisal subscale
of emotion regulation questionnaire and the
findings showed r= 0.462. To investigate the
discriminate validity, subscale suppression of
ERQ, BDI-II, & BAI were used. EQ and
Suppression subscale don't have a significant
correlation (r= 0.096) with each other. In
addition, there were negative relationship
between EQ and BDI-II (r=-0.543) and BAI (r=0.359). Finally, Exploratory Factor Analysis
identified two factors. This research provides
promising
evidence
about
psychometric
properties of Farsi version of experiences
questionnaire in non-clinical student population.
Keywords: decentering, emotion regulation,
psychometric properties, university students.

چکیده
هدف این پژوهش بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه تجربهها
 الل ) در7002 ،(ارزیابی عامل فاصلههگلرفنن؛ فرسلو و همولاران
 ایلن.نم نه دانشج یی داوطهب از دانشج یان دانشگاههای تهلران بل د
 پرسشلنامه،  نفلر دانشلج187 پژوهش از ن ع همبسنگی بل د و در نن
 پرسشلنامه تنیل ه ه جلان،)  الل7002 ،تجربهها (فرسو و همواران
،ویرایش دوم (بک- پرسشنامة افسردگی بک،)7002 ،(گراس و جان
)1990 ،) و پرسشنامة اضطراب بک (بک و اسن ر1991 ،اسن ر و براون
 نلفای کرونبلا، دادهها با روش همبسنگی پ رس ن.را توم کردند
 همسلانی درونلی.و تحه عامهی اکنشافی م رد تحه ل رلرار گرفننلد
 بهمنی ر بررسی روایلی همگلرا. بهدست نمد0/22 پرسشنامه تجربهها
از خردهمق اس ارزیابی مجدد پرسشنامه تنیل ه ه جلان اسلنفاده دلد و
 بهمنی ر بررسی روایلی. = ) به دست نمد0/217( ضریب همبسنگی
. از خردهمق اس فرونشانی پرسشنامههای مذک ر اسلنفاده دلد،افنراری
پرسشنامه تجربهها و خردهمق اس فرونشانی همبسنگی معنادار ندادلنند
 رابطله منفلی م لان پرسشلنامه تجربلههلا و، عالوه بلر ایلن.)P>0/01(
) و پرسشللنامهP>0/01( ویللرایش دوم-پرسشللنامه افسللردگی بللک
 در تحه ل عامل، درنهایلت.) به دست نملدP>0/01( اضطراب بک
 ایلن پلژوهش دل اهد ام دبخشلی از. دو عام بهدست نملد،اکنشافی
مشخصللا روانسللنجی پرسشللنامه تجربللههللا در جمع للت ر ربللال نی
.دانشج یی را نشان میدهد
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ztaherifar@gmail.com : نویسن ة مسؤول.*
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مقدمه
راهبرد فاصله گرفتن  ،به معنای دیدن تصویر از دیدگاه یک
1

در رابطه با درمانهای موج تکوم ،بکا توجکه بکه در نظکر
گرفتن فاصله گرفتن به صورت وضعی( متمرپکا بکر حکال و

شده و مجکاا اتک( واوشکنر و گکرا  ،2در

غیرقضاوتی وتگال و همکاران ،)2002 ،به نظر میرتکد پکه
این تازه حان( ههنآگاهانکه 15را انقکا مکیپنکد وبیشکاو ،ال،

انجام می دهد ،با خود میگوید "من در حال فککر پکردن بکه

تگال ،بکویی

و پنکدی 2002 ،12ب) و بکهصکورت فراینکد

این مطلب هستم په اآلن احسا

تنظیم هیجان پارپردی مفهکومپکردازی مکیشکود وفرتککو و

مشاهدهگر منف

3

دتکک( پککاوش اوشککنر ،بئککر ،رابرتسککون ،پککوپر ،گککابریا و
همکاران .)2005 ،به طور مثال ،فکردی پکه فاصکله گکرفتن را
افسردگی میپنم" بهجکای

اینکه بگویکد "افسکرده هسکتم" .وفرتککو ،مکور ،ون دانمکن،

تگال ،تیادل 4و همککاران 2002 ،انک ) .همچنکین ،تکگال،
ویلیاما 5و تیادل و )2002فاصلهگرفتن را بهعنوان توانایی فرد

شاپیرو ،پارنسون ،آندرتکون 16و همککاران2004 ،ش فرتککو،

همکاران 2002 ،ان ) .یککی از درمکانهکای مکوج تکوم پکه
به طور خاص به راهبرد تنظیم هیجکان فاصکله گکرفتن اشکاره
پرده ات( ،درمان تنظیم هیجان بوده ات( .بر اتا

درمکان،

در داشتن حان( متمرپا بر حال و غیرقضاوتی درباره افکار و

فاصلهگرفتن شناختی به افراد پم

احساتات و پذیرش در نظر گرفتهاند.

شدید نشوند .در طی درمکان تنظکیم هیجکان ،راهبکرد تنظکیم
هیجان فاصله گکرفتن بکهعنکوان یککی از راهبردهکای تنظکیم

میپند تا درگیکر هیجکان

تککازه فاصککلهگککرفتن در ابتککدا توتککر تککفران 6و تککگال
و )1990معرفی شد .این تازه از درمان پاتکی شکناختی-

هیجان انطباقی به بیماران آموزش داده میشکود .گکروه آمکاج

رفتاری تا درمان های موج توم جدیدتر پون درمان تعهکد و

این روش درمانی ،افراد مبتا به اخکتال اضکطراب فراگیکر و

پذیرش 2وهیا ،اتتراتول و ویلسون )1999 ،8و درمان تنظکیم

هیجان 9ومنین 10و فرتککو 2013 ،انک ) مکورد توجکه بکوده

اختال افسردگی اتاتی هستند ومنین و فرتکو 2013 ،ب).

