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 چکیده
آگاهی در بین نسخه فارسی پرسشنامه هیجان سنجی های روانهدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی

آموزان دختر و پسر مناطق پنجگانه آموز از دانشدانش ۵8۵منظور تعداد آموزان شهر تبریز بود. به این دانش

ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هیجان  ای چندمرحلهگیری خوشهشهر تبریز با استفاده از روش نمونه

های نارسایی هیجانی تورنتو و هوش هیجانی شات ها اجرا شد. همچنین پرسشنامه آگاهی بر روی آن

سی روایی همگرا، همراه با پرسشنامه اصلی توسط نمونه تکمیل شد. جهت بررسی روایی منظور برر به

های نارسایی هیجانی و هوش هیجانی مالکی همزمان، همبستگی بین پرسشنامه هیجان آگاهی با پرسشنامه

مورد ها های آماری همبستگی، تحلیل عوامل و تحلیل واریانس دادهاستفاده شد؛ سپس با استفاده از روش

های اصلی نشانگر استخراج پنج مؤلفه  تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه

ها بود که های دیگران و تحلیل هیجانها، آگاهی بدنی، توجه به هیجانها، ابراز هیجانتمایز هیجان

گر برازش مطلوب مدل استخراج شده کرد. تحلیل عاملی تائیدی نشانواریانس را تبیین می ۱۳/۵2درمجموع 

 79/0 تا 66/0ها بین  برای مؤلفه و 82/0بود. ضریب اعتبار پرسشنامه به روش بازآزمائی برای کل پرسشنامه 

های هیجان آگاهی و مقیاس نارسایی هیجانی و  محاسبه شد. همچنین محاسبه ضرایب همبستگی بین مؤلفه

ز روایی مالکی باال و خوبی برخوردار است؛ بنابراین پرسشنامه هوش هیجانی نشان داد که پرسشنامه فوق ا

 باشد.سنجی الزم برای نمونه ایرانی می های روانهیجان آگاهی دارای ویژگی
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 مقدمه
برای بقاء بسیار ضروری کنند که ها الگوهای عمل خودکاری را فراخوانی میهیجان

هستند، ولی عمل بر اساس الگوهای هیجانی ابتدائی، باعث ایجاد مشکالتی در محیط 
سازی توجه به هیجان، (. از طریق معطوف20۱6و همکاران،  ۱شود )فوالدیاجتماعی می

شود الگوهای خودکار پردازش متوقف شده و زمینه برای کنترل رفتارها فراهم می
دهد که پیش از آنکه پاسخ (. این موضوع نشان می20۱2، 2کنی، بازینسکا)اسایگل، بو

باید وجود داشته باشد. عالوه بر  ۳ای مناسب به موقعیت ارائه شود، آگاهی هیجانیمقابله
این، آگاهی دقیق و گسترده مانند تحلیل دقیق ماهیت هیجان و شناسایی پیشایندها و 

دهد. این رویکرد سازگارانه به موقعیت را افزایش می پسایندهای ممکن، احتمال دستیابی به
شمارند میکند که چرا درمانگران هیجان، آگاهی را در بیماران با ارزش وضعیت تبیین می
. (20۱6، 6و تامپسون مانکاس، تایلر بودن؛ 20۱4، ۵؛ واین و آلدااو2004، 4)آمادور و دیوید

ای مهم در مفهوم بالینی بینش هیجانی، پدیده درمانی نیز،در همین رابطه و در گستره روان
هیجانی است که برای پیشرفت  -پویشی و همچنین عقالنیرویکردهای درمانگری روان

، 7باشد )کاستنگای و هیلمیفرایند درمان خصوصاً ایجاد تغییرات رفتاری پایدار حیاتی 
بیماری خویش آگاهی  فرد بر ماهیت و فرایندهای تأثیرگذار در وضعیت نکهیافهم (. 2007

 (.۱۳88پور، تواند تأثیر مهمی بر بهبود وی داشته باشد )یوسفی و قربانعلیدارد یا نه می
شناختی احتماالً با بهزیستی فرد مرتبط طورکلی، آگاهی و بینش به عملکردهای روان به

(. بخشی از این ۱۳88آبادی، ؛ یوسفی، عابدین و فتح2007است )کاستنگای و هیل، 
 8دیده بالینی نارسایی هیجانیتواند معطوف به کارکردهای هیجانی خود شود. پگاهی میآ

ها از احساسات های اساسی اختالل در شناسایی، ابراز کالمی و تمایز هیجان شامل مؤلفه
زیرمنس، انگلند، آلمان و  ریجن و اسکات رست، وات، اسپرانگ،فیزیولوژیکی است )وان

؛ دانجس، 20۱۳؛ کامل، 20۱2؛ وندرویک، درکس، هان، بنینگا و بوئر، 20۱۱، 9اسواب
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(. ۱996رو با هیجان آگاهی در ارتباط است )سیفنوس،  ( ازاین20۱۳، ۱کرستینگ و ساسلو
اند که نارسایی هیجانی با سطوح پائین هیجان آگاهی های متعددی نشان دادهپژوهش

-( و با اختالل۱۳9۵، یزدان بخش و کریمی، ؛ کرمی20۱۳)دانجس، کرستینگ و ساسلو، 

پزشکی مختلف مرتبط هستند )وندرویک و  تنی و روانهای روانهای بدنی شکل، اختالل
گونه که همان (؛20۱6کانبارا و فوکاناگا، ؛ 20۱۵؛ تایلر بودن و تامپسون، 20۱2دیگران، 

ن به هروئین )کراپارو و ارتباط میان نارسایی هیجانی و بازشناسی هیجانی مختل در معتادا
اند که میان باورهای ها همچنین نشان داده( قابل مشاهده است. پژوهش20۱6، 2همکاران

؛ برقی ایرانی، بختی، ۱۳9۱یی و محبی، مربوط به هیجان با سالمت روان )کرمی، زکی
 (.20۱۳( و پاسخ دادن همدالنه ارتباط وجود دارد )کامل، ۱۳9۳بگیان و کرمی، 

