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 چكيده

کند تا به شکل ارادی وآگاهانه افکار و اعمال جویی است. این سازه به عنوان نظام مهارگری شناختی به فرد کمك میسازه خلقی خودنظم تالشگر،گری مهار :زمينه

 با حاضر پژوهش: هدفاست. ( 2110) رتبارت و الیس توسط کند، مقیاس ساخته شدهکه این سازه را در نوجوانان ارزیابی می ابزارهایی یکی از. خود را مهارکند

 پژوهش این طرح :روش .شد انجام ساله 03 تا 05 نوجوانان از ای نمونه تالشگردر مهارگری مقیاس فارسی نسخه اعتماد قابلیت و درستی عاملی، ساختار بررسی هدف

نفر از دانش  003بود.  اهواز شهر 13-11 تحصیلی سال در دوم متوسطه مقطع آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. بود( عاملی تحلیل) همبستگی -توصیفی 

 هویت پرسشنامه ،(2110) رتبارت و الیس تالشگر مهارگری مقیاس از هاداده آوریجمع منظور به. شدند انتخاب ایمرحله چند ایخوشه گیرینمونه روش با آموزان

 چرخش با اصلی هایمؤلفه تحلیل نتایج: هايافته. شد استفاده( 0119) دی ویت و گالزیرموتون،  مدرسه به دلبستگی پرسشنامه و( 2112) رید و آکوئینو اخالقی

 آزمون هدف با تأییدی عامل تحلیل نتایج. است شده تشکیل سازیفعال و بازداری توجهی، مهارگری عامل، سه از تالشگر مهارگری مقیاس داد نشان واریماکس

 کرونباخ آلفای ضریب. کردند تأیید را مدل برازش نیز برازندگی هایشاخص وکلیه دارد هاداده با قبولی قابل برازش مقیاس این ساختار داد که نشان عاملی سه ساختار

( 25/1) مدرسه به دلبستگی و( 22/1) اخالقی هویت پرسشنامه هایمقیاس خرده با مقیاس این بین همبستگی. بود مقیاس مطلوب درونی همسانی دهنده نشان( 91/1)

با سنجش این  تواندمی که است اعتماد قابل و درست ابزاری تالشگر مهارگری مقیاس داد، نشان نتایج :گيرینتيجه. بودند معنادار و مثبت ضرائب همه که شد محاسبه

و بالینی  هایمحیط دردر زمینه خودمهارگری  مشکل دارای نوجوانان به تشخیص نماید. عالوه بر این،خطرات تحولی برای این بعد مهم را مشخص  نوجوانان، درسازه 

 ساختارعاملی، درستی، قابلیت اعتماد، مهارگری تالشگر. واژه كليدها: .مداخالت الزم یاری رساند ریزی و اجرایتحصیلی کمك کرده و به پژوهشگران برای برنامه

Background: Effortful control is a temperamental structure of self-regulation.This structure as a cognitive control 
system helps individuals to control their thoughts and actions voluntarily and consciously. The Effortful Control Scale, 
developed by Ellis and Rothbart (2001), is a tool for assessing this structure in adolescents. Aims: The purpose of this 
study was to investigate the factor structure, validity and reliability of the Persian version of the Effortful Control Scale 
in a sample of adolescents aged 15 to 18. Method: The design of this study was descriptive-correlation (factor analysis). 
The statistical population of the study was all the high school students living in Ahvaz in 98-99 academic year. 448 
students were selected by multi-stage cluster sampling. In order to collect the required data, Ellis and Rothbart's Effortful 
Control Scale (2001), Aquino and Reed's Moral Identity Questionnaire (2002) and Mouton, Dewitt, and Glazier's School 
Attachment Questionnaire (1993) were used. Results: The results of principal component analysis with varimax rotation 
indicated that the scale consists of three factors: attention, inhibition, and activation control. The results of confirmatory 
factor analysis, aimed to test three-factor structure, showed that the structure of this scale has acceptable fitness with data 
and all of the fitness Indicators confirmed fitness of the model. Cronbach's alpha coefficient (0.79) indicated the optimal 
internal consistency of the scale. The correlation between this scale and subscales of the moral identity (0/22) and school 
attachment (0/25) questionnaires was measured, all of which were positive and significant. Conclusions: The results 
indicated that the Effortful Control Scale is a valid and reliable tool which can determine developmental risks for this 
important dimension in adolescents by assessing this structure. Moreover it helps identifying adolescents with self-
control problems in clinical and educational settings. It also helps researchers to plan and implement necessary 
interventions. Key Words: Factor structure, validity, reliability, effortful control. 
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 مقدمه

ای از تحوالت چشمگیر در زمینه تحول است و نوجوانی دوره

کننده بینی، احتماال پیش0های افراد در خلقدر این دوره تفاوت

های روان مهمی از موفقیت، سازگاری )یا ناسازگاری( و آسیب

هاست که مطالعه درباره خلق شناختی است. پژوهشگران سال

این سازه  2های خودنظم جوییکودکان و نوجوانان را بر روی جنبه

و  9پذیریهای افراد در واکنشاند. خلق به تفاوتآغاز کرده

ویژگی خلقی  5رگری تالشگراشاره دارد. مها 0خودنظم جویی

، به نقل از 0131منحصر به فردی است که اولین بار توسط رتبارت )

جویی (، معرفی شد و به ظرفیت خودنظم2110الیس و رتبارت، 

اشاره دارد که در طول تحول کودکان ظهور یافته و به آنها اجازه 

. های هیجانی خود را مهارگری کننددهد فعاالنه رفتار و پاسخمی

جویی است و مهارگری تالشگر، سازه اصلی و زیر بنایی خودنظم

های غالب )مهارگری به عنوان توانایی فرد برای مهارگری تکانه

(، تمرکز و تغییر توجه در صورت لزوم )مهارگری 2بازداری

( و فعال کردن خود در جهت پیگیری اهداف با وجود 9توجهی

شود. کارکرد عریف می(، ت3تمایالت رقیب )مهارگری فعال سازی

مهارگری تالشگر به عنوان یکی از ابعاد خلق، گرچه به مقدار 

ماند ولی این بعد خلقی با افزایش سن زیادی در طول زمان ثابت می

این  شود و تحول آن تحت تأثیر تجربه نیز قرار دارد.چند وجهی می

ویژگی خلقی به عنوان یك سیستم مهارگری شناختی تعریف می 

به توانایی عصب  – 1در کنار سیستم کارکرد اجرایی شود و

روانشناختی افراد برای مهار و هماهنگی افکار و رفتار از قبیل برنامه 

کند و فعالیت می -اشاره دارد  01ریزی، سازمان دهی و حافظه کاری

دهد که از طریق سیستم مهارگری شناختی به افراد اجازه می

اعمال خود، در جهت رفتار هدفمند  ای بر افکار ومهارگری آگاهانه

نگر داشته باشند. پیامدهای مهارگری تالشگر و صفات یا آینده

جویی شامل پیشرفت و ثروت، سالمتی و طول مربوط به خودنظم

                                                           
1. temperament 
2. self-regulatory 
3. reactivity 
4. self-regulation 
5. effortful control 
6. inhibitory control 
7. attentional control 
8. activation control 
9. executive function 
10. working memory 