ات( وپانمریا ،تریندید و فررییا .)2014 ،11این توجه به دنیک

بنککابراین ،توانککایی فاصککلهگککرفتن ،بککرای رشککد شککناختی،
روانشناختی و اجتماعی تکانم ضکروری اتک( و فقکدان آن

مکانیام حمای(پننده مهکم

باعث آتیب پذیری عمومی نسب( به مشکات روانشکناختی

در رابطه با آتیبشناتی روانی و فراینکد تیییکر مرکوری در

و اجتماعی خواهد شد وفرتکو و همکاران 2002 ،ان ) پکه

اهمی( فاصله گرفتن بهعنوان ی

درمان ات( وهیا و همکاران1999 ،ش تکارر و بکارر2010 ،12ش

تگال و همککاران2002 ،ش تیکادل ،مکور ،هیهکارت ،پکوو،13
ویلیاما و همکاران.)2002 ،
در رابطه با درمان شناختی-رفتاری پاتکی  ،اینگکرام و

درنهای( تأییدی بر اهمیک( فاصکلهگکرفتن در تکام( روان
اتکک( .در مطانعککات رفتککاری نیککا ،بککه نظککر مککیرتککد پککه
فاصلهگرفتن در پاهش شدت عاطفه خشم و غم و پاتخهای
فشار خون مفید ات( وآیدوک و پرا .)2008 ،18

هانون 14و )1986بر این باورنکد پکه تکأثیر درازمکدت درمکان

با توجه به اهمیک( ایکن تکازه ،تکاشهکای اونیکه بکرای

شککناختی در اتککتفاده بیمککاران از راهبککرد فاصککله گککرفتن در
مواجهه با پانشهکای آینکده ،نهفتکه اتک( .درواقک  ،فاصکله
گرفتن ،اجازه میدهد په فکرد پمتکر بکه افککار و احساتکات

اندازه گیری پایایی فاصله گرفتن ،از اندازهگیری تازه مرتبر با
آن یعنی آگاهی فراشناختی 19به دت( آمد .آگاهی فراشناختی

به معنای "فرایند تجربه پردن افککار و احساتکات منفکی در

نامطلوب خکود بچسکبد وتیکادل ،تکگال و ویلیکاما)1995 ،ش

ی

دورنمای فاصله گرفته شده ات( ".وتیکادل و همککاران،

بنابراین ،انگوهای شناختی تکرارشونده مانند نشکووارههنی و

 .)2002آگاهی فراشناختی از طریق مقیا آگاهی و مقابله در
حکافظه زنکدگینکامکهای 20ومکور ،هیهکارت و تیادل)1996 ،

2. Ochsner & Gross
4. Fresco, Moore, van Dulmen, Segal, & Teasdale
6. Safran
8. Hayes, Strosahl, & Wilson
10. Mennin
12. Sauer & Baer
14. Ingram & Hollon
16. Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, & Anderson
18. Ayduk & Kross
20. measure of awareness and coping in autobiographical memory

1. decentering
3. Beer, Robertson, Cooper, & Gabrieli
5. Williams
)7. acceptance and commitment therapy (ACT
9. emotion regulation therapy
11. Palmeira, Trindade, & Ferreira
13. Hayhurst, & Pope
15. mindfulness
17. Buis & Kennedy
19. metacognitive awareness

افکار وتواتی را پاهش میدهد وتیادل و همکاران.)2002 ،
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ارزیککابی مککیشککود .در  ،MACAMبککه افککراد شککرپ(پننککده،

عملیاتی پردن تیییرات در خال درمکان شکناختی مبتنکی بکر

اراره مکی شکود.

ههنآگاهی ایجاد شده ات( .آیتمهای پرتشنامه تجربهها ،ته

این پار از طریق نوار ضبرشکده انجکام مکیشکود و از آنهکا
خواتته میشود په این موقعیک(هکا را تجسکم پننکد .تک

وجه از فاصلهگرفتن را ارزیابی مکیپننکد -1 :توانکایی دیکدن
خود فرد بهاینترتیکب پکه خکود را متکرادف افککارش ندانکد

توصیفاتی از  8موقعی( افسرده پننده خفی

مصاحبهپنندگان ،ی

مصاحبه نیمهتاختاریافته انجام میدهند

تا حافظههای ویژهای په از طریق متنهای نوار ضبرشده ،بکه
ههن آن ها خطور پرده را برانگیاند .تک

شکرپ(پننکدگان

احساتات همراه با هر  8حافظه وهرپدام مربوط به ی
ضبرشده ات() را بر روی مقیا

مکتن

 0تا  100اندازه میزنند و

مصاحبهپننده میاان آگاهی فراشناختی را بر روی مقیا

 1تا

وبه طور مثال " ،من می توانم خودم را از افککار و احساتکاتم
جدا پنم-2 ،)".توانایی اینکه بهصورت عادتی به تجربکههکای
منفی خود واپنش نشان ندهکد وبکه طکور مثکال " ،مکیتکوانم
احساتات ناخوشایندم را مشاهده پنم بدون اینککه در آن هکا

غرق شوم )".و -3توانایی مهربان بودن با خود وبهطور مثکال،

"بهتر واز قب ) می توانم خودم را آنطور په هستم ب کذیرم").

 5درجه ،نمره میدهد وفرتکو و همکاران 2002 ،ان ).

مقیا

در این راتتا ،تیادل و همکاران و )2002ارزیکابی پردنکد
آگاهی فراشناختی په میاان پاهش عکود در افسکردگی را در

شککده در درمککان شککناختی مبتنککی بککر ههککنآگککاهی را انککدازه
مککیگرفکک( پککه همککان تککازه فاصککلهگککرفتن اتکک( و دومککی

 100شککرپ(پننککده پککه در مرحلککه بهبککودی ی کا فککروپش از

فرتکو و همکاران و 2002ان ) در پژوهشکی پرتشکنامه

درمان شناختی مبتنی بر ههنآگاهی 1میکانجیگکری مکیپنکد.
افسردگی اتاتی بودند بهطور تصکادفی در دو گکروه درمکان

پام شام دو خردهمقیا

بود ،یکی تیییرات فکر

نشووارههنی 5را میتنجید وفرتکو و همکاران 2002 ،ان ).
تجربهها را از نظر روانتنجی بررتکی پردنکد .آنهکا ترلیک

شناختی مبتنی بر ههنآگاهی یا درمان بهصورت معمول 2قرار
داده شدند .همانطور په پیشبینی مکیشکد ،آمکوزش درمکان