( به عنوان توانایی شناسایی ۱987گاهی هیجانی اولین بار توسط الن و شوارتز )مفهوم آ
(. 20۱2های خود و دیگران تعریف شده است )اسایگل و همکاران، و توصیف هیجان

)مانکاس، شود و توجه به هیجانات را شامل می ۳آگاهی هیجانی که دو بعد وضوح هیجانی
(، به عنوان درک عواطف و ۱۳86عریضی، صادقی، ، ؛ یوسفی20۱6و تامپسون،  تایلر بودن

های مرتبط با ادراک عقالنی تعریف شده و دربرگیرنده تلویحات مهمی در هیجان
جریان انتقال است )کاستنگای و  ژهیو بهدرمانی، فردی در بافت روانخصوص روابط بین

ظیم هیجان ی اساسی و ضروری برای تنها شرط شیپیکی از  طورمعمول به( و 2007هیل، 
 ؛20۱6، 4؛ می نی، هاسکینگ و ریپرت20۱2سازگارانه است )اسایگل و همکاران، 

 (.۱۳94؛ تقوی، آزاد فالح و موتابی، 20۱۵، ۵کشدان، بارت و مک نایت
ی فرایند توجه اشاره دارد که با کارکردهایی نظیر تعبیر و تفسیر و نوع بهآگاهی هیجانی 

های خود را مورد سازد تا هیجانتوجه فرد را قادر میارزشیابی مرتبط است. این فرآیند 
های مختلف، شناسایی پیشایندهای بازبینی قرار بدهد. عالوه بر این، تمایز کیفی بین هیجان

سازد )تایلر بودن و های فیزیولوژیک تجربه هیجانی را ممکن میها و تشخیص همبسته آن
های نگرشی است که به رنده جنبهبرگی (. آگاهی هیجانی همچنین در20۱۵تامپسون، 

ای نزدیک با فرآیندهای تفسیر و توجه در هم تنیده هستند. اگر تجربه هیجانی موجب  گونه
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شرم و خجالت فرد شود، توجه به آن و ارزیابی آن با دید باز مشکل خواهد بود. 
 برعکسشود و ها باعث تضعیف توجه به آن میطورکلی، انکار قابلیت و توانایی هیجان به

 (.2008، ۱)ریف، آسترولد، میرز، تروت و لی
( برای توصیف شش جنبه از کارکرد 2008پرسشنامه هیجان آگاهی ریف و همکاران )

( 4ها، ( آشکارسازی هیجان۳ها، ( مشارکت کالمی هیجان2ها، ( تمایز هیجان۱هیجانی 
ها طراحی شده است. ن( تحلیل هیجا6های دیگران و ( توجه به هیجان۵آگاهی بدنی، 

شود تا میزان مطابقت هر دهندگان خواسته می گویه است و از پاسخ ۳0پرسشنامه دارای 
، گاهی ۱ای )درست نیست= نقطه گویه را با وضعیت خودشان بر اساس یک مقیاس سه

بندی کنند. نمرات باال در این پرسشنامه ( درجه۳، اغلب درست است=2درست است= 
یجانی بیشتر و نمرات پایین نشانگر آگاهی هیجانی کمتر است. ریف و نشانگر آگاهی ه

های آموزان، همسانی درونی گویهنفری از دانش 66۵( در یک نمونه 2008همکاران )
 ،74/0 ،76/0 ،77/0، 74/0جنبه هیجانی به ترتیب  6پرسشنامه را در نسخه اصلی برای 

املی انجام شده بر روی نسخه اصلی به دست آوردند. همچنین در تحلیل ع 77/0، 77/0
آگاهی که نشانگر ساختار عاملی مناسب پرسشنامه است، سازندگان )ریف پرسشنامه هیجان

درصد واریانس را  %49اند که مجموعاً  ( شش عامل را شناسایی کرده2008و همکاران، 
نایی ( توا۱( شش جنبه نسخه کودکان را شامل 2007کنند. ریف و همکاران )تبیین می

ها ( بیان کالمی هیجان2(، 2هاها )تمیز هیجان ها و پیشایندهای آنمتمایز کردن هیجان
( توجه 4( 4ها )آشکارسازی هیجان( ابراز غیرکالمی هیجان۳(، ۳ها)مشارکت کالمی هیجان

( تمایل برای رویارویی با ۵(، ۵های فیزیولوژیک تجربه هیجانی )آگاهی بدنیبه جنبه
های دیگران )توجه ( تمایل برای رویارویی با هیجان6(، 6ها)تحلیل هیجان های خودهیجان

 ( شناسایی کردند.7های دیگرانبه هیجان

اند، سؤالی( را بر اساس مفهوم نارسایی هیجانی ساخته 40پرسشنامه هیجان آگاهی )فرم 
-مانند جنبههایی خاص ها و جنبه وجود هیجان آگاهی ممکن است در برگیرنده مؤلفه بااین
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( باشد بیشتر از آن چیزی 2008گذاری هیجانات )ریف و همکاران، های نگرشی و ارزش
 ۱سنتی نارسایی هیجانی مانند پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو هایرا که در پرسشنامه

سؤالی(  ۳0 شده پرسشنامه هیجان آگاهی )فرم دنظریتجدشده است، بسنجد. نسخه  منعکس
ها معرفی شد که ساختار عاملی آن مشابه ها و کاهش گویه ح مفهومی مؤلفهمنظور اصال به

 (.20۱6آگاهی بود )فوالدی و همکاران، سؤالی و شامل شش مؤلفه هیجان 40فرم اولیه 
شناختی که بخشی از آن آگاهی و بینش به عملکردهای روانگونه که اشاره شد، همان

باشد، با بهزیستی افراد مرتبط است )کاستنگای و معطوف به کارکردهای هیجانی خود می
رتباط و نقش هیجان (. عالوه بر بهزیستی، ا۱۳88آبادی، ؛ یوسفی، عابدین و فتح2007هیل، 