ها های ارتباطی است. پژوهشروان و مهارتعمر، مسائل بهداشت

غیرانطباقی و دهند این سازه در بروز رفتارهای انطباقی و نشان می

ناسازگارانه در کودکان، نوجوانان و بزرگساالن دخالت دارد. به 

عنوان مثال مطالعات همبستگی بین مهارگری تالشگر، وجدان، 

همدلی و پرخاشگری نشان داده است کودکان با مهارگری تالشگر 

پایین بعد از طرد شدن به احتمال بیشتری نسبت به دیگران 

نین شواهد فراوانی وجود دارد که نشان کنند. همچپرخاشگری می

دهند سطوح باالی مهارگری تالشگر به کاهش مشکالت رفتاری می

و افزایش رفتارهای مطلوب اجتماعی در کودکان و نوجوانان، 

گردد. سازگاری مثبت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی منتهی می

های مهارگری تالشگر شامل مهارگری توجهی همچنین مؤلفه

بر دروس( و مهارگری بازداری )مثل توجه نکردن به سر و )تمرکز 

پرتی( در جهت سازگاری توجهی به عوامل حواسصدا و بی

کند. همچنین مهارگری مطلوب با مدرسه به کودکان کمك می

تالشگر به عنوان شاخصی از موفقیت تحصیلی و اجتماعی در آینده 

گری تالشگر باالتر به گیرد. به عنوان مثال مهارمورد استفاده قرار می

های ریاضی و زبانی، معدل های تحصیلی شامل شایستگیبازده

ای مربوط است. همچنین های کلی مدرسهدرسی و شایستگی

پژوهشگران دریافتند که مهارگری تالشگر، در رابطه بین دلبستگی 

کند. سال نقش میانجی را ایفا می 09تا  3و ناسازگاری کودکان 

کودک بر تحول مهارگری  -ستگی والدین همچنین سبك دلب

تالشگر اثر گذاشته و تحول مهارگری تالشگر بر موفقیت تحصیلی 

ای در های مداخلهاثرگذار است. در حال حاضر بسیاری از برنامه

آموزان مدرسه به دنبال تقویت سازه مهارگری تالشگر در دانش

آموزان در انشهستند. در زمینه رابطه بین مهارگری تالشگرو رفتار د

ها نشان هایی انجام شده است. نتایج این پژوهشمدرسه نیز پژوهش

داده است که از کودکی تا نوجوانی، مهارگری تالشگر پایین با 

سطوح باالتر مشکالت رفتاری در مدرسه مرتبط است. مطالعه بر 

دبستانی نشان داد که مهارگری بازداری با روی کودکان پیش

ها توانایی خواندن رابطه دارد. همچنین پژوهش توانایی ریاضی و

رابطه مثبت بین مهارگری تالشگرو همدلی با پیشرفت تحصیلی و 

اند و این متغیرها به شکل مثبت سازگاری اجتماعی را نشان داده

بینی یك جو خوب اجتماعی )مثال جو مدرسه( را پیش ادراک

تی الزم است اند. برای شناخت و تقویت بعد مهارگری شناخکرده

های مختلف آن شناسایی و مورد گیری مؤلفهابزارهایی برای اندازه
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استفاده قرارگیرد. در رابطه با ارزیابی مهارگری تالشگر، از روش 

شود که مهمترین های متعددی در کودکان و نوجوانان استفاده می

دهی، گزارش والدین و گزارش ها )خودگزارشآنها پرسشنامه

های عصب شناختی است های آزمایشگاهی و سنجهنهمعلم(، آزمو

شود. بیشتر که در اینجا به اختصار بعضی از آنها شرح داده می

های خلقی )شامل ابزارهای ساخته شده برای ارزیابی مؤلفه

مهارگری تالشگر( ویژه کودکان طراحی شده است. ازجمله 

مقیاس ابزارهای ساخته شده برای ارزیابی خلق نوجوانان )شامل 

مهارگری تالشگر(، پرسشنامه ساخته شده توسط الیس و رتبارت 

( است که در مقاله حاضر ساختار عاملی، درستی و قابلیت 2110)

مورد بررسی قرار  اعتماد مقیاس مهارگری تالشگر از این پرسشنامه

گیری خلق گرفته است. پرسشنامه رفتار کودکان، برای اندازه

دهی توسط سشنامه یك نسخه گزارشکودکان طراحی شد. این پر

ساله  9تا  9مراقبین کودک است که ارزیابی دقیقی از خلق کودکان 

های پرسشنامه رفتار کودکان به دهد. تحلیل عاملی مقیاسارائه می

حل سه عاملی را بازیابی کرد و سه بعد گسترده صورت با ثباتی راه

و مهارگری  2، عاطفه منفی0خلقی شامل برونگردی / شادخویی

تالشگر را نشان داد. در این مطالعه با تأیید فرضیه رابطه بین خلق و 

پذیری، شواهد مربوط به درستی همگرا به صفات مربوط به جامعه

دست آمد. همچنین در این مطالعه همسانی درونی در نمونه 

 99/1با میانگین  12/1تا  20/1ای شامل ساله از دامنه 5تا  0کودکان 

حاصل  95/1با میانگین  12/1تا  29/1ساله از  9تا  2کودکان  و برای

 29/1ای از شد. در مطالعه دیگری ضرایب همسانی درونی را با دامنه

برای پرسشنامه رفتار کودکان گزارش  99/1و میانگین  10/1تا 

 کردند.