عاملی بر روی جمعی( دانشجو انجام دادند .نتیجه نشکان داد
پککه عامکک فاصککلهگککرفتن ،همسککانی درونککی خککوبی دارد

شناختی مبتنی بر ههنآگکاهی نسکب( بکه درمکان بکهصکورت

پایین تری از

معمول ،به افاایش بیشتری در فاصکلهگکرفتن منجکر شکد پکه
میککانجی بککودن احتمککانی آن در پککاهش عککود افسککردگی را
برجسککته مککیپنککد وتیککادل و همکککاران)2002 ،ش بنککابراین،

و .)α=0/83ونیکن ،عام نشووارههنی در طی

همسککانی درونککی "بسککنده "6قککرار داشکک( و .)α=0/20مککدل

دوعاملی نشووارههنی و فاصله گرفتن برازش ضعیفی داشتند
و ;)CFI=.73, RMSEA=.09; SRMR=.10χ2[148]=741.12; χ2/df=5.01

فاصککلهگککرفتن بککهطککور مفهککومی برابرنهککاده 3نشککووارههنی

په این مسئله به دنی بارگااری ضعی

افسردگی در نظکر گرفتکه شکد وفرتککو و همککاران2002 ،

نشووارههنی بودش بنابراین این مدل ،دوباره و فقکر بکا عامک

ان ).

فاصلهگرفتن بر روی نمونه دومی از دانشجویان بررتی شکد.

مقیا آگاهی فراشناختی په توتکر تیکادل و همککاران
و )2002اتککتفاده شککده ،بککهطککور خککاص بککرای ارزیککابی

نتایج نشان داد په تازه ت عاملی فاصلهگرفتن برازش خوبی
دارد وRMSEA=.06; SRMR=.04χ2[41]=103.79; χ2/df=2.53; CFI=.95,ش

فاصلهگرفتن طراحی شکده اتک( .ونکیکن ،زمکانبکر اتک( و

فرتکو و همکاران 2002 ،ان )ش بنابراین ،در مرحله دوم پار

مستلام آن ات( په افراد شرپ(پننده به  8مکتن ضکبرشکده

پژوهشی فرتکو و همکاران و 2002ان ) بر روی پرتشکنامه

گککوش دهنککد و یکک فککرد آمککوزشدیککده یکک مصککاحبه
نیمهتاختاریافته را از شرپ(پنندگان بگیردش بنابراین ،بهعنوان

جایگاین این ارزیابی زمانبر ،پرتشکنامه تجربکههکا ،4توتکر
تیادل با مشورت تگال و ویلیککامکا بکهعنوان ابکااری بکرای
)2. treatment as usual (TAU
)4. experiencesquestionnaire (EQ
6. adequate
8. suppression
10. John
12. Bissett & Pistorello

آیتمها بر روی عامک

تجربه ها ،روایی همگرا و افتراقی "عامک فاصکلهگکرفتن" بکا
خرده مقیا هکای ارزیکابی مجکدد 2و فرونشکانی 8پرتشکنامه
تنظیم هیجان 9وگرا

و جان ،)2003 ،10پرتشنامه پذیرش و

عمک  11وهیکا ،اتتکراتکول ،ویلکسون ،بیسِ( ،پیستورنکو 12و
)1. mindfulness-based cognitive therapy (MBCT
3. antithetical
5. rumination
7. reappraisal
)9. emotion regulation questionnaire (ERQ
)11. acceptance and action questionnaire (AAQ
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همکککاران ،)2004 ،خککردهمقیککا
پرتشنامه تب

پاتککخهککای نشککوواری از

پاتکخ 1ونکونن -هوپسکما و مکارو ،)1991 ،
3

2

4

پرتشنامه افسردگی ب  II -وب  ،اتکتیر و بکرون ،)1996 ،
پرتشنامه نشانه خلقی و اضطرابی-فکرم پوتکاه 5وواتسکون و

پارک )1991 ،6ارزیابی شد .نتایج نشکان داد پکه پرتشکنامه

وپرتشنامه تنظیم هیجان) دارای روایی واگرا ات(؟
 )3پرتشنامه تجربه هکا در نمونکه غیربکانینی دانشکجویان
ایرانی دارای روایی تازه ات(؟
 )4رتبه درصکدی متناتکب بکا نمکرات خکانم پرتشکنامه
تجربهها پگونه ات(؟

تجربککههککا ،همبسککتگی مثبکک( معنککادار بککا ارزیککابیمجککدد و
همبستگی منفی معنادار با اجتنکاب تجربکهای ،نشکووارههنی،

روش
روش پژوهش ،ج معة آم ری و نمونه
نمونککه پککژوهش حاضککر شککام  250نفککر از دانشککجویان

ان ).

دانشگاه های تهران ودانشکگاه تهکران ،دانشکگاه شهیدبهشکتی،
دانشگاه آزاد علوم و ترقیقکات ،دانشکگاه عامکه و دانشکگاه

فرونشانی هیجانی و مقیکا هکای خودگاارشکی نشکانه هکای
افسککردگی و اضککطراب داشکک( وفرتکککو و همکککاران2002 ،
بنککابراین ،بعککد از بککه دتکک( آمککدن نتیجککه بککاال ،فقککر

اناهرا) بودند په به روش در دتتر

انتواب شدند .انتواب

خرده مقیا فاصلهگرفتن در پژوهش های بعکدی تهیکهپننکده
آزمون وفرتکو و همکاران 2002 ،ان ) مکورد اتکتفاده قکرار

این تعداد حجم نمونه ،بدین دنی بود پکه پایکن و)2011

گرف( و از آن پژوهش به بعد ،پرتشنامه تجربهها صکرفا بکر

حجم نمونه پافی برای ترلی عاملی را  200نفکر و فابریگکار

عامکک فاصککله گککرفتن معرفککی شککد .همچنککین ،در

و وگنر و )2012پفای( حجم نمونه برای ترلیک عکاملی را
 200انی  250نفر گاارش پردهانکدش بنکابراین  250پرتشکنامه

روانتنجی این مقیا  ،صرفا خردهمقیا فاصلهگرفتن مورد
اتتفاده قرار گرفته ات( .بکهطکور مثکال در نسکوة اتک انیایی

توزی گردید په با احتساب ریاش احتمکانی نمونکه ،حکدود

اتککا

پشککورهای دیگککر ،بککرای بککه دتکک( آوردن مشوصککات
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 200پرتشنامه برای انجکام مراتکبات وجکود داشکته باشکد.