-های روانها در اختالل نقش هیجانات و آگاهی به آن ازجملهشناختی در سالمت روان

؛ کیمی، واکروشو، 20۱۱ ریجن و همکاران،؛ وان20۱0، 2شناختی )کرینگ و کاپونینگر
( و در 20۱۵؛ تایلر بودن و تامپسون، 20۱2، ۳جابسن احمد، تاریر، ماالسپینا، گروس

؛ وندرویک، درکس، 2008شکایات جسمانی کودکان و خردساالن )ریف و همکاران، 
معتبر و  ابزار یک به نیاز ( نشان داده شده است. با توجه به20۱2، 4دیهان، بنینگا و بور

 صورت به آن سنجیروان هایویژگی آگاهی کهجهت ارزیابی و سنجش هیجان مناسب
 اطمینان با و تر راحت متخصصان این از بعد تا باشد گرفته قرار بررسی مورد جانبه همه

آگاهی ، هدف پژوهش حاضر اعتبار سنجی پرسشنامه هیجاننمایند استفاده بیشتری از آن
های شهر تبریز و پاسخ به این سؤال است که ویژگی آموزان مقطع راهنماییدر جامعه دانش

های استخراج  اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه هیجان آگاهی کدام است؟ مؤلفه
 شده پرسشنامه کدامند؟

 روش

یی شهر تبریز بودند که در سال راهنماآموزان مقطع جامعه پژوهش شامل کلیه دانش
نفر با استفاده از شیوه  ۵8۵از جامعه فوق تعداد  مشغول به تحصیل بود. 90-9۱تحصیلی 

ای انتخاب شدند. به این صورت که ابتدا از بین نواحی  ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه
مدرسه  ۱0( و سپس از دو ناحیه فوق ۵ و ۱وپرورش ابتدا دو ناحیه )ناحیه  پنجگانه آموزش

                                                           
6. Toronto Alexithymia Scale 
7. Kring, Caponigro 
8. Kimhy,Vakhrusheva, Jobson-Ahmed,Tarrier, Malaspina, Gross 
9. Van der Veek, Derkx, De Haan, Benninga & Boer 
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آموز نفر دانش 20هر کالس  و از هریک از مدارس یک کالس در هر پایه و درنهایت از
پسر  289درصد( و  ۵9/۵0دختر ) 296به شیوه تصادفی انتخاب شدند. نمونه موردنظر شامل 

 ۵۵/۱۳( و 76/۱) ۱۱/۱۳درصد( و به ترتیب با میانگین و انحراف معیار سنی  40/49)
در پایه سوم  نفر ۱79نفر در پایه دوم و  ۱88نفر در پایه اول،  2۱8( بود. از این تعداد، 06/2)

شهر تبریز بر اساس اطالعات  ۵ و ۱کردند. الزم به ذکر است که در نواحی  تحصیل می
مدرسه راهنمایی وجود داشت که به شیوه  ۵0وپرورش نواحی مذکور درمجموع  آموزش

مدرسه انتخاب شدند.  ۱0 آموزان دختر و پسرکامالً تصادفی و با رعایت نسبت دانش
 عات از ابزارهای زیر استفاده شد:منظور گردآوری اطال به
-منظور شناسایی و ارزیابی نحوه احساس و تفکر دانش ( پرسشنامه هیجان آگاهی: به۱

آگاهی )ریف های خودشان از نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هیجانآموزان درباره هیجان
هیجانی جنبه از کارکرد  6( استفاده شد. این پرسشنامه برای توصیف 2008و همکاران، 
ها، آگاهی بدنی، توجه به آشکارسازی هیجان ها،ها، مشارکت کالمی هیجان)تمایز هیجان

گویه است.  ۳0پرسشنامه دارای  ها( طراحی شده است.تحلیل هیجان های دیگران وهیجان
-آموزان، همسانی درونی گویهنفری از دانش 66۵( در یک نمونه 2008ریف و همکاران )

، 74/0 ،76/0، 77/0، 74/0جنبه هیجانی به ترتیب  6در نسخه اصلی برای  های پرسشنامه را
اند. همچنین در تحلیل عاملی انجام شده بر روی نسخه اصلی به دست آورده 77/0، 77/0

آگاهی که نشانگر ساختار عاملی مناسب پرسشنامه است، سازندگان )ریف پرسشنامه هیجان
درصد واریانس را تبیین  %49اند که مجموعاً  کرده عامل را شناسایی 6( 2007و همکاران، 

 کنند.می
، کوپر ( پرسشنامه هوش هیجانی شات: این پرسشنامه توسط شات، مالوف، هال، هاگرتی،2

( برای ۱997( و بر اساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالووی )۱998) ۱گلدن، دورهایم
ای است و درجه ۵گویه خود توصیفی  ۳۳ارزیابی هوش هیجانی ساخته شده است و شامل 

سنجد. برداری از هیجان را میهیجان، تنظیم و مدیریت هیجان و بهره سه خرده مقیاس ابراز
آموزان نفری از دانش ۱80ا در یک نمونه ( ضریب اعتبار آن ر۱۳86محمدی و غرایی )

به دست آورد.  84/0دوره راهنمایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 
ها برای خرده مقیاس و 8۱/0( ضرایب اعتبار آن را برای کل پرسشنامه ۱۳8۱خسرو جاوید )

                                                           
1. Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim 
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های هوش هیجانی با نمرهبه دست آورد. همبستگی منفی بین  ۵0/0و  78/0، 67/0به ترتیب 
اضطراب، افسردگی و نارسایی هیجانی و همبستگی مثبت آن با برونگرایی و گشودگی در 
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نشانگر روایی مالکی این آزمون است )محمدی و غرایی، 

۱۳86.) 
است توسط تایلور ساخته شده  ۱986( مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو: این مقیاس در سال ۳

