فصلنامه اندازهگیری تربیتی

Educational Measurement
Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی
دوره ششم ،شماره  ،32بهار  ،59ص  77تا 57

Vol. 6, No. 23, Spring 2016

ویژگیهای روانسنجی مقياس سازگاری هيجانی
در دانشجویان ایرانی
امید شکری ،1محمدحسین سناییپور ،3زهرا رؤیایی ،2زهرا

قرهتپهای4

تاریخ دریافت44/04/25 :
تاریخ پذیرش45/02/55 :

چکيده
سازگاري هيجاني که روان آزرده گرایي ،تعادل هيجاني یا پایداري هيجاني نيز ناميد ميشود ،یکي از
سازههایي است که بهطور نظاممندي در تعيين ساختار شخصيتي افراد ایفاي نقش ميکند .در غالب نظریههاي
شخصيت این عامل بهعنوان یک بُعد مفهومي اساسي تلقي ميشود .پژوهش حاضر با هدف آزمون روانسنجي
مقياس سازگاري هيجاني (EAM؛ رابيو ،آگادا ،هانتنگاس و هرناندز )2002 ،در بين گروهي از دانشجویان
ایراني انجام شد .در مطالعه همبستگي حاضر  424دانشجوي کارشناسي ( 540پسر و  544دختر) به ،EAM
مقياس واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده (PSRS؛ شولتز ،یيم ،زوکاال ،جانسن و شولتز )2055 ،و
نسخة تجدیدنظر شده دوم نيمرخ سبک زندگي ارتقادهنده سالمت (HPLP-II؛ والکر ،اسچریست و چندر،
 )5445پاسخ دادند .بهمنظور تعيين روایي سازه  EAMاز روش آماري تحليل عاملي تأیيدي و بهمنظور بررسي
همساني دروني  EAMاز ضرایب آلفاي کرونباخ استفاده شد .همچنين ،بهمنظور مطالعه روایي سازه ،EAM
ضریب همبستگي بين ابعاد سازگاري هيجاني با زیرمقياسهاي واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده و
نيمرخ سبک زندگي ارتقادهنده سالمت گزارش شد .نتایج تحليل عاملي تأیيدي  EAMنشان داد که در
نمونه دانشجویان ایراني ساختار دوبعدي  EAMشامل عامل فقدان نظم بخشي انگيختگي هاي هيجاني و

 .5استادیار روانشناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي (نویسنده مسئول) oshokri@yahoo.com
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد روانشناسي باليني ،دانشگاه شهيد بهشتي
 .4کارشناس ارشد روانشناسي تربيتي ،دانشگاه شهيد بهشتي
 .4کارشناس ارشد روانشناسي عمومي ،دانشگاه شهيد بهشتي
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فيزیولوژیک و عامل ناميدي و تفکر آرزومندانه ،با دادهها برازش مطلوبي داشت .همچنين ،نتایج مربوط
به همبستگي بين ابعاد سازگاري هيجاني با زیرمقياسهاي واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده و نيمرخ
سبک زندگي ارتقادهنده سالمت ،بهطور تجربي از روایي سازه  EAMحمایت کرد .درنهایت ،مقادیر
ضرایب همساني دروني عامل کلي و زیرمقياسهاي  EAMبين  0/44تا  0/45به دست آمد .درمجموع ،نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که  EAMبراي سنجش مفهوم سازگاري هيجاني در دانشجویان ایراني ابزاري روا و
پایا است.

واژگان کليدی :مقياس سازگاري هيجاني ،روايي سازه ،تحليل عاملي تأييدي ،واکنشپذيري
نسبت به استرس ادراکشده ،رفتارهاي سبک زندگي سالم