ای توسط ایوانز و بزرگساالن، پرسشنامه گیری خلقبرای اندازه

 253این مطالعه ( طراحی و اجرا گردید. در 2119رتبارت )

گویه مربوط  259مرد،  013زن و  051کارشناسی شامل  دانشجوی

مقیاس پرسشنامه خلق بزرگسال را تکمیل کردند. ضرایب  03به 

و باالتر بود  31/1یاس مق 03مقیاس از  09آلفای محاسبه شده برای 

به دست آمد )مهارگری  91/1و برای فقط یك مقیاس کمتر از 

. در این مطالعه یك مدل پنج عاملی شامل ابعاد (α= 22/1بازداری، 

                                                           
1. extraversion/ surgency 
2. negative affectivity 

و  0، برونگردی، وابستگی9یابیعاطفه منفی، حساسیت جهت

ای با مهارگری تالشگر استخراج شد که همگرایی قابل مالحظه

داشت. پرسشنامه دیگری برای  5مقیاس نشانگرهای کوچك ساسیر

قالب  ( در0112ارزیابی خلق نوجوانان توسط کاپالدی و رتبارت )

یك سنجه خودگزارشی طراحی و اجرا شد. این سنجه بر پایه کار 

( و 0112، به نقل از کاپالدی و رتبارت، 0133دری بری و رتبارت )

طراحی  جوییو خودنظم 2پذیری، برانگیختگیمتمرکز بر هیجان

سال  00تا  00آموز دبیرستانی سنین دانش 19شد. در این مطالعه 

های انجام شده نوجوان را تکمیل کردند. تحلیلپرسشنامه خلق اولیه 

ی مقیاس را قابلیت اعتماد، تحلیل عاملی اکتشافی و درستی واگرا

گویه بود که  023ارزیابی کردند. نسخه اولیه این پرسشنامه شامل 

گرفت. این پرسشنامه برای ارزیابی بهتر جنبه مقیاس را در بر می 00

( 2110توسط الیس و رتبارت )جویی های خلقی مرتبط با خودنظم

نفر از والدین آنها  22سال و  02تا  01نوجوان  099بازنگری شد. 

ها را تکمیل کردند. تحلیل عامل اکتشافی از نمرات خلق با پرسشنامه

، 9چرخش اوبلیمن، چهار عامل مهارگری تالشگر، شادخویی

مقیاس  وابستگی و عاطفه منفی را مشخص کرد. ضرایب آلفا برای

های متغیر بود. نتیجه حاصل از مرور پژوهش 30/1تا  20/1ا از ه

دهد که این انجام شده درباره ابزار به کار گرفته شده نشان می

اند. ولی گیری ابعاد گوناگون خلقی طراحی شدهابزارها برای اندازه

در پژوهش حاضر مقیاس مهارگری تالشگر به دلیل تمرکز بر جنبه 

جویی، کوتاه بودن، سهولت سازه خودنظمهای مهارگری شناختی 

گذاری انتخاب شد. با توجه به نکات مطرح شده و با در اجرا و نمره

مهارت  در شاخص تغییرات درک اهمیت دوره نوجوانی که توسط

می  مشخص همساالن با روابط و استقالل مهارگری، و اجرایی های

 به وطمرب هورمونی و جسمی زیستی، عصب شود و بروز تغییرات

 بروز و خلق برای تحولی بالقوه خطرات بلوغ که دوره دوران

هایی شود. الزم است سازهمی محسوب رفتاری و هیجانی مشکالت

مثل مهارگری تالشگر به عنوان یکی از ابعاد خلق که تنظیم و 

مهارگری ارادی و آگاهانه افکار، رفتارها و هیجانات را مدیریت می 

کند، مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. و از آنجایی که تاکنون در 

                                                           
3. orienting sensivity 
4. affiliativeness 
5. Saucier's Mini-Markers Scale 
6. impulsivity 
7. surgency 
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به عنوان بعد  های روانسنجی مقیاس مهارگری تالشگرایران ویژگی

نوجوانان مورد بررسی قرار نگرفته است، ارزیابی این شناختی خلقی 

تواند به تحول و گسترش مطالعات در این زمینه کمك ها میویژگی

 به توضیحات فوق، پژوهش حاضر با هدف بررسی نماید. با توجه

 در مهارگری تالشگر مقیاس قابلیت اعتماد و درستی عاملی، ساختار

ن اساس سؤاالت زیر در پژوهش ایرانی انجام شد. و بر ای نوجوانان

 حاضر مورد بررسی قرار گرفت:

سازه، ) یدرستاز  (ECSتالشگر )مهارگری  مقیاس . آیا0

 مالکی و واگرا( قابل قبولی برخودار است؟

 (ECS)مهارگری تالشگر  مقیاس که هاییماده مجموعه . آیا2

 دهند از قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار هستند؟را تشکیل می

 روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت 

 ها، توصیفی از نوع همبستگی )تحلیل عاملی( است. جامعهداده

مقطع ( پسر و دختر)آموزان دانش کلیه شامل پژوهش حاضر آماری

 حجم مورد در بود. 13-11 یلیتحص سال در اهواز دوم شهر متوسطه

 کلی توافق ساختاری هایمدل و عاملی تحلیل برای الزم نمونه

 نمونه حجم قلاحد ان،هشگروپژ از رىبسیا عمز به ماا ندارد، وجود

 معتقد نیز( 2101) ست. کالینا نمونه 211 رمنظو ینا اىبر زمال

 زمال نمونه 21 تا 01 متغیر هر اىبر کتشافىا عاملى تحلیل در است

 قلاحد ،ماا ؛ستا عفاد قابل 211 نمونه حجم کم ستد و ستا

 با. است شده پیشنهاد نفر 211 ىتأیید عاملى تحلیل در نمونه حجم

 تصادفی گیرینمونه روش به توجه با و توضیحات این از استنباط

 این به .شد برآورد نفری 003نمونه  حجم ای،مرحله چند ایخوشه

 ناحیه 9 شهراهواز، پرورش آموزش و ناحیه 0 بین از ابتدا که ترتیب

 صورت به مدرسه 2 ناحیه هر از سپس و انتخاب تصادفی صورت به

 پایه هر) کالس 9 مدرسه هر در پایان در شد انتخاب تصادفی

 تصادفی صورت به نمونه حجم به توجه با( کالس 0 تحصیلی

آوری اطالعات از در پژوهش حاضر برای جمع .شد انتخاب

 های زیر استفاده شد:مقیاس

 ابزار

پرسشنامه توسط آکوئینو و رید این  :0پرسشنامه هویت اخالقی

 هویت نام به اجتماعی هویت از شکلی گیریاندازه ( برای2112)

                                                           
1. Moral Identity Questionnaire 

 آزمون این ساختن برای ،(2112)رید  و آکوئینو. شد ساخته اخالقی

 تا خواستند هاآزمودنی از خودگزارشی است مقیاسی که

 992 مجموع در. کنند توصیف را اخالقی فرد یك خصوصیات

 کردن پیدا و محتوا تحلیل از پس. شد استخراج ناهمپوش صفت

 صفاتی فقط صفات این از. شد پیدا متمایز صفت 01 معنا،هم صفات

 بودند، داده پاسخ آنها به کنندگانشرکت درصد 91 حداقل که

 شاملصفت ) 1 هر که داد نشان نتایج. ماند باقی صفت 1 یعنی

 مددکار، بخشنده، دوستانه، رفتار دارای عادل، دلسوز، مراقب،

 شخصیت یك توصیف برای ،(مهربان و درستکار زحمتکش،

می  ایجاد را اخالقی هویت صفات، این و بوده ضروری اخالقی

 با ،(2112)رید  و گویه بود که آکوئینو 09کنند. پرسشنامه شامل 

 و ببخشند بهبود را مقیاس برازندگی توانستند هاگویه بعضی حذف

یافت. در پژوهش  تقلیل گویه 01 به پرسشنامه این هایگویه تعداد

 که کنند تصور را شخصی که شد خواسته هاآزمودنی حاضر از

 فکر چگونه شخص این که بگویند سپس و است صفات این دارای

 گویه 01 هاآزمودنی سپس. کندمی عمل و کندمی احساس کند،می

( تا 0مخالفم )ای از کامال درجه 9 مقیاسی در اهمیت اساس بر را

بندی کردند. این ابزار دارای دو خرده ( درجه9کامال موافقم )