وتونر ،فرانکورسا ،فلیکو-تکونر ،تکبوال ،گارتکیا-پم کایو 2و

درنهای( نیا  68پرتشنامه به عل( ناقص بودن پاتخها پنکار
گذاشککته شککدندش بنککابراین ،در انتهککا  182پرتشککنامه مککورد

همکککاران )2014 ،و پرتیککانی وجککوزه ،گرگککور ،دوارتککه و
تیموز )2013 ،9پرتشنامه تجربکههکا فقکر بکا عامک فاصکله

تجایهوترلی قرار گرفتند.

همکاران ،)2014 ،آنمانی وگچ ،پس  ،مینا ،گاگک  ،دروک 8و

گرفتن تعری

شده ات( .بر این اتا  ،با توجه بکه اهمیک(

تازه فاصله گرفتن در مباحث درمانی و آتیبشناتی روانکی
و عدم وجود نسوه فارتی این پرتشنامه ،پژوهش حاضر به

ابزار سنجش
پرسشنامه تجربهها :پرتشنامه تجربههکا ،یک

پرتشکنامه

خودگاارشی اتک( پکه توتکر فرتککو و همککاران و2002
ان ) گسترش پیدا پرد تا توانایی فرد برای "فاصله گکرفتن"

بررتی مشوصات روان تنجی پرتشکنامه تجربکه هکا وعامک
فاصله گرفتن) در بین نمونه غیربکانینی دانشکجویان پرداختکه

را بسنجد .پرتشنامه تجربههکا ،همسکانی درونکی مناتکبی در

شده ات( .بدین ترتیب ،این پژوهش به دنبال پاتوگویی بکه

نمونه غیربانینی دانشجویی و بانینی دارد وبه ترتیکب 0/83 ،و

تؤالهای پژوهشی زیر بوده ات(:

 .)0/90این پرتشنامه  11آیتمی ات( و آیتمها را بکر اتکا

 )1آیا پرتشنامه تجربه ها با خرده مقیکا ارزیکابی مجکدد
وپرتشنامه تنظیم هیجان) دارای روایی همگرا ات(؟

نیکرت  1تکا  5مکیتکنجدش بنکابراین ،نمکرات فاصکلهگکرفتن
میتوانند طی بین  11تا  55را داشته باشند پکه نمکره بکاالتر

 )2آیا پرتشنامه تجربه ها بکا پرتشکنامه افسکردگی بک ،

نشان دهنده فاصلهگرفتن بیشکتر اتک( .ایکن جملکه از نمونکه

پکرتشنامکه اضطکراب بک

و خکردهمقیکا

ارزیکابیمجکدد

2. Nolen-Hoeksema, & Morrow
4. Beck, Steer, & Brown
6. Watson & Clark
8. Gecht, Kessel, Mainz, Gauggel, & Drueke
10. Kline

گویههای این اباار ات(" :میتوانم در مواق توتی خونسرد

)1. the ruminative response scale (RSQ
3. Beck depression inventory-II
)5. mood and anxiety symptom questionnaire-short form (MASQ-SF
7. Soler, Franquesa, Feliu-Soler, Cebolla, & Garcia- Campayo
9. Jose, Gregorio, Duarte, & Simoes
11. Fabrigar & Wegener
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باشم" .همانطور په پیشتر نیا هپر شد ،نتایج روایی همگکرا
و افتراقی نشان داد په پرتشنامه تجربه ها ،همبسکتگی مثبک(
معنادار با ارزیابیمجدد و همبستگی منفی معنادار بکا اجتنکاب
تجربه ای ،نشووارههنی ،فرونشکانی هیجکانی و مقیکا هکای

میپند .آیتمها بر اتا
ی

 0تا  3درجهبندی میشوند و

مقیا

دوره زمانی  2هفتهای را نشان میدهنکد وبکهطکور مثکال،

تؤال اول مربوط به "غمگینی" ات( .غمگینی بکدین ترتیکب
تنجیده میشود په "  = 0من احسکا غمگینکی نمکیپکنمش

خودگاارشی نشانه های افسردگی و اضطراب دارد وفرتکو و

 =1من خیلی اوقات احسا

همکاران 2002 ،ان ).

غمگین هستمش  =3من بهقدری غمگین هستم پکه نمکیتکوانم

پرسشنامه تنظیم هیجان :پرتشنامه تنظیم هیجکان توتکر
گرا

و جان و )2003گسترش یافته ات( .پرتشنامه تنظکیم

ترم پنم .)".این مقیا

غمگینی میپنمش  =2من همیشه
همسانی درونی باال در نمونه هکای
و همککاران )1996 ،و پایکایی

دانشجویی و بانینی دارد وبک

 10آیتمکی اتک( پکه از دو جنبکه تنظکیم

بازآزمایی عانی نشان داده ات( وات رینک  ،نکوری ،اینسککو،

هیجککان تشکککی شککده اتکک( :ارزیککابی مجککدد و فرونشککانی.

اتکینسککون ،جککونا و همکککاران .)2002 ،در ایککران نیککا،

ارزیابی مجدد ،شام  6آیتم اتک( پکه توانکایی

نمونکه

هیجان ی
خرده مقیا

مقیا

اصاح یا تیییر هیجانهایی په فرد تجربه میپنکد را ارزیکابی
میپند .ی نمونکه از مکواد ایکن خکردهمقیکا بکدین شکرح

ات(":من هیجانهایم را بکا تیییکر دادن شکیوهای پکه دربکاره

2

مشوصات روانتنجی ایکن پرتشکنامه بکر روی یک

 94نفری بررتی شد .ضریب آنفای  ،0/94ضریب همبستگی
میان دونیمه  0/89و ضریب پایایی بازآزمایی بکه فاصکله یک
هفته  0/94بود ودابسون 3و مرمدخانی.)2002 ،

موقعیتی پکه در آن هسکتم فککر مکیپکنم ،پنتکرل مکیپکنم".