گویه  20( تجدیدنظر شده است. این مقیاس شامل ۱994) ۱و توسط بگبی، پارکر و تایلور
است و دارای سه زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات، دشواری در توصیف 

مدار است. در این مقیاس نمره باالتر نشانگر نارسایی هیجانی باالتر احساسات و تفکر برون 
( ضریب آلفای این مقیاس را در 2002ن، دویسون و ماک )است. قربانی، بینگ، واتسو

، دشواری در توصیف 74/0نمونه ایرانی برای زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات 
( اعتبار کل مقیاس ۱۳80بدست آوردند. محمد ) ۵0/0مدار و تفکر برون  6۱/0احساسات 

 بدست آورد. 72/0آن را  ضریب بازآزمایی و 74/0را با استفاده از روش دو نیمه کردن 
منظور برگردان دقیق و  آگاهی بهفرایند اجرای پژوهش: در گام اول پرسشنامه هیجان

ها، توسط مؤلفان به فارسی برگردانده شد، سپس از یک متخصص زبان تخصصی سازه
ی اصل زبانی دانشگاه خواسته شد تا نسخه فارسی را مجدد به علم ئتیهانگلیسی عضو 
کند و از این طریق نواقص ترجمه اصالح گردید. سپس پرسشنامه آماده  ترجمه معکوس

شناسی داده شد تا آن را تکمیل کرده و نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد روان ۱0شده به 
نفر  ۳نظرات خود را در خصوص گویا و روان بودن آن ارائه نمایند. درنهایت پرسشنامه به 

ائه شد تا در خصوص روایی صوری و محتوایی آن علمی دانشگاه ار از اساتید هیئت
قضاوت نمایند که با اندک ویرایش نگارشی روایی صوری و محتوایی آن مورد تائید قرار 

در خصوص نحوه محاسبه روایی محتوایی الزم به ذکر است که معموالً این  گرفت.
محتوایی به گیرد، لذا در این پژوهش روایی شاخص به دو شیوه کمی و کیفی انجام می

 شیوه کیفی و بر اساس نقطه نظرات متخصصان ارزیاب مورد تائید قرار گرفت.
برای بررسی ساختار عاملی و روایی سازه پرسشنامه هیجان آگاهی از تحلیل عاملی اکتشافی 

های بازآزمایی، دو نیمه کردن و بررسی همسانی  و تائیدی، برای بررسی اعتبار از روش
خ و برای بررسی روایی مالکی همزمان، همبستگی بین پرسشنامه درونی آلفای کرونبا

                                                           
2. Bagby, Parker& Taylor 
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های های نارسایی هیجانی و هوش هیجانی استفاده شد. دادههیجان آگاهی با پرسشنامه
 مورد تحلیل قرار گرفت. 8و لیزرل نسخه  ۱8نسخه  SPSSافزار  نرم لهیوس بهپژوهش 

 نتایج
 استفاده متقاطع اعتباریابی روش از پرسشنامه عاملی و روایی سازه ساختار بررسی منظور به

منظور افزایش اعتبار نتایج، تحلیل عاملی در دو نمونه مجزا انجام  شد. در این روش به
گروه  ابتدا این ترتیب که (. به۱۳96نژاد و فراهانی،  مقدم، رحیمی شود )علوی، اصغری می

 عاملی تحلیل روش از اول نهنمو شد. در تقسیم مساوی بخش دو طور تصادفی به به نمونه
 دوم نمونه از استفاده با شد، سپس استفاده مقیاس عاملی ساختار بررسی برای اکتشافی

 تائیدی عاملی تحلیل از اکتشافی، عاملی تحلیل از آمده بدست مدل برازش بررسی منظور به
های  مؤلفه( از تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه تحلیل N=29۳در نمونه اول ) .شد استفاده

ها برای تحلیل  اصلی استفاده شد. با اجرای یک تحلیل عاملی اولیه، مناسب بودن داده
برای بررسی میزان کفایت و بسندگی  که KMO۱ عاملی مورد بررسی قرار گرفت. مقدار

بود که این مقدار نشان داد که  74/0گیرد، برابر با  نمونه پژوهش مورد استفاده قرار می
نمونه حاضر از کفایت و بسندگی مطلوبی برای تحلیل برخوردار است. همچنین، آزمون 

این مقدار از  ( که≥p 00۱/0، 4۳/۱۳۱۳دار بود ) آماری معنی ازلحاظنیز  2کرویت بارتلت
کرد. در جریان تحلیل عاملی پرسشنامه از روش  ها پشتیبانی می عاملی بودن داده لیتحل قابل

هایی مشمول یک عامل شدند که متمایل استفاده شد. در این تحلیل فقط گویه چرخش
مؤلفه ارزش ویژه باالتر از یک داشتند که  ۵یا باالتر بود. درمجموع  4/0ها  وزن عاملی آن

درصد از  ۱۳/۵2مؤلفه  ۵. درمجموع ۳4/۱و  46/۱، ۵۱/۱، 67/۱، 74/2رابر بودند از ب
ها با مؤلفه کرد. در تحلیل اکتشافی، مؤلفه مشارکت هیجان واریانس کل را تبیین می

 ضمناًها روی یک عامل جدید بارگذاری شد و ابراز هیجان نام گرفت. آشکارسازی هیجان
های دیگران، به در مؤلفه توجه به هیجان 2۵ان و همچنین سؤال از مؤلفه ابراز هیج ۱۵سؤال 

نتایج  ۱حذف شدند. جدول  4/0علت عدم همبستگی با نمره کل و نیز بار عاملی کمتر از 
دهد. پس از بازنگری  حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی به روش چرخش متمایل را نشان می

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
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ها، آگاهی بدنی، ها، ابراز هیجانتمایز هیجان استخراج شده به ترتیب مؤلفه ۵ها نهایی گویه
 ی شدند.گذار نامها های دیگران و درنهایت تحلیل هیجانتوجه به هیجان