 است میزانی سازیاست. درونی 9و نمادسازی 2سازیمقیاس درونی

 برای منسجم اخالقی هایویژگی صورت به شخصی هایارزش که

 جنبه دهنده نشان عامل این. یابدمی اهمیت شخص خودپنداشت

 هویت عمومی جنبه نمادسازی،. است اخالقی هویت اختصاصی

 چه به که دهندمی نشان که شودمی عباراتی شامل و است اخالقی

 در و جهان در هاآزمودنی هایفعالیت در اخالقی صفات میزان

ترین نمره برای هر آزمودنی پایین .شودمی منعکس دیگران با روابط

صورت معکوس به  1و  9باشد. سؤاالت می 91و باالترین نمره  01

( درستی 2112شود. در پژوهش آکوئینو و رید )گذاری مینمره

)یا استفاده  سازه این ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی

سازی و نماد های اصلی( برای دو عامل درونیاز روش تحلیل مؤلفه

سازی بدست آمد. قابلیت اعتماد این ابزار با استفاده از روش آلفای 

و در پژوهش  90/1 (2112) یدر و کرونباخ در پژوهش آکوئینو

 و 92/1 سازیبرای خرده مقیاس درونی ،(0919) یگراند و پورعظیم

و با استفاده از روش بازآزمایی برای خرده  99/1 نمادسازی برای

                                                           
2. internalization 
3. symbolization 
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در بدست آمد.  92/1 نمادسازی و 51/1 سازیمقیاس درونی

شنامه با استفاده از آلفای پژوهش حاضر قابلیت اعتماد این پرس

 بدست آمد. 93/1کرونباخ 

 موتون، توسط پرسشنامهین ا :0پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

 زانموآنشدا تحساساا ىجستجو جهت ،(0119)گالزیر  و دیویت

میزانی این پرسشنامه ست. ا هشد حیاطر سهرمد درون بطروا رهبادر

کنند، اندازه میآموزان حس تعلق به مدرسه را تجربه که دانش

درجه  9که در طیف لیکرت ست ا گویه 21 داراىکند. گیری می

 شود.گذاری می( نمره9موافقم )( تا کامال 0مخالفم )ای از کامال 

ها به هر گویه، متناسب با میزانی که نشان دهنده دلبستگی زمودنیآ

ها دهند. نمره کل هر فرد از جمع پاسخآنها به مدرسه است پاسخ می

گردد و نمره باالتر نشان دهنده دلبستگی بیشتر به مدرسه محاسبه می

های متغیر خواهد بود. همچنین گویه 011تا  21است. نمرات کل از 

گذاری به شکل معکوس نمره 21و  05، 00، 09، 02، 01، 9، 2، 0

لبستگی د و تعلق، کلی بطروا لفهؤم سه شاملشوند. این مقیاس می

شامل مواردی است که بر  2اول، روابط عام عامل. ص استخا ىها

مثل همساالن، معلم خاص )روابط درون مدرسه، بدون تعیین فردی 

شود. این عامل نشان دهنده حس پیوند دانش و مدیر(، متمرکز می

آموز به افراد درون مدرسه است، صرفنظر از اینکه آن شخص چه 

، نشانه حس 9قگویه دارد. دومین عامل، تعل 9کسی است. این عامل 

دارا بودن جایگاهی در مدرسه یا مناسب بودن این جایگاه است. به 

آموز در مدرسه حس عبارت دیگر، تعلق نشانه این است که دانش

گویه است. عامل سوم،  2ارزشمندی دارد. این عامل دارای 

هایی خاص از مدرسه مثل تمایل دارد جنبه 0های خاصدلبستگی

آموزان در آنها احساس هایی که دانشالیتمعلمان، مدیران یا فع

کنند را مشخص نماید )موتون، دیویت و گالزیر، دلبستگی می

 توسط انیرا در مقیاس ینا گویه دارد. 9(. این عامل نیز 0119

 نسنجیروا ىهاشاخص و ترجمه ،(0911) رکدیو و زادفر ه،هندوپژ

اکتشافی نشان داد  عاملی تحلیل مورد بررسی قرار گرفته، نتایج آن

 تحلیل نتایج که این مقیاس از سه عامل فوق تشکیل شده است و

 برازش پرسشنامه ساختار سه عاملی است که آن مؤید تأییدی عاملی

                                                           
1. School Attachment Questionnaire 
2. general relationship 
3. belongingness 
4. specific attachments 

دارد و قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش  هاداده با قبولی قابل

بدست  39/1 تا 31/1 بین آن ىهاسمقیا دهخر در آلفای کرونباخ

. در پژوهش حاضر قابلیت اعتماد این پرسشنامه با استفاده از آمد

 بدست آمد. 31/1آلفای کرونباخ، 

با توجه به  منطق استفاده از این دو پرسشنامه این است که 

های مقیاس مهارگری تالشگر با شباهت و رابطه مفاهیم و سازه

پرسشنامه پرسشنامه هویت اخالقی و دلبستگی به مدرسه، از این دو 

گیری درستی مالکی و همگرا استفاده شد. به عنوان جهت اندازه

 بلکه کندمی بینیپیش را رفتارها مستقیما تنها نه اخالقی مثال هویت

 گسستگی مثل) اجتماعی هایشناخت دیگر روابط با تواندمی

جویی و خودنظم. نماید تعدیل را( جوییخودنظم و اخالقی

 ظرفیت یك عنوان عنوان هسته اصلی آن، بهمهارگری تالشگر به 

 از و کرده بازداری را خودخواهانه هایانگیزه تواندمی روانشناختی

 دراز اهداف با که را رفتارهایی و کند ممانعت برانگیخته رفتارهای

 احساس بگذارد. همچنین، نمایش به را هستند هماهنگ فردی مدت

 که مدرسه درون افراد و مدرسه به نوجوانان خاطر و تعلق وابستگی

 است شود، عاملیمی شناخته مدرسه به دلبستگی عنوان تحت عموما

 است. این سازه و کارکردهای آن مرتبط مدرسه در موفقیت با که

های مهارگری تالشگر توضیح داده با کارکردهایی که برای مؤلفه

شد دارای وجوه مشترکی است که دلیلی برای انتخاب این پرسشنامه 

 باشد.یم

این مقیاس یکی از خرده مقیاس  :5مقیاس مهارگری تالشگر

های پرسشنامه خلق نوجوان است که توسط الیس و رتبارت 

گیری بعد مهارگری خلقی نوجوانان طراحی (، برای اندازه2110)