خردهمقیا

فرونشانی ،شام  4آیتم ات( په توانایی اجتناب

پرسشنامه اضطراب ب
ب

4

 :پرتشنامه اضطراب ب

توتر

و اتتیر و )1990گسترش یافک( .ایکن پرتشکنامه شکام

یا جلوگیری از ابراز هیجانها را ارزیابی میپند .ی نمونه از
گویه های خکرده مقیکا فرونشکانی ارارکه شکده اتک(":مکن

 21تؤال ات( و هر عبکارت  4گاینکه دارد و 0تکا  .)3دامنکه
نمرات آن نیا  0تا  63ات( .یک نمونکه از گویکههکای ایکن

ضریب آنفای پرونبکا بکرای ارزیکابی مجکدد  0/29و بکرای

پرتشنامه برای تنجش میاان اضطراب طراحی شکده اتک(

فرونشانی  0/23و اعتبار بازآزمکایی بکرای پک مقیکا 0/69
گاارش شده ات( وگرا و جان .)2003 ،ضکریب همسکانی

وب و اتتیر .)1990 ،پژوهش ها نشان می دهد پکه همسکانی
درونی مناتب و پایایی آزمکون -بکازآزمون خکوب و روایکی

هیجان هایم را از طریق ابراز نکردن آن هکا پنتکرل مکیپکنم".

درونی این مقیا

در دانشگاه میان ،برای ارزیکابی مجکدد از

 0/48تا  0/68و برای فرونشانی  0/42تا  0/63بهدت( آمکده

پرتشنامه بدین شرح اتک(":پرختکی و گاگکا شکدن" .ایکن

همگرا و واگرا قاب اعتمکاد بکرای پرتشکنامه اضکطراب بک
وجود دارد وفدریخ ،دودال و پمبل
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 .)1992 ،در ایران نیا،

ات( وبانااروتی ،1جان و گرا  .)2010 ،در ایران ،پایایی این

مشوصات روانتنجی این پرتشکنامه بررتکی شکد و میکاان

مقیا وآنفکای پرونبکا ) بکرای پک مقیکا  0/21و بکرای
ارزیابیمجدد و فرونشانی به ترتیکب  0/23و  0/52بکهدتک(

همسانی درونی آن به روش آنفکای پرونبکا  0/92و پایکایی
آزمککون-بککازآزمون آن  0/83و میککاان روایککی آن  0/83بککود

آمده اتک( وعلیلکو ،قاتکمپکور ،عظیمکی ،اپبکری و فهیمکی،

وپاویانی و موتوی.)1382 ،

.)1391
پرسشنامه افسهردگی به  -ویهرایش دوم :پرتشکنامه
افسردگی بک  -ویکرایش دوم توتکر بک  ،اتکتیر و بکراون
و )1996گسککترش یافکک( .ایککن پرتشککنامه یکک مقیککا
خودگاارشی  21آیتمی ات( په شدت نشانههکای افسکردگی

روش اجرا و تحلیل دادهه
در پژوهش حاضر ابتدا اجازهنامه پتبکی از دپتکر فرتککو
برای اعتباریابی آزمون گرفته شد .پک از آن ،مکتن انگلیسکی
زیرمقیا فاصلهگرفتن پرتشنامه تجربکههکا ترجمکه گردیکد.

شککام مؤنفککههککای عککاطفی ،شککناختی ،رفتککاری ،جسککمی و

ت

انگکیاشی افسردگی و همچنین ،فککر خکودپشی را ارزیکابی

 2تن از افراد پارشناتی ارشد روانشناتی په مسلر به زبکان

2. Sprinkle, Lurie, Insko, Atkinson, & Jones
4. Beck anxiety inventory

متن انگلیسی و فارتی به  2تن از اتاتید روانشناتی و
1. Balzarotti
3. Dobson
5. Fydrich, Dowdall, & Chambless
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انگلیسی بودند نیا اراره شد و ت پیشنهادهای اصاحی در
ترجمه فارتکی اعمکال شکد .پک از آن مکتن فارتکی طبکق
درخواتکک( فرتکککو ،بککرای او فرتککتاده شککد .دو تککن از
دانشجویان ایرانی فرتکو مکتن فارتکی را بررتکی پردنکد و
روی آن نظککر دادنککد .پک از تأییککد ترجمککه فارتککی توتککر
دانشجویان فرتکو ،متن فارتی ،توتر ی متوصکص زبکان
انگلیسی به زباناصلی برگردانده و با فرم اصلی مقایسکه شکد.
پ از این مراح مقیا در اختیکار  22نفکر از دانشکجویان
قرار گرف( تا ابهامکات و مشککات عبکارات بررتکی شکود.
درنهای( پ از اعمال نظرات دانشجویان ،فرم نهایی بر روی
گروه نمونه اصلی اجرا شد.
ی فتهه
نمونه غیربانینی شکام  182نفکر و 144زن و  38مکرد) و
شام تکه مقطک پارشناتکی و 102نفکر) ،پارشناتکی ارشکد
و 65نفر) و دپترا و 4نفر) بودن دو مقط ترصکیلی  6نفکر از
آن ها نامشوص بود .نمونکه بکهصکورت در دتکتر از بکین
دانشجویان دانشگاه هکای تهکران انتوکاب شکدند .میکانگین و
انرراف معیار تنی گروه غیربانینی  23/32و )1/2بود.
در ابتدا ،در پاتخ به تؤال اول پژوهش ،روایی همگکرای
پرتشنامه تجربکههکا از طریکق خکردهمقیکا ارزیکابیمجکدد
پرتشنامه تنظیم هیجان مراتکبه شکد .بکدینترتیکب ،آزمکون
همبسککتگی بککین پرتشککنامه تجربککههککا و خککردهمقیککا
ارزیابی مجدد =0/462 ،و )P>0/01صورت گرف( په نشان
می دهد بین پرتشنامه تجربهها با خردهمقیا ارزیابیمجکدد،
رابطه معناداری وجود دارد.
بکرای پاتکوگویی بکه تکؤال  2پکژوهش ،روایکی و اگککر
پرتشنامه تجربهها از طریق اجرای همزمان مقیا افسکردگی
و اضطراب ب و خرده مقیا فرونشانی از پرتشنامه تنظکیم
هیجککان مراتککبه شککد .نتککایج ضککرایب همبسککتگی مقیککا
افسردگی بک و اضکطراب بک بکه ترتیکب  = - 0/543و
r = -0/359و )P>0/01و بککا خککردهمقیککا فرونشککانی از
پرتشنامه تنظکیم هیجکان  r =0/096بکود .بکهمنظکور بررتکی
روایی تازه و پاتخ به تکؤال  3پکژوهش ،از ترلیک عکاملی
اپتشافی اتتفاده شد .ابتدا پفای( انکدازه نمونکه و )n=182بکا
1
اتتفکاده از آزمکون پفایک( نمونهگیری پایر -مایر -اونکین
2. Bartlett's test of sphericity