 های عاملی مربوط به هر مؤلفه های اصلی با چرخش متمایل و وزن : تحلیل مؤلفه1جدول 

تمایز  هاگویه

 هیجان

ابراز 

-هیجان

 ها

آگاهی 

 بدنی

توجه 

به 

-هیجان

های 

 دیگران

تحلیل 

-هیجان

 ها

 دانم که آیا چیزی مرا ناراحت کرده است یا نهینم .۱

متحیر  کنم، آشفته ودر مورد آنچه احساسش می اغلب .2

 هستم

 دانم چرا عصبانی هستمنمی اغلب .۳

-کنم و علت آن را نمیاوقات احساس ناراحتی می گاهی .4

 دانم

 ام، یا عصبانی هستمدانم غمگینم، ترسیدهناراحتم نمی وقتی .۵

 چه نوع احساسی دارم دانم ینم قاًیدق هرگز .6

دشواراست که بدانم غمگین هستم یا عصبانیم یا  برایم .7

 احساس دیگری دارم

7۱/0 

6۳/0 

۵2/0 

49/0 

47/0 

46/0 

4۳/0 

 

 

 

 

 

 

 

   

کنم به ی چیزی را که در درونم احساس میراحت بهتوانم می .8

 دوستانم توضیح بدهم

کنم، برای دشوار است چیزی را که احساس می برایم .9

 دوستم توضیح بدهم

 ی حرف بزنمباکس مورداحساسمسخت است که در  برایم .۱0

 کنم آن را پنهان کنمعصبانی یا ناراحتم، سعی می وقتی .۱۱

تواند کمکم نمی کس چیهاحساس بدی دارم،  که یوقت .۱2

 کند

در مورد موضوعی ناراحتم اغلب آن را پیش خودم  وقتی .۱۳

 دارممخفی نگه می

 کنم آن را بروز ندهمناراحتم سعی می وقتی .۱4

 74/0 

67/0 

۵9/0 

7۱/0 

62/0 

60/0 

4۳/0 
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کنم در ام، یا عصبانی هستم، احساس میترسیده که یوقت .۱6

 شکمم چیزی هست

ی در بدنم زیچ چیهام یا عصبانی هستم، ترسیده وقتی .۱7

 کنماحساس نمی

 توانم آن را در بدنم هم احساس کنمناراحتم می وقتی .۱8

در مورد چیزی ناراحتم، در بدنم نیز احساس متفاوتی  وقتی .۱9

 آیدبه وجود می

 کنمغمگینم احساس ضعف می وقتی .20

  7۵/0 

64/0 

6۳/0 

48/0 

44/0 

  

 خواهم بدانم دوستانم چه احساسی دارندنمی .2۱

 چه احساسی دارند دوستانمشوم که معموالً متوجه می من .22

 اهمیتی ندارد که دوستانم چه احساسی دارند برایم .2۳

 مهم است که بدانم دوستانم چه احساسی دارند برایم .24

   74/0 

70/0 

66/0 

47/0 

 

کند تا بدانم چه اتفاقی افتاده به من کمک می احساسم .26

 است

 مهم است که بدانم چه احساسی دارم برایم .27

مشکلی دارم، دانستن اینکه چه احساسی دارم برایم  وقتی .28

 سودمند است

کنم بفهمم که چرا این عصبانی یا ناراحتم، سعی می وقتی .29

 احساس را دارم

خواهم بدانم چرا در مورد چیزی احساس بدی می همیشه .۳0

 دارم

    6۵/0 

6۳/0 

۵2/0 

49/0 

4۳/0 

 

منظور تائید  ی برای پرسشنامه آگاهی از هیجان، بها مؤلفه ۵پس از استخراج ساختار عاملی 

( از تحلیل عاملی تائیدی جهت آزمون مدل N=292ساختار اکتشاف شده، در گروه دوم )

 استفاده شد که نتایج آن در ادامه گزارش شد.
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 مدل ساختاری تائیدی پرسشنامه هیجان آگاهی: 1شکل 

 

 در تحلیل تائیدی که بر اساس مدل اکتشافی استخراج شده انجام گرفت، مدل تائید شد.
 

های مربوط به برازش های پژوهش، شاخصمنظور بررسی نیکویی برازش مدل با داده به
 دهد.نشان می های برازش مدل آگاهی از هیجان راشاخص 2شوند. جدول مدل ارائه می

 

تمای

 ز

ابرا

 ز

آگاه

 ی

 توجه

تحلی

 ل
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 مدل آگاهی از هیجان های برازش: شاخص۲جدول 

Df X شاخص
2 X

2
/df RMSEA CFI NFI NNFI IFI RFI 

 9۱/0 9۳/0 90/0 92/0 9۳/0 06/0 4۱/2 ۵۳/8۱9 ۳40 مقدار

 

شود اگرچه شاخص مجذور کای معنادار بود، ولی با توجه به  طور که مشاهده می همان
اغماض هست.  شود، قابلکه حجم نمونه باالست معنادار می که این شاخص در مواردی این

جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای  در عوض به
پردازند. حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی ( میX2/dfبر درجه آزادی )

قبولی است. شاخص ریشه  شاخص قابل ۳است که در مقایسه با مقدار بحرانی  4۱/2برابر با 
های  است. شاخص 06/0( در این مدل برابر با RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد )

(، شاخص برازش هنجار نشده NFI(، شاخص برازش هنجار شده )CFIای ) برازش مقایسه
(NNFI( شاخص برازش فزاینده ،)IFI( شاخص نیکویی نسبی ،)RFI)  به ترتیب برابر با

ها  که مقادیر این شاخص به دست آمد و با توجه به این 9۱/0و  9۳/0، 90/0، 92/0، 9۳/0
 است، درنتیجه نشانگر برازش مطلوب مدل هستند. 9/0باالی 

های باز آزمایی، دو  در گام بعدی برای بررسی اعتبار پرسشنامه هیجان آگاهی، از روش
رونی استفاده شد. جهت برآورد ضریب اعتبار ابزار به روش نیمه کردن و بررسی همسانی د