پنج  مقیاس لیکرتگویه است که در یك  21شده است. دارای 

گذاری می( نمره5( تا تقریبا همیشه )0از تقریبا هرگز ) ایدرجه

نشان دهنده مهارگری  (011)شود. برای هر فرد باالترین نمره 

( نشان دهنده مهارگری تالشگر 21ترین نمره )تالشگر باال و پایین

، 02، 00، 5، 0،2،0های پایین است. همچنین در این مقیاس گویه

شوند و این گذاری میبه صورت معکوس نمره 21و  09، 05 ،00

، 5، 2 یهامقیاس، دارای سه خرده مقیاس مهارگری توجهی )گویه

، 01،09، 9، 0، 0های سازی )گویه(، مهارگری فعال21، 00، 00، 3

و  09، 05، 02، 1، 2، 9های ( و مهارگری بازداری )گویه03و  02

                                                           
5. Effortful Control Scale 
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(، قابلیت اعتماد این 2119رتبارت )( است. در پژوهش ایوانز و 01

های مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس

سازی، مهارگری توجهی و مهارگری بازداری و کل مهارگری فعال

بدست آمد. همچنین  11/1و  30/1، 39/1، 90/1مقیاس به ترتیب 

ای به تهقابلیت اعتماد آن از طریق روش بازآزمایی با فاصله دو هف

 11/1و  30/1، 31/1، 91/1ها و کل مقیاس ترتیب برای خرده مقیاس

در تدوین این پرسشنامه، ابتدا متن اصلی توسط یك بدست آمد. 

دارای مدرک  متخصص زبان انگلیسی و دو نفراز دانشجویان

سپس دو نفر  روانشناسی به فارسی ترجمه گردید.کارشناسی ارشد 

زبان انگلیسی پس از بررسی این سه فرم از متخصصان روانشناسی و 

ترجمه، روی ترجمه نهایی توافق کردند. در نهایت توسط یك 

متخصص زبان انگلیسی دو زبانه و دو تن از اساتید روانشناسی و 

تربیتی، درستی صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت. علوم

دانش ف های مختلضمناً قبل از اجرای اصلی، پرسشنامه به گروه

جهت تکمیل ارائه شد تا درستی صوری  آموزان مقطع متوسطه دوم

ها قوت گرفته و وضوح و شفافیت زبان و قابلیت فهم گیریاندازه

بررسی مهار شود. با توجه به اهداف پژوهش، که  هادستورالعمل

درستی مقیاس مهارگری تالشگر قابلیت اعتماد و ساختار عاملی، 

انجام  20Spssو ایموس  افزارنرمها با استفاده از است، تحلیل داده

 شد.

 هايافته

حاضر ابتدا با استفاده از  درستی سازه این ابزار در پژوهش

. تحلیل عاملی اکتشافی و سپس با تحلیل عاملی تأییدی انجام شد

قبل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، اندازه شاخص کفایت نمونه 

و  31/1( محاسبه و برابر با KMO) برداری کیسر، میر و الکین

 1110/1و در سطح  (2X= 999/0512آزمون کرویت بارتلت )

دهد نمونه و ماتریس همبستگی ها نشان میمعنادار بود. این شاخص

ها با ترین عاملبرای تحلیل عاملی مناسب بودند. برای تعیین مناسب

توسط  های ویژه و درصد واریانس تبیین شدهدر نظر گرفتن ارزش

های اصلی و چرخش ها با روش تحلیل مؤلفههر عامل، عامل

ترین روش روش واریماکس، رایجواریماکس استخراج شدند. 

چرخش متعامد در تحلیل عاملی است. هدف این چرخش، رسیدن 

 باشد.به ساختار ساده با متعامد نگه داشتن محورهای عاملی می

نتایج تحلیل عاملی کنیم مشاهده می 0طور که در جدول همان

 02/92اکتشافی منجر به استخراج سه مؤلفه مهارگری توجهی )

سازی مهارگری فعال درصد(، 51/02درصد(، مهارگری بازداری )

درصد  22/51ها درصد( شده است که در مجموع این مؤلفه 11/5)

از واریانس مقیاس مهارگری تالشگررا تبیین کردند. همچنین در 

 باشد.می ا ارزش ویژه بیشتر از یك مشخصمقادیر ب ،0جدول 
 

 اصلی هایمؤلفه تحلیل در هامؤلفه واریانس درصد و ویژه . ارزش0جدول

 تراکمی درصد درصد واریانس تبیین شده ارزش ویژه هامؤلفه

0 09/2 02/92 02/92 

2 52/2 51/02 95/00 

9 03/0 11/5 22/51 
 

 

 

 
 . نمودار سنگریزه مقیاس مهارگری تالشگر0نمودار

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

14
00

.2
0.

10
2.

12
.9

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sy
ch

ol
og

ic
al

sc
ie

nc
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1400.20.102.12.9
https://psychologicalscience.ir/article-1-1193-fa.html


 عصمت مطهرنژاد و همکاران                                                         ...                      تالشگر مهارگری مقیاس اعتماد قابلیت و درستی عاملی، ساختار بررسی

 

388 

 

 . بارهای عاملی مقیاس مهارگری تالشگر2جدول

 میزان اشتراک عامل سوم عامل دوم عامل اول عبارت گویه

     رسماغلب سر قرار مالقات دیر می 0

 55/1 02/1 10/1 03/1 همزمان برایم مشکل استانجام دو آزمونه مختلف به شکل  2

 03/1 90/1 10/1 23/1 هایم را اجرا کنمتوانم برنامهاغلب نمی 0

 02/1 00/1 12/1 21/1 شودکنم تمرکز کنم، به راحتی حواسم پرت میوقتی سعی می 5

 50/1 02/1 13/1 59/1 متمرکز کنمتوانم به راحتی توجه خود را روی کارم شود، معموال میوقتی حواسم پرت می 3

 99/1 19/1 12/1 22/1 پرتی، تمرکز کنمبرایم سخت است که هنگام حواس 00

 50/1 10/1 92/1 09/1 توانم توجهم را روی آزمونه متمرکز کنمام، نمیوقتی از اتفاقات آینده خوشحال و هیجان زده 00

 01/1 00/1 10/1 55/1 محیط و تمرکز کردن برایم سخت است هنگام تالش برای مطالعه، نادیده گرفتن صداهای 21

 52/1 15/1 23/1 19/1 توانم در جایی آرام بنشینموقتی پرانرژی هستم به راحتی می 9

 90/1 00/1 51/1 12/1 ام را در شرایطی که خنده مناسب نیست، مهارگری کنمتوانم خندهمی 2