مقدمه
سازگاري هيجاني 5که روان آزرده گرایي ،2تعادل هيجاني 4یا پایداري هيجاني 4نيز ناميد
ميشود ،یکي از سازههایي است که بهطور نظاممندي در تعيين ساختار شخصيتي افراد ایفاي
نقش ميکند .در غالب نظریههاي شخصيت این عامل بهعنوان یک بُعد مفهومي اساسي تلقي
ميشود .در مدل پنج عامل بزرگ شخصيت نيز عامل پایداري هيجاني بهعنوان یکي از عوامل
اصلي در کانون توجه محققان مختلف بوده است (رابيو ،آگادا ،هانتنگاس و هرناندز.)2002 ،
طبق دیدگاه غالب نظریه پردازان رویکرد صفات به شخصيت ،در بين عوامل مختلف ،عامل
سازگاري هيجاني کمترین مناقشه مفهومي را سبب شده است (ویگينز و تراپنل5442 ،؛ کاستا
و مککري .)5442 ،ازلحاظ مفهومي سازگاري هيجاني به کمک مشخصههایي مانند تجربه
هيجانات منفي ،برخورداري از افکار و باورهاي غيرمنطقي 5و ناتواني در کنترل تکانهها 6در
مواجهه با موقعيتهاي تنشزا تعریف ميشود (رابيو و همکاران .)2002 ،همچنين ،این عامل

1. emotional adjustment
2. neuroticism
3. emotional equilibrium
4. emotional stability
5. irrational thoughts
6. moody
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از طریق ویژگيهایي مانند دمدمي بودن ،5زودرنجي ،2تحریکپذیري ،4مضطرب بودن و
بدبيني 4مشخص ميشود .عالوه بر این ،عامل سازگاري هيجاني یکي از ابعاد اصلي ساختار
عاملي غالب ابزارهاي سنجش شخصيت مانند سياهه شخصيت آیزنک( 5آیزنک و آیزنک،
 ،)5425پرسشنامه پنج عامل بزرگ( 6کاستا و مککري )5442 ،را تشکيل ميدهد.
شواهد تجربي مختلف با تأکيد بر توان تفسيري غيرقابلانکار مفهوم سازگاري هيجاني
در گستره وسيعي از قلمروهاي مطالعاتي مانند کنشوري تحصيلي (ماگدالينا2055 ،؛ ميرسر
و دیراسير2004 ،؛ پریرا و دیگياکاما2055 ،؛ ميساي و مارسلاند2055 ،؛ بریمان ،وابيلس ،لير،
ورهالست ،وندراندي ،ماراس ،هوپمن و تيک ،)2055 ،رضامندي زناشویي (کاستا ،سوفيا،
سانچز ،تاوارس و زیلبرمن ،)2055 ،کنشوري حرفهاي (موسمان و روستا )2055 ،و کيفيت
تعامالت بين فردي (جو ،الن ،لي ،فنگ و یو2055 ،؛ پلروني ،اسپينيلوآ ،سيدوتي و ميسيچي،
 )2055ضرورت دسترسي به ابزاري روا و پایا براي سنجش واحد مفهومي سازگاري هيجاني
را بيشازپيش مورد تأکيد قرار ميدهد .بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف آزمون
روانسنجي مقياس سازگاري هيجاني در بين گروهي از دانشجویان ایراني انجام شد.
در مطالعه رابيو و همکاران ( )2002براي تحليل روانسنجي آزمون سازگاري هيجاني از
مدل پاسخ مدرج ساميجيما )5464( 2استفاده شد .نتایج نشان داد که بانک سؤاالت از طریق
تأمين مفروضههاي مدل و برازندگي قابلقبول با دادهها از مناسب بودن مدلهاي  IRTبراي
توصيف و استفاده از دادههاي اصيل بهدستآمده از ابزارهاي سنجش شخصيت حمایت
ميکند .بر این اساس ،رابيو و همکاران ( )2002بر مزایاي غيرقابلانکار استفاده از  IRTمانند
تغييرناپذیري پارامترهاي برآورد شده ،4تحليل با شمول خطاي استاندارد اندازهگيري 4و