داوطلب از بین نمونه تحقیقی و از مدارس متفاوت  صورت بهنفر آزمودنی  70بازآزمایی، 
هفته دوباره  ۳انتخاب شدند و پرسشنامه هیجان آگاهی را تکمیل کردند و سپس در فاصله 

های تمایز  و برای عامل 82/0مه مورد آزمون قرار گرفتند. ضریب اعتبار کل پرسشنا
و  72/0های دیگران ، توجه به هیجان79/0، آگاهی 66/0 ها جانیه، ابراز 69/0ها هیجان

های پرسشنامه هیجان  ضرایب اعتبار باز آزمایی عامل ۳بود. جدول  74/0ها تحلیل هیجان
 دهد. آگاهی را نشان می

 نامه هیجان آگاهیهای پرسش : ضرایب اعتبار بازآزمایی عامل۳جدول 

 ها عامل 

 

تمایز 

 ها جانیه

ابراز 

 ها جانیه

آگاهی 

 بدنی

های  توجه به هیجان

 دیگران

تحلیل 

 ها هیجان

 کل

ضرایب باز 

 آزمایی

69/0 66/0 79/0 72/0 74/0 82/0 
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به دست  82/0نشان داد که ضرایب اعتبار بازآزمایی برای کل پرسشنامه  ۳نتایج جدول 
 قرار دارند. 79/0تا  62/0ای از های آن در دامنه مؤلفهآمد و برای 

های کل نمونه  ها با استفاده از دادهضریب اعتبار دو نیمه کردن پرسشنامه هیجان آگاهی
به دست آمد. همچنین همسانی درونی پرسشنامه هیجان  78/0پژوهشی، برای کل پرسشنامه 

، ابراز 72/0ها تمایز هیجانهای  املآگاهی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ع
و  68/0ها ، تحلیل هیجان70/0های دیگران ، توجه به هیجان7۱/0، آگاهی 64/0ها هیجان

اعتبار )دو نیمه کردن و آلفای  بیضرا 4به دست آمد. جدول  76/0برای کل پرسشنامه 
 دهد. های پرسشنامه هیجان آگاهی را نشان می کرونباخ( مربوط به عامل

 های آن : ضرایب اعتبار همسانی درونی و دو نیمه کردن پرسشنامه هیجان آگاهی و عامل۴جدول 

 

روش 

 اعتباریابی

 

 

 تعداد

  های پرسشنامه آگاهی از هیجان عامل

 

 کل

تمایز 

 هاهیجان

 ابراز

 هاهیجان

 

آگاهی 

 بدنی

توجه به 

های هیجان

 دیگران

تحلیل 

 هاهیجان

ضریب آلفای 

 کرونباخ

۵8۵ 72/0 

 

64/0 7۱/0 70/0 68/0 76/0 

ضریب دو نیمه 

 کردن

۵8۵ 78/0 

 

جهت بررسی روایی مالکی همزمان، همبستگی بین پرسشنامه هیجان آگاهی با     
نشان  ۵های نارسایی هیجانی و هوش هیجانی محاسبه شد که نتایج آن در جدول پرسشنامه
 داده شد.
 آگاهی با مقیاس نارسایی هیجانی و هوش هیجانی: ضرایب همبستگی پرسشنامه هیجان ۵جدول 

 

 متغیرها

 هوش هیجانی نارسایی هیجانی

دشواری در 

تشخیص 

 احساسات

دشواری در 

توصیف 

 احساسات

 تفکر

 مداربرون

ابراز 

 هیجانی

مدیریت 

 هیجان

 برداریبهره

 هااز هیجان
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 هاتمایز هیجان

 مشارکت کالمی

 آشکارسازی هیجان

 آگاهی بدنی

های هیجان توجه به

 دیگران

 هاتحلیل هیجان

 کل

**76/0- 

*24/0- 

*۳4/0- 

*۳۵/0- 

*24/0- 

**۵9/0- 

**۵8/0- 

**۵۱/0- 

**79/0- 

**6۵/0- 

*۱۳/0- 

*26/0- 

**۳8/0- 

**۵4/0- 

*۱6/0- 

**22/0- 

*۱7/0- 

09/0- 

**4۳/0- 

06/0- 

**۳۳/0- 

*24/0 

**77/0 

**8۱/0 

04/0 

**۳7/0 

**۳۱/0 

**۵6/0 

**۳7/0 

**42/0 

*27/0 

*۱7/0 

**29/0 

**۵۵/0 

**۳۳/0 

07/0 

*2۱/0 

**۳2/0 

08/0 

**46/0 

**46/0 

*۱۳/0 

 معنادار است. ۰۱/۰ها در سطح  همبستگی** 

 معنادار است. ۰۵/۰ها در سطح  همبستگی* 

 

های هیجان آگاهی با نارسایی هیجانی  نشان داد همبستگی بین مؤلفه ۵که جدول  طور همان
ای طور مثبت )در دامنه ( و با هوش هیجانی به79/0تا  ۱6/0ای از منفی )در دامنه صورت به

روایی مالکی همزمان پرسشنامه  دهنده نشان( معنادار است. این وضعیت 8۱/0تا  ۱۳/0از 
 هیجان آگاهی است.