 03/1 01/1 51/1 20/1 غذا خوردن و... برایم سخت استمعموال مقاومت در برابر هوس نوشیدن،  02

 59/1 09/1 50/1 92/1 کنمام، راجع به عاقبت و نتیجه کارها فکر نمیوقتی هیجان زده 05

 29/1 90/1 20/1 09/1 مقاومت در برابر خرید یك کاالی جذاب برایم سخت است 09

 21/1 00/1 51/1 19/1 آسان استبرای من اجتناب و دوری از یك تفریح نا مناسب،  01

 21/1 20/1 01/1 01/1 توانم آزمونهم را انجام دهم حتی وقتی که ترجیحم این است که آن را انجام ندهممی 9

 50/1 09/1 99/1 12/1 توانم نوبت برای صحبت کردن را رعایت کنمام، میهایم هیجان زدهحتی وقتی برای بیان افکار و ایده 1

 22/1 50/1 112/1 15/1 توانم کار سختی را انجام دهم، حتی اگر تمایلی به انجامش نداشته باشممی 01

 21/1 59/1 12/1 02/1 کنمکنم که الزم است انجام شوند، همان موقع شروع به کار میوقتی به کارهایی فکر می 09

 00/1 01/1 19/1 13/1 آزمونه، پرداخت قبض و...(انجام ) دهمیممعموال کارهایم را قبل از موعد مقرر انجام  02

 50/1 90/1 00/1 00/1 شومترسم، معموال به آن وارد نمیوقتی نسبت به عاقبت و نتیجه کاری می 03
 

 

اصلی های لفهؤبارهای عاملی حاصل از تحلیل م 2در جدول 

های مقیاس پس از چرخش واریماکس و مقادیر اشتراک برای گویه

با نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  گزارش شده است.مهارگری تالشگر

اصلی و چرخش واریماکس با های لفهؤاستفاده از روش تحلیل م

لفه نشان داد ؤبر روی یك م 91/1مشخص نمودن حداقل بار عاملی 

 91/1ها بارعاملی باالتر از بر روی هیچ یك از مؤلفه 0گویه  که

های خود بار عاملی باالتر از لفهؤبر روی م های دیگرندارد. اما گویه

 21و  00، 00، 3، 5، 0، 2های این صورت که گویهدارند. به  91/1

تا  03/1، با بارهای عاملی بین مهارگری توجهیمربوط به عامل 

، 05، 02، 2، 9های ، گویه55/1تا  99/1میزان اشتراک بین و  21/1

، با بارهای عاملی بین مهارگری بازداریمربوط به عامل  01، و 09

، 1، 9های ، گویه21/1تا  90/1و میزان اشتراک بین  20/1تا  90/1

با بارهای  سازیفعال مهارگریمربوط به عامل  03و  02، 09، 01

باشند. در می 22/1تا  21/1و میزان اشتراک  20/1تا  90/1عاملی 

سه عاملی  ادامه با هدف آزمون برازندگی الگوی ساختاری مدل

تفاده برای مقیاس مهارگری تالشگراز روش تحلیل عاملی تأییدی اس

دهد که از آنجایی )مدل سه عاملی( نشان می 0شد. مندرجات شکل 

ها دارای ضرایب که در مدل سه عاملی اولیه بعضی از گویه

استاندارد قابل قبولی نبودند به همین دلیل، با توجه به توجیهات 

 – e1-e5،e2 – e19 ،e7 – e10 ،e13نظری با همبسته کردن خطاها )

e16) های مقیاس مهارگری در مدل اصالحی سه عاملی همه گویه

که در تحلیل عاملی اکتشافی به  0به غیر از گویه شماره تالشگر )

نسبتا قابل  دارای ضرایب استاندارد( دلیل بار عاملی پایین حذف شد

توان دریافت که در ارتباط شکل می باشند. با مالحظه اینقبولی می

، 00، 3، 5، 0، 2های شماره توجهی گویه با خرده مقیاس مهارگری

، 20/1، 22/1، 59/1، 91/1به ترتیب با ضرایب استاندارد  21و  00

های ، در خرده مقیاس مهارگری بازداری گویه90/1و  05/1، 55/1

، 91/1به ترتیب با ضرایب استاندارد  01، و 09، 05، 02، 2، 9شماره 

ده مقیاس مهارگری فعال و در خر 92/1و  90/1، 59/1، 01/1، 09/1

به ترتیب با بارهای  03و  02، 09، 01، 1، 9های شماره سازی گویه

باشد. عالوه بر می 90/1و  90/1، 09/1، 90/1، 00/1، 53/1عاملی 

آن، ضریب همبستگی بین دو خرده مقیاس مهارگری توجهی با 

و مهارگری  59/1و  01/1سازی مهارگری بازداری و مهارگری فعال
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 درستی سازه این ابزار است.بدست آمد که شاهدی بر  55/1سازی داری با مهارگری فعالباز
 

 
 مهارگری تالشگربا ضرایب استاندارد مقیاس تأییدی عاملی تحلیل عاملی سه اصالحی مدل .0شکل

 

ها و ساختار عاملی بین آنها در قالب مدل همچنین روابط گویه 

شود این مشاهده می 9سه عاملی آزمون شد. همانگونه که در جدول 

های مدل از برازندگی مناسبی برخوردار است. یکی از شاخص

( با x2= 2/922 برازش مطلق مجذور کای است که مقدار آن برابر با

آمده است.  بدست 110/1داری و سطح معنی =df 005آزادی درجه

مجذور خی شاخص برازندگی مطلق است و یك مقدار کوچك 

ها است با این دار آن حاکی از برازش خوب مدل با دادهغیر معنی

حال مجذور خی نسبت به اندازه نمونه بسیار حساس است و هنگامی 

دار شدن که اندازه نمونه افزایش یابد مجذور خی تمایل به معنی

دیگر مجذور خی نسبی است که مقدار  یابد. همچنین شاخصمی

 ثابت معیار فاقد یك شاخص ( بدست آمد هر چند این01/2آن )

 دهندة نشان کوچکتر آن مقدار اما قبول است، قابل مدل یك برای

های (. یکی دیگر از شاخص0919است )هومن،  بیشتر برازندگی

)ریشه خطای میانگین مجذورات  RMSEAمعتبر برازش مطلق 

های بین کواریانس/ تقریب( است این شاخص متوسط باقی مانده

همبستگی مشاهده شده از نمونه و مدل مورد انتظار برآورد شده از 

بدست آمده است. به عقیده بایرن  15/1جامعه است که مقدار آن 

ز ( مقادیر کمتر ا0910، به نقل از پاشاشریفی و همکاران،0113)

های برازش، شوند. دومین دسته از شاخصمناسب تلقی می 19/1

باشد، که عبارتند از شاخص برازش های برازش نسبی میشاخص

، شاخص برازش هنجار شده یا نرم 39/1 یرمقاد( با CFIتطبیقی )