و )KMOو پروی( بارتل( 2بررتی شد KMO .برابر با 0/85
بود په رضای(بوش بود و آزمون بارتل( نیکا معنکادار بکود.
ترلی عوام با روش پرخش متمای  3برای پشک و تأییکد
آیتمها به پار برده شد .میکاان همبسکتگی میکان دو عامک در
روش پرخش متمایک  0/32 ،بکود پکه همبسکتگی پکایینی را
نشان میدهد .در این ترلی  ،دو عام  4عبارتی و  5عبکارتی
از پرتشنامه تجربه ها به دت( آمد .آیتم  1و  2به دنی داشتن
بار مشترک در عام ها حذف شدند .در عام اول عبارات ،2
 5 ،4 ،3و  9قرار گرفتند ،بنابراین این عام «واپنش منفکی و
قضاوتی نشان ندادن» نام گرف(ش و عام دوم شام عبکارات
 10 ،8 ،6و  11بودش بنابراین این عام نیا «آگاهی و مهربکانی
با خود» نام گرف( .ایکن دو عامک رویهکمرفتکه  51درصکد
واریان را تبیین پردند.
جدول  .1بارعاملی هر ی از مادهها را برای هکر یک از
آنهککا بعککد از پککرخش متمای ک نشککان م کیدهککد .همچنککین،
همبستگی هر گویه با نمره پ و آنفای پرونبکا در صکورت
حذف گویه اراره شده ات(.
جدول  2نیا نشاندهندة رابطة بین دو عام با یککدیگر و
با پ مقیا ات( .نتیجة جدول  2نشان میدهد په رابطه دو
عام با پ مقیا قوی ات( .همبستگی دو عام با یکدیگر
پمتر از همبستگی عام ها با پ مقیا ات( په نشاندهنکده
اتتقال عام ها از یکدیگر ،درعینحال رابطة قوی بکا تکازه
زیربنایی پرتشکنامه اتک( .ایکن روابکر نشکاندهنکده پایکایی
پرتشنامه ات( .همچنین ،با توجه به اینکه در نسکوه اصکلی
پرتشنامه تجربهها ،عام فاصکله گکرفتن تنهکا بکر روی یک
عام بارگااری شده بود ،ترلی عام تأییدی برای وضکعی(
ت عاملی به پم نرمافکاار نیکارل  8551صکورت گرفک(.
نتککایج نشککان داد پککه مککدل ت ک عککاملی از بککرازش مناتککبی
برخککککوردار نیسکککک( (x2[55]=755/75ش RMSEA= 0/1ش
 .)NFI= 0/8بنابراین ،به نظر میرتد مدل دو عاملی توضکی
بهتری برای تازه فاصله گرفتن ات( .برای پاتخ به تکوال 4
پژوهش و بررتی وضکعی( رتبکههکای درصکدی پرتشکنامه
تجربههکا ،در جکدول  ،3هنجارهکای درصکدی عامک  1و 2
پرتشنامه تجربهها و نمره پ پرتشکنامه تجربکههکا را ارارکه
شده ات(.
1. Kaiser-Meyer-Olkin
3. oblimin rotation
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ج ول  .1نتایج تحلیل عاملی عبارات پرسشنامه تجربهها
آیتمهای پرسشنامه تجربهها
EQ1
EQ2
EQ3
EQ4
EQ5
EQ6
EQ7
EQ8
EQ9
EQ10
EQ11

بهتر واز قب ) میتوانم خودم را آنطکور پکه هسکتم
ب ذیرم.
میتوانم منطقی و به خوبی فکر

در مواق اتتر
پنم.
من متوجه هستم په درباره مشکات خودم را
خیلی ترزنش نمیپنم.
من میتوانم خودم را از افکار و احساتاتم جدا
پنم.
میتوانم در مواق توتی خونسرد باشم.
میتوانم با خودم با مهربانی رفتار پنم.

میتوانم احساتات ناخوشایندم را مشاهده پنم
بدون این په در آنها غرق شوم.

احسا میپنم پاما از آنچه په در اطرافم و
درونم میگذرد ،آگاه هستم.
میتوانم واقعا ببینم په من ،افکارم نیستم.
من به طور هشیارانه از بدنم حسی به صورت ی
پ دارم و از آن آگاه هستم.
به پیاها از منظری گسترده مینگرم.

)M (SD

عامل اول
(ع م واکنش
منفی)

عامل دوم
(آگاهی و
میربانی با خود)

همبستگی با نمره
کل

آلفای کرونباخ
در صورت
حذف گویه

 3/66و)0/99

0/363

-0/365

0/52

0/805

 3/03و)0/95

0/212

0/54

0/803

 2/91و)1/05

0/211

0/39

0/812

 2/62و)1/04

0/625

0/51

0/806

 3و)0/96
 3/5و)0/99

0/681
0/490

0/64
0/51

0/294
0/806

 2/9و)1

0/412

-0/445

0/61

0/296

0/820

0/51

0/806

0/12

0/840

 3/5و)0/89
0/340

 2/82و)0/92
 3/52و)0/91

0/810

 3/46و)1/01

0/212



0/54

0/803

0/5

0/802

P>0/1

این جدول مربوط به پاتخ به توال  3پژوهش ات(.