 گیريبحث و نتیجه
شناختی، بخش بسیار مهمی از فرآیند ی روانها سازهگردآوری شواهد اعتبار برای 

برای زندگی و کارکرد  فقط نهها دهد. هیجانبندی و مداخله را تشکیل میفرمول ارزیابی،
شناختی معمول انسان حیاتی هستند بلکه نقش بسیار مهمی نیز در پدیدآیی و تداوم روان

؛ کرینگ و کاپونیگرو، 20۱۱ریجن و همکاران، )وان تنی دارندهای روانی و رواناختالل
؛ 20۱2؛ اسچفر و همکاران، 20۱6کانبارا و فوکاناگا، ؛ 20۱2 ؛ کیمی و همکاران،20۱0

بنابراین با  ؛(20۱۵؛ تایلر بودن و تامپسون، 20۱4؛ واین و آدااو، 20۱4اسچفر و همکاران، 
وری روانی انسان و همچنین با توجه به جایگاه ها در ساختار کنشتوجه به اهمیت هیجان

محور در بسط و گسترش رویکردهای درمانی هیجان ژهیو بههای جدید هیجان در نظریه
؛ 2007های اخیر و نقش این سازه در فرایند مداخله )واتسون، گلدمن، گرینبرگ، دهه
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ها و عوامل سازی ابزارهایی که بتواند سازهرسد تدوین و آماده(، به نظر می20۱۳کامل، 
. هدف پژوهش حاضر بررسی از اهمیتی اساسی برخوردار است سنجد یمبنیادین هیجانی را 
آموزان مقطع راهنمایی آگاهی در جامعه دانشسنجی پرسشنامه هیجان خصوصیات روان

آگاهی از اعتبار الزم برخوردار است. شهر تبریز بود. نتایج نشان داد که پرسشنامه هیجان
ه ضرایب اعتبار بازآزمایی، دو نیمه کردن و همسانی درونی مقیاس برای کل پرسشنامه ب

قرار داشت. این  قبول قابلای ها در دامنه بود و برای مؤلفه 76/0و  78/0، 82/0ترتیب برابر با 
( با ضرایب 2008( و ریف و همکاران )2007های پژوهشی ریف و همکاران )نتایج با یافته

همسو بود. بررسی  67/0و  72/0، 74/0اعتبار بازآزمایی، دو نیمه کردن و همسانی درونی 
های نارسایی هیجانی تورنتو و هوش آگاهی که از پرسشنامهی مالکی پرسشنامه هیجانروای

آگاهی همبستگی منفی هیجانی شات استفاده شده بود، نشان داد که پرسشنامه هیجان
های هوش هیجانی معنادار با مقیاس نارسایی هیجانی و همبستگی مثبت معنادار با مقیاس

آگاهی با نمرات پایین در مقیاس اال در پرسشنامه هیجاننمرات ب گرید عبارت بهدارد. 
ها، مشارکت کالمی های تمایز هیجان نارسایی هیجانی همراه بود؛ به عنوان نمونه مؤلفه

ترین و باالترین همبستگی معکوس را با دشواری ها، قویها و آشکارسازی هیجانهیجان
چنین همبستگی مثبت باال بین ها داشتند. همدر توصیف و دشواری در تشخیص هیجان

های هوش هیجانی یعنی ابراز هیجان، مدیریت  آگاهی و مؤلفههای پرسشنامه هیجان مؤلفه
ها نشانگر روایی مالکی همگرای پرسشنامه بود. همچنین برداری از هیجانهیجان و بهره

شاخص  منظور کشف ساختار عاملی و اطمینان از روایی سازه پرسشنامه هیجان آگاهی، به
آزمون کرویت ها )و همچنین قابلیت تحلیل عاملی داده( KMOبرداری )کفایت نمونه

های اصلی و با استفاده از چرخش متمایل  ها به روش تحلیل مؤلفهدادهبارتلت( اجازه داد تا 
منظور دستیابی به ساختاری ساده، تحلیل عاملی شدند که نتایج نشانگر استخراج پنج  به

ها، ابراز هیجان، آگاهی بدنی، توجه به که به ترتیب عبارتند از؛ تمایز هیجانمؤلفه بودند 
درصد واریانس کل را تبیین  ۱۳/۵2ها که درمجموع های دیگران و تحلیل هیجانهیجان

فردی  گویه مربوط به توانایی تمییز و درک علل هیجان 7ها با نمود. مؤلفه تمایز هیجان
های ابراز هیجانی یعنی کالمی منظور تفکیک شیوه ان، در واقع بهبود. مؤلفه دوم، ابراز هیج

گویه بود که  ۵و غیرکالمی پدید آمده بود. مؤلفه سوم آگاهی بدنی نام داشت و شامل 
هیجانی شکل گرفت. چهارمین و پنجمین  باتجربهمنظور رصد احساسات بدنی همراه  به



 1398 بهار، 35، شمارة نهمگیری تربیتی، سال  / فصلنامة اندازه 228

 

 

 

گویه  ۵شامل  هرکدامها که و تحلیل هیجانهای دیگران ها عبارتند از توجه به هیجان مؤلفه
های بودند. این دو مؤلفه به ترتیب معطوف به تشخیص تمایل افراد برای رویارویی با هیجان

های هیجانی ممکن است های خودشان است. تحلیل ناکارآمد موقعیتدیگران و هیجان
توجهی به بی-یتواند از یک نوع نگرش دفاعنوعی ناتوانی باشد که می کننده منعکس

عالئم هیجان ریشه بگیرد. این وضعیت در افراد دارای شکایات جسمانی مبهم، مورد انتظار 
(. همچنین نتایج 2007؛ به نقل از ریف و همکاران، ۱990)بونانو و سینگر،  و شایع است

عاملی استخراج شده  ۵حاصل از تحلیل عاملی تائیدی بر روی نمونه دوم نشان داد که مدل 
نمونه اول پژوهش از برازش مطلوب و مناسبی برخوردار است که نشانگر روایی سازه  در

 باشد.مدل پیشنهادی می
آموزان ایرانی با نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مقیاس بر روی جمعیت دانش

( همسو بوده و ساختار عاملی مشابه با آن را پیشنهاد کرد. 2008های ریف و همکاران )یافته
توان در دو جنبه آگاهی را میهای استخراج شده در پرسشنامه هیجان رسد مؤلفهه نظر میب

های جسمانی آگاهی مستلزم احساس و ادراک همبستههیجان نکهیاعمده نگریست؛ ابتدا 
آگاهی هیجانی باید در برگیرنده ابعاد  نکهیا. دوم هاست آنتجربه هیجانی و تمیز و تحلیل 