( با مقادیر IFIو شاخص برازش فزآینده ) 32/1( با مقادیر NFIشده )

، به نقل از پاشا 0110کامپو و روزا )است. نایت، ویردین، او 31/1

اند که برازش باالتر از پیشنهاد کرده (0910شریفی و همکاران، 

های شود. سومین دسته، شاخصبرازش قابل قبولی تلقی می 31/1

 12/1 یرمقاد( با GFIبرازش ایجازی مانند شاخص نیکویی برازش )

که  31/1با مقادیر  (AGFIو همچنین شاخص برازش انطباقی )

 توجه با کلی، طور شوند. بهمناسب تلقی می 11/1از مقادیر بزرگتر 

مدل سه عاملی  که گفت توانمی آمده دست به هایشاخص به

گیرد. درستی می قرار تأیید مورد و ها داردبرازش قابل قبولی با داده
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ضریب  مالکی مقیاس مهارگری تالشگر، از طریق محاسبه

 (2112اخالقی آکوئینو و رید ) هویتهمبستگی آن با پرسشنامه 

های گزارش شده است. مقیاس 0محاسبه شد که نتایج آن در جدول 

آموزان اجرا و اطالعات بدست نفر از دانش 003 ینبمذکور در 

آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج نشان 

ماد سازی و نداد که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس درونی

؛ مهارگری 20/1، 91/1با خرده مقیاس مهارگری توجهی،  سازی

که همگی  20/1، 99/1سازی و مهارگری فعال 90/1، 90/1بازداری 

 باشددارای ضرایب همبستگی نسبتا باال، مثبت و معنادار می

(110/1 >Pکه این ضرایب نشان ) دهنده این است که مقیاس

بی برخوردار است. مهارگری تالشگراز درستی مالکی مطلو

همچنین همبستگی بین پرسشنامه هویت اخالقی با مقیاس مهارگری 

بدست آمد و همچنین در این مقیاس ضرایب  22/1تالشگر 

های مهارگری تالشگر با یکدیگر مقادیر همبستگی بین خرده مقیاس

(. برای محاسبه درستی 0جدول بدست آمد ) 90/1تا  21/1بین 

پرسشنامه  زمان آن باتالشگراز اجرای هم همگرای مقیاس مهارگری

(، استفاده شد 0119) گالزیر و دی ویت دلبستگی به مدرسه موتون،

شود ارائه شد. همانطور که مشاهده می 5که نتایج آن در جدول 

های مهارگری توجهی، مهارگری بازداری و همبستگی خرده مقیاس

(، 92/1ترتیب )سازی با دلبستگی به مدرسه یه مهارگری فعال

( است و همبستگی بین مقیاس مهارگری تالشگر 90/1( و )93/1)

بدست آمد که همگی ضرایب  25/1با مقیاس دلبستگی به مدرسه 

مثبت و معناداری هستند و این ضرایب نشان دهنده این است که 

مطلوبی برخوردار  مقیاس مهارگری تالشگر از درستی همگرای

د این ابزار از طریق بررسی همسانی است. همچنین قابلیت اعتما

با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. این ضرایب برای  درونی

(، مهارگری بازداری 20/1های مهارگری توجهی )خرده مقیاس

( بدست آمد. همچنین برای 23/1سازی )( و مهارگری فعال20/1)

بدست آمد. این نتایج نشان می  91/1تالشگر کل مقیاس مهارگری 

که مقیاس مهارگری تالشگراز همسانی درونی قابل قبولی  دهد

 (.2است )جدول برخوردار 

 

 های برازش مدل برای مقیاس کنترل تالشگرشاخص .9جدول

 2X df /df2X IFI NFI CFI GFI RMSEA AGFI مدل سه عاملی

 2/922 005 01/2 31/1 32/1 39/1 12/1 15/1 31/1 
 

 

 های هویت اخالقیتالشگر با مؤلفه مهارگریهای مقیاس . ضریب همبستگی بین مؤلفه0جدول

 9 2 5 0 9 2 0 هاخرده مقیاس

       0 . مهارگری توجهی0

      0 21/1** ی بازداریمهارگر .2

     0 21/1** 90/1** ی فعالسازیمهارگر .9

    0 21/1** 92/1** 99/1** . مهارگری تالشگر0

   0 35/1** 99/1** 90/1** 91/1** سازی. درونی5

  0 00/1** 39/1** 20/1** 90/1** 20/1* . نمادسازی2

 0 39/1** 35/1** 22/1** 29/1 95/1** 99/1** یت اخالقیهو .9

 05/01 52/21 19/23 30/51 21/01 91/03 30/20 میانگین

 00/1 05/5 92/5 30/01 95/0 11/0 01/5 انحراف استاندارد
 

 

ماتریس همبستگی مقیاس مهارگری تالشگر با مقیاس  .5جدول

 دلبستگی به مدرسه

 0 9 2 0 هاخرده مقیاس

    0 ی به مدرسهدلبستگ .0

   0 **92/1 . مهارگری توجهی2

  0 **21/1 **93/1 . مهارگری بازداری9

 0 **91/1 **92/1 **90/1 سازی. مهارگری فعال0
 

 

 های مهارگری تالشگرضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس .2جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر ردیف

 20/1 مهارگری توجهی 0

 20/1 مهارگری بازداری 2

 23/1 سازیمهارگری فعال 9

 91/1 کل مقیاس 0
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 گيرینتيجهبحث و 

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، درستی و قابلیت 

ای متشکل از نوجوانان اعتماد مقیاس مهارگری تالشگردر نمونه

ها نشان داد که خرده مقیاس مهارگری توجهی ایرانی انجام شد. یافته

دارای بیشترین میانگین و خرده مقیاس مهارگری بازداری  30/20

در راستای سؤال اول پژوهش رین میانگین است. دارای کمت 91/03

مالکی، سازه و ) یدرست( از ECSتالشگر )مهارگری  مقیاس آیا

همگرا( قابل قبولی برخودار است؟ از تحلیل عامل اکتشافی، تأییدی 

و همبستگی پیرسون استفاده شد. در تحلیل عامل اکتشافی با استفاده 

گویه در  01، واریماکسهای اصلی و چرخش لفهؤتحلیل م از روش

گویه  9سه عامل انتخاب شدند به این ترتیب که در عامل اول، 

خرده  گویه مربوط به 2مربوط به خرده مقیاس مهارگری توجهی، 

سازی گویه مربوط به مهارگری فعال 2مقیاس مهارگری بازداری و 

های به دست آمده قرار گرفتند. سپس به منظور تأیید ساختار عامل

لیل عامل تأییدی استفاده شد. در تحلیل عامل تأییدی، از تح

ها نشان دادند. های برازندگی مدل برازش قابل قبولی با دادهشاخص

 از طریق محاسبه همچنین درستی مالکی مقیاس مهارگری تالشگر،

اخالقی آکوئینو و رید  هویت ضریب همبستگی آن با پرسشنامه

ضرایب همبستگی بین  داد کهنتایج نشان گیری شد. اندازه (2112)