ج ول  .5همبستگی میان خردهمقیاسها و نمرهکل پرسشنامه تجربهها
1

 -3نمره کل مقیاس

5

--

 -1خردهمقیاس ع م واکنش منفی
 -5خردهمقیاس آگاهی و میربانی با خود

3




0/468
0/848



---

0/832

این جدول مربوط به پاتخ به تؤال  3پژوهش ات(.

P>0/01

ج ول  .3نمرات خام و رتبههای درص ی عاملهای  1و  5و نمره کل پرسشنامه تجربهها
رتبههای درصدی
5
10
20
30
40
50
60
20
80
90
95

نمرات خام عام اول
8/15
10
11/6
13
14
15
15
16
12/4
19
19/85

نمرات خام عام دوم
9
11
12
13
13
14
15
16
16
18
18/85

این جدول مربوط به پاتخ به تؤال  4پژوهش ات(.

در نمودار  1و  ،2توزی نمرات دانشجویان در عامک  1و
 2پرتشنامه تجربهها اراره شده ات(.

نمرات پ پرتشنامه
20
22
24
26
22
28
30
32
33
35
32
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نمودار  .1توزیع نمرات دانشجویان در عامل اول پرسشنامه تجربهها

نمودار  .5توزیع نمرات دانشجویان در عامل دوم پرسشنامه تجربهها
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررتی روایکی و پایکایی پرتشکنامه
تجربهها انجام شد په راهبرد تنظیم هیجکان فاصکلهگکرفتن را

فارتی پرتشنامه تجربه هکا ،روایکی و پایکایی مناتکبی بکرای
اندازهگیری فاصلهگرفتن دارد.
رابطه مثب( معنادار تازه فاصلهگرفتن با راهبکرد انطبکاقی
تنظککیم هیجککان وارزیککابی مجککدد) و رابطککه غیرمعنکککادار

ارزیابی میپند .این پرتشنامه به تبب جدیکد بکودن و عکدم
ینه مناتکبی بکود .بکهمنظکور
وجود پنین مقیاتی در ایران گا ٔ

فاصله گرفتن با راهبرد غیرانطباقی تنظیم هیجان وفرونشکانی)،

بررتی مشوصات روانتنجی پرتشکنامه تجربکههکا ،روایکی

بککدان دنی ک اتکک( پککه فاصککله گککرفتن در تضککاد بککا شککک

همگرا و واگر با پم
هیجان و مقیکا

خکردهمقیکا هکای پرتشکنامه تنظکیم

افسکردگی و اضکطراب بک

ارزیکابی شکد.

همچنین ،برای بررتی پایایی مقیا از ترلی عاملی اتتفاده
شد .عاوه بر این ،رتبه درصدی و میاان پجی عام های اول

خودمتمرپا توجه ات( و ی

راهبرد تنظیم هیجانی انطبکاقی

ات( .فاصله گرفتن تبب میشود په یک

مشکاهده مجکاا و

فاصلهدار از احساتات و افکار فرد اتفاق بیفتد .این پار تبب
میشود افکار و احساتات بجکای اینککه بکهعنکوان انعککا

خود 2یا واقعی( در نظر گرفتکه شکود ،بکهعنکوان مرصکوالت

و دوم پرتشنامه تجربهها بررتی گردید.
در روایککی واگککرا بککین پرتشککنامه تجربککههککا و مقیککا

ههن بازشناتی شوند .دیدن افککار و احساتکات بکهصکورت
مرصوالت ههن ،اجازه میدهد په به آنها پاتخ خاصی داده

افسردگی و اضطراب ب همبستگی منفی و معنادار به دت(
نمکره اضکطراب و
ٔ
آمد په این یافته به این معنات( په هرپه

نشود وفرتکو و همکاران 2002 ،ان ) .عاوه بر این ،دیدگاه

افسردگی فرد بیشتر باشد فرد در فاصلهگرفتن بیشکتر مشکک

فاصلهدار ،تبب میشود په افراد بر روی ویژگکیهکای پمتکر

دارد .این یافته منطبق با یافتههای پژوهش فرتکو و همکاران

هیجانی تجربه متمرپا شوند و این بازتازی مجدد واقعه ،آن

و 2002ان ) ات( .درواق  ،از نظر بانینی ،تکوگیری مربکوط

را پمتر دردناک میپند وپرا  ،آیدوک و میش .)2005 ،
نتایج ترلی عاملی نیا نشکان داد پکه ایکن پرتشکنامه دو

افسککردگی دیککده مککیشککود ،بککا بککه دتکک( آوردن توانککایی

عام را بهخوبی میتکنجد .اگرپکه در نسکوه اصکلی ،تمکام

به توجه پردن به تجربههای شوصی پکه در افکراد مبکتا بکه

3

فاصلهگرفتن پکاهش مکییابکد وواتکینکا ،1تیکادل و ویلیکاما،

آیتم های پرتشنامه تجربه ها روی ی

 )2000و درنتیجه افسردگی پاهش مییابد.

بودند وفرتکو و همکاران 2002 ،ان ) ونی در این پکژوهش
 2عام به دت( آمد و نتایج ترلی عام تأییدی بکرای یک

عام بکارگااری شکده

عککاوه بککر ایککن ،روایککی واگککرا پرتشککنامه تجربککههککا بککا
راهبردهای تنظیم هیجان انطباقی و غیرانطباقی تکنجیده شکد.

عام نیا رضای(بوش نبود .در پژوهش حاضر ،ابتدا آیتمهکا

بر این اتا  ،روایی افتراقی بکا عامک فرونشکانی پرتشکنامه

بر روی  3عام بارگااری شده بودند ،ونی با حکذف آیکتم 1

تنظیم هیجان نیا طبق انتظار همبستگی غیرمعنادار مثب( نشان

په در هر  3عام بهطور مشترک بارگااری شده بکود ،تعکداد

داد .این نتیجه بدین معنات( په همانطور په انتظار میرف(،

عوام به  2عام پاهش پیدا پرد .ت آیتم مشکترک دیگکر
بین دو عام باقیمانده یعنی آیتم  2نیا حذف گردید.