( قرابت بیشتری دارد. ۱۳8۳باشد که این جنبه با مفهوم هوش هیجانی )گلمن، فردی نیز بین
ها در  های شناختی، هیجانی در انسان و تعامل پویا بین آنطورکلی، با توجه به پیوند نظام به

های  رسد ارزیابی سطح آگاهی از هیجانات توسط مؤلفهدهی به رفتار به نظر میشکل
 ن آگاهی سودمند و راهگشا باشد.استخراج شده پرسشنامه هیجا

در زمینه بررسی انواع روایی پرسشنامه، به  خصوص بهها، به دلیل مقدماتی بودن مشخصه
، با محدودیت مواجه بودیم. گرفت یماین دلیل که باید طی فرایندی مستمر صورت 

همچنین محدودیت عمده پژوهش حاضر این است که پژوهش بر روی دانش آموزان 
ی فرهنگی، در جامعه چند قومیتی ایران و ها تفاوتجام شده و ممکن است به علت تبریز ان

-آگاهی با مشکالت رواننباشد. با توجه به ارتباط هیجان میتعم قابل ها گروهبرای سایر 

؛ جلیسما و همکاران، 2008های جسمانی شکل )ریف و همکاران، اختالل ژهیو بهشناختی 
با توجه به گردآوری شواهد اعتبار برای پرسشنامه  ( و20۱2؛ وندرویک و همکاران، 2006
 گردد یمآگاهی، پیشنهاد آگاهی در پژوهش حاضر و با تکیه بر اهمیت مفهوم هیجانهیجان

 از این ابزار در ارزیابی آگاهی و بینش هیجانی استفاده گردد.
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 سپاسگزاري
نصیری،  نژاد پاکدانند تا از زحمات سرکار خانم ریحانه مؤلفان وظیفه خود می

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که در  شناسی عمومی ازکارشناسی روان لیالتحص فارغ
اند و همچنین مسئوالن مدارس راهنمایی واقع در ناحیه ها همکاری داشتهگردآوری داده

اند، کمال تشکر و شرکت داشته آموزانی که در پژوهشیک و پنج تبریز و درنهایت دانش
 امتنان را داشته باشند.

 منابع
 ابعاد ارتباط(. ۱۳9۳برقی ایرانی، زیبا؛ بختی، مجتبی؛ بگیان، محمدجواد و کرمی، شجاع. )

 اسکلروز (MS) بیماران روان سالمت با نارسایی هیجانی و شخصیت پنجگانه

 .79-64(، 2) ۳، سالمت روانشناسیمولتیپل. 
 دختران در هیجانی کفایت (.۱۳9۱نغمه؛ آزاد فالح، پرویز و موتابی، فرشته. )تقوی، 

 شناخت پژوهشی علمی دو فصلنامهشده.  ادراک بهزیستی اساس بر نوجوان

 .۱۵۳-۱۳7(، 2) 4 اجتماعی،

 در شات هیجانی هوش مقیاس سازه روایی و اعتبار (. بررسی۱۳8۱مهناز. ) جاوید، خسرو

 کارشناسی نامه انیپا مدرس. تربیت دانشگاه علوم انسانی،دانشکده نوجوانان. 

 ارشد.
(. ۱۳96. )اهلل حجت فراهانی، نژاد و رحیمی؛ محمدعلی مقدم، اصغری؛ خدیجه علوی،

 دانشجویان در لذت زمانی تجربه مقیاس فارسی نسخه سنجی روان های ویژگی
 .۵97-6۱۵،(4)۱۱. کاربردی شناسی روان پژوهشی-علمی فصلنامه. دانشگاه

 باورهای و آلکسیتیمیا رابطه(. ۱۳9۱محبی، زینب. ) و ، علییی یکرمی، جهانگیر؛ زک

-۱9 ،(4) ۱سالمت،  شناسیروانکلیوی.  بیماران روان سالمت با هیجان به مربوط
29. 

 یا واسطه (. نقش۱۳9۵کریمی، پروانه. ) و یزدان بخش، کامرانکرمی، جهانگیر؛ 

-نروانارسایی هیجانی.  و منش و سرشت ابعاد بین رابطه در دلبستگی یها سبک
 .7۱-6۱ ،(۱) 8بالینی،  شناسی

 و همدلی ی،دار شتنیخو هیجانی، یخودآگاه هیجانی: هوش (.۱۳8۳دانیل. ) گلمن،

 .رشد انتشارات تهران: (.مترجم پارسا، نسرین) گرانید به یاری
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 و کولیت اولسروز به مبتال افراد شخصیتی هایویژگی (. بررسی۱۳80سعید. ) محمد،
 .ارشد کارشناسی نامه انیپاتهران.  یپزشک روان انستیتو .مسال افراد با آن مقایسه

 هیجانی هوش با رفتاری اختالالت (. ارتباط۱۳86بنفشه. ) غرایی،و  سید داود محمدی،

 .299-289 (،4) ۱4، کرمان پزشکی علوم دانشگاه مجله .آموزاندانش در
(. سنجش میزان بینش ۱۳86یوسفی، رحیم؛ عریضی، حمیدرضا و صادقی، سیروس. )

 .۳8۱-۳9۳ (،4) ۱۱شناسی، نمجله رواشناختی در بیماران روانی. 
بینش مفهومی ارزشمند در  (.۱۳88آبادی، جلیل. )رحیم؛ عابدین، علیرضا و فتح یوسفی، 

شناسی من و نظریه فروید، رواندرمانی: بررسی تطبیقی بینش در نظریه اولیه روان
شناسی پویایی، تهران: دانشگاه شهید روابط موضوعی. اولین همایش سراسری روان

 بهشتی.
 به نسبت هانگرش و هاارزیابی (. مقایسه۱۳88پور، مسعود. )یوسفی، رحیم و قربانعلی

 اساسی. و افسردگی اختالل اسکیزوافکتیو اسکیزوفرنیا، به مبتال بیماران در بیماری

 .۱-۱2 (،۳) ۱بالینی،  شناسیروان فصلنامه
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