با خرده مقیاس مهارگری  سازی و نمادسازیخرده مقیاس درونی

( و 90/1(، )90/1) یبازدار، مهارگری (20/1)(، 91/1) یتوجه

( که همگی دارای ضرایب 20/1(، )99/1)سازی مهارگری فعال

دهنده باشد که این ضرایب نشانهمبستگی باال، مثبت و معنادار می

این است که مقیاس مهارگری تالشگراز درستی مالکی مطلوبی 

برخوردار است. همچنین برای محاسبه درستی همگرای مقیاس 

دلبستگی به زمان آن با پرسشنامه از اجرای هممهارگری تالشگر

نتایج نشان  .استفاده شد(، 0119) گالزیر و دی ویت مدرسه موتون،

ی مهارگری توجهی، مهارگری هاداد که همبستگی خرده مقیاس

سازی با دلبستگی به مدرسه به ترتیب بازداری و مهارگری فعال

( است که همگی ضرایب مثبت و 90/1( و )93/1(، )92/1)

معناداری هستند و این ضرایب نشان دهنده این است که مقیاس 

مهارگری تالشگر از درستی همگرای مطلوبی برخوردار است. 

مجموعه ماده  سؤال دوم پژوهش حاضر که آیابرای بررسی  همچنین

دهند از ( را تشکیل میECSتالشگر )مهارگری  مقیاس که هایی

قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار هستند؟ از ضریب آلفای کرونباخ 

بدست آمده برای خرده  استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ

( و 20/1)(، مهارگری بازداری 20/1توجهی ) های مهارگریمقیاس

( بدست آمد. همچنین برای کل مقیاس 23/1سازی )مهارگری فعال

دهد که ( بدست آمد. این نتایج نشان می91/1تالشگر )مهارگری 

مقیاس مهارگری تالشگراز همسانی درونی قابل قبولی برخوردار 

ی هاهای این پژوهش همسو با نتایج پژوهشاست. در مجموع، یافته

توان از ( است و می2101)الیس و فریسر  (،2110الیس و رتبارت )

این نتایج جهت ارزیابی سازه مهارگری تالشگر به عنوان بعد 

شناختی خلق نوجوانان استفاده کرد و استفاده از ابزاری معتبر در این 

تواند به ارزیابی بهتر این سازه در نوجوانان کمك نماید. زمینه می

دوره نوجوانی، دوره تحول باید بر این موضوع مهم تأکید کرد که 

های مربوط به مهارگری تالشگربه عنوان یکی از ابعاد مهم مهارت

توانند بین ها میجویی است. این مهارتخلقی سازه خودنظم

خصوصیات ژنتیکی، تجارب اولیه و کارکرد بزرگسالی ارتباط 

برقرار ساخته و نوجوان را برای سازگاری فردی و اجتماعی آماده 

های توانند از بروز آسیبها میهمچنین این مهارت نمایند.

روانشناختی در این دوره و در بزرگسالی پیشگیری نموده، تعیین 

درستی روانشناختی، موفقیت تحصیلی و کسب کننده روان

های این های اجتماعی نوجوان باشند. بنابراین یافتهصالحیت

های مرتبط از جمله، الیس پژوهش ضمن همسویی با نتایج پژوهش

تواند در ( می2103( فرر و رابینز )2109)(، نیگ 2101) یسرفرو 

جهت ارزیابی زود هنگام سازه مهارگری تالشگرو مداخالت اولیه 

های روانی در دوره برای بهبود آن و کاهش خطر ابتال به آسیب

نوجوانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این سیستم مهارگری 

ای بر افکار، دهد مهارگری آگاهانهاختی به نوجوان اجازه میشن

اعمال و هیجانات خود داشته و در جهت رفتار هدفمند و آینده نگر 

های مختلفی که فرد در آنها به فعالیت حرکت کند. با این حال بافتار

توانند نقش بسیار پردازد، اعم از خانواده، مدرسه و اجتماع میمی

های مهارگری تالشگرو پیامدهای تحولی مهارت مهمی در رابطه

در  هاتوان در جهت پرورش این مهارتداشته باشند. بنابراین می

هایی را تدارک و اجرا نمود. در مجموع خانواده و مدرسه برنامه

توان نتیجه گرفت که این ابزار به علت داشتن ضرایب قابلیت می

یل و تفسیر، شرایط اعتماد و درستی مناسب، سهولت اجرا و تحل

آورد. با این استفاده وسیع پژوهشگران را از این ابزار فراهم می

باشد. به عنوان هایی نیز میوجود پژوهش حاضر دارای محدودیت
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 بنابراین بود، آموزاندانش شامل فقط حاضر مثال، نمونه پژوهشی

 دیگر هایگروه پژوهش به این هاییافته پذیریتعمیم ظرفیت

همچنین شواهد قوی تجربی رابطه  .است بیشتری مطالعات نیازمند

سازه مهارگری تالشگر با سایر متغیرها از جمله درونی و بیرونی 

سازی مشکالت روانشناختی از جمله پرخاشگری، استفاده از الکل 

یا مشکالت رفتاری و از سوی دیگر سازگاری اجتماعی، موفقیت 

ند. با این حال گستردگی و گاهی دهتحصیلی و همدلی را نشان می

ناهمسانی تعریف این سازه و اشتراکات مفهومی آن با سایر 

گیری آن شده متغیرهای خلق موجب گستردگی روش های اندازه

تواند شواهد است. از سوی دیگر ناهمسانی در تعریف این سازه می

مربوط به درستی و قابلیت اعتماد ابزار را تحت تأثیر قرار دهد. 

مچنین در پژوهش حاضر نیز تنها از پرسشنامه برای ارزیابی این ه

شود در ها پیشنهاد میسازه استفاده شد. با توجه به این محدودیت

های گیری شامل آزمونههای آتی از سایر ابزارهای اندازهپژوهش

های گزارش والدین و معلمان نیز استفاده گردد. آزمایشگاهی، فرم

هایی با دامنه متنوع سنی قابلیت استفاده از نمونهتوان با همچنین می

یافته  فوق، هایمحدودیت وجود پذیری آن را افزایش داد. باتعمیم

مهارگری  مقیاس فارسی نسخه که داد نشان حاضر مطالعه های

 نیاز پاسخگوی تواندمی جدید ابزار یك مثابه تالشگر به

جویی خودنظمابعاد مهم خلقی سازه  جهت سنجش در پژوهشگران

با مهارگری توجهی،  افراد گروه سه تفکیك و آموزاندانش

 سازی باشد.بازداری و فعال
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