راهبرد تنظیم هیجکانی فرونشکانی پکه غیرانطبکاقی مرسکوب
میشود ،رابطه منفی با عام فاصلهگرفتن دارد په یک روش

به دت( آوردن این  2عام با وجوه پرتشنامه تجربکههکا

مناتب تنظیم هیجان ات( وفرتکو و همکاران 2002 ،ان ).

په توتر تیادل با مشورت تگال و ویلیاما تهیه شده اتک(،

روایککی همگککرا نشککان داد پککه میککان پرتشککنامه تجربککههککا و

مرتبر ات( .مفهوم فاصکلهگکرفتن در پرتشکنامه تجربکه هکا،
 3وجه را دربر دارد -1 :توانایی دیدن خود فرد بهایکنترتیکب

خرده مقیا ارزیابی مجدد رابطکه مثبک( و معنکاداری وجکود
دارد .این نتیجه نشان میدهد په عام فاصلهگرفتن بکهعنکوان

پککه خککود را متککرادف افکککارش نککداردش  -2توانککایی اینکککه

راهبرد انطباقی تنظیم هیجان ،با راهبکرد تنظکیم هیجکانی

بهصورت عادتی به تجربههای منفی خود واپنش نشان ندهکد

ی

انطباقی دیگر یعنی ارزیابی مجکدد مکرتبر اتک( وفرتککو و

و  -3توانایی مهربان بودن با خود .بر این اتکا  ،بکه پمک

همکاران 2002 ،ان ) .در پ  ،این نتایج نشان میدهد نسوه

این وجوه نامگذاری عام هکای پرتشنامه تجربکهها صکورت

2. self

1. Watkins
3. Mischel
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گرفته ات(ش بنابراین ،در پژوهش حاضر ،این پرتشنامه شام

درمجموع یافته های موجود روایکی و پایکایی نسکوه فارتکی

دو عام «عدم واپنش منفی» و «آگاهی و مهربکانی بکا خکود»

پرتشنامه تجربهها را در بین نمونه غیربانینی دانشجویان تأیید

ات( .شایان هپر ات( این وجوه تهگانکه بکه هکیچعنکوان در
ترلی عاملی نسوه اصلی آزمون بهصورت  3عام جداگانکه

مینماید .با توجه به اینکه مرکدودی( ایکن پکژوهش ،بسکنده
پردن به جمعی( غیربانینی دانشجویی بکوده اتک( ،پیشکنهاد

خود را نشان ندادند و همانطور په پیشتر بیکان شکد عامک

میشود پکه در پکژوهشهکای آتکی مشوصکات روانتکنجی

فاصله گرفتن بر روی ی

عام واحد بارگااری شکده اتک(

وفرتکو وهمکاران 2002 ،ان )ش بنابراین ،ایکن وجکوه صکرفا
تعریفی مفهومی از ابعاد موتل

پرتشنامه تجربه ها ،در جمعی( عمومی و در جمعی( بکانینی
نیا بررتی شود.

تازه فاصله گکرفتن هسکتند.
عکاملی بکودن

سپ سگزاری
از دپتر فرتکو و شاگردان ایرانکی ایشکان بابک( همککاری و

عوام اتتفاده شده ات( .همچنین ،رتبههای درصدی نمرات

بازخورد دادن به ترجمه متن پرتشکنامه تجربکه هکا تشککر و

خام عام هکا و نمکودار هیسکتوگرام عامک اول و دوم نشکان
می دهد په عام اول تقریبا توزیک نرمکال دارد و عامک دوم

قدرانی میشود.

پجی منفی دارد په با توجه به اینککه نمونکه غیربکانینی بکوده

من بع

ات( این انتظار وجود دارد په با توجه به تانم بودن نمونکه،

علیلو ،م .م ،.قاتم پور ،ع ،.عظیمکی ،ز ،.اپبکری ،اش و فهیمکی ،ص.
و .)1391نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در پیشبینکی صکفات

ونی با توجه به اینککه در نسکوه فارتکی تک

فاصله گرفتن مشاهده نشد ،از ایکن وجکوه بکرای نکامگکذاری

تعداد بیشتری از افراد از راهبرد تنظیم هیجانی فاصله گکرفتن
اتتفاده نمایند و بدینترتیب ،پجی منفکی پکاما قابک انتظکار
بوده ات(.
درمجموع ،فاصله گرفتن به عنوان مکانیام تیییر در درمکان
شناختی افسردگی شناخته میشود وتکفران و تکگال1990 ،ش

ب  ،راش ،شو و امری 1929 ،1و اینگرام و هونون )1986 ،و
در عاقهمندی فعلی به تلفیق رویکردهای درمانی ههناگاهی
و پککذیرش وتیککادل و همکککاران2002 ،ش تککگال و همکککاران،
2002ش هیا و همکاران )2004 ،مورد توجه قرار گرفته اتک(.
عاوه بر این ،بهعنوان یکی از راهبردهکای تنظکیم هیجکان در
مدل بدتنظیمی هیجان و درمان تنظیم هیجان ومنین و فرتکو،
 2013ان ) و درمان شناختی مبتنی بر ههن آگاهی وتکگال و
همکاران )2002 ،در نظر گرفته شده ات(ش بنابراین ،بکه نظکر
میرتد فاصلهگرفتن ،بهعنکوان یککی از مککانیامهکای تیییکر
درمانی و یکی از راهبردهای تنظکیم هیجکان از زمکان درمکان
شناختی پاتی تا درمان های موج تکوم ،اهمیک( خکود را
نشان داده ات( .با توجه به اینکه ،ت ت

ایکن درمکانهکا در

داخ ایران نیا بهطکور روزافکاون در حکال اتکتفاده هسکتند،
داشککتن نسککوه فارتککی ابککاار انککدازهگیککری ایککن تککازه در
پککژوهشهکای داخکلی ضکروری مینمکاید .در ایکن راتتکا،

شوصی( مرزی .ان یشه و رفتار.18-9 ،24 ،
پاویانی ،هش و موتوی ،ا.

 .و .)1382مشوصکه هکای روانسکنجی

نسوه فارتی پرتشنامه اضطراب ب  .مجله پزشکی دانشگاه
تیران 65 ،و.140-136 ،)2
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