1. touchy
2. irritable
3. irritable
4. pessimistic
)5. Eysenck Personality Inventory (EPQ
)6. Big Five Questionnaire (BFQ
7. Samejima’s graded-response model
8. invariance of the estimated parameters
9. treatment given to the standard error of measurement
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فراهمسازي امکاناتي براي ساخت آزمونهاي کامپيوتري 5تأکيد کردند .همچنين ،بانک
سؤاالت پایایي 2خوبي نشان داد .درنهایت ،پراکندگي مشترک بين آزمون سازگاري هيجاني
و سياهه شخصيت آیزنک و پرسشنامه پنج عامل بزرگ از روایي سازه  EAMحمایت کرد.
در مطالعه حاضر مانند پژوهشهاي اکستریما ،دوران و ري ( ،)2002همپل و پيترمان
( )2006و المباس ،مارتين ـ آلبو ،والدیبيا ـ سالس و جيمنز ( )2054با هدف آزمون روایي
سازه مقياس سازگاري هيجاني ،الگوي پراکندگي مشترک بين عامل سازگاري هيجاني و
کيفيت پاسخ به تجارب استرسزا یا مفهوم واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده 4در
کانون توجه محققان قرار گرفته است .عالوه بر این ،همسو با آموزههاي مفهومي نظریه تبادلي
استرس ـ مقابله( 4الزاروس و فولکمن ،)5445 ،فرض ميشود که بخشي از پراکندگي در
پاسخ ارجح به تجارب استرسزا محصول تمایز در نمرات سازگاري هيجاني بهمثابه یک رگة
شخصيتي است .عالوه بر این ،بر اساس نظریه تبادلي استرس مقابله ،درحاليکه برخي رگه-
هاي شخصيتي مانند روان آزرده گرایي یا فقدان سازگاري هيجاني از طریق تضعيف منابع
مقابلهاي فردي و موقعيتي و تحریض تفاسير خودناتوانساز 5در تشدید پاسخ هيجاني افراد
نسبت موقعيتهاي چالشانگيز ایفاي نقش ميکنند در مقابل ،برخي دیگر از رگههاي
شخصيتي مانند تابآوري روانشناختي 6یا عامل وظيفهشناسي 2از طریق راهاندازي تفاسير
خودتوانمندساز 4یا ارزیابيهاي شناختي چالشي 4از طریق کمک به ساخت یا بسط منابع
روانشناختي ،در پيشبيني الگوي واکنش افراد نسبت به موقعيتهاي انگيزاننده مؤثر واقع
ميشوند.
عالوه بر این ،در مطالعه حاضر همسو با گروه وسيعي از شواهد تجربي مانند ترابست،
هربست ،مسترز و کاستا ( )2002و تراسيانو و کاستا ( )2004و بر اساس مدلهاي مفهومي
1. possibilities offered for the construction of computerized adaptive tests
2. reliability
3. perceived stress reactivity
4. transactional theory of stress and coping
5. disempowering interpretations
6. psychological resilience
7. conscientiousness
8. empowering interpretations
9. challenging cognitive appraisals
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موجود در قلمرو مطالعاتي رفتارهاي سبک زندگي سالم و ناسالم مانند مدل تعدیلگري
استرس ،5محققان در مطالعه حاضر در صدد هستند تا با تمرکز بر پراکندگي مشترک بين دو
قلمرو مفهومي سازگاري هيجاني و رفتارهاي سبک زندگي ارتقادهنده سالمت ،2روایي سازه
مقياس سازگاري هيجاني را آزمون کنند .بر اساس مدل تعدیلگري استرس در بافت
مطالعاتي رفتارهاي سالمت در مواجهه با رخدادهاي منفي ،الگوي آسيبپذیري افراد و
تمایل به استفاده از رفتارهاي خودآسيب رسان در مواجهه با تجارب استرسزا از طریق
رگههاي شخصيتي تعدیل ميشود .بنابراین ،درحاليکه رگة شخصيتي ناپایداري هيجاني یا
عدم سازگاري هيجاني ،تبعات منفي رویارویي با تجارب منفي را افزایش ميدهد ،برخي
عوامل شخصيتي دیگر ،از طریق تضعيف یا کاهش پيامدهاي منفي رویارویي با رخدادهاي
منفي ،رابطه بين تجارب استرسزا و پيامدهاي چندگانه رویارویي با این تجارب را تعدیل
ميکند (مُرزاک و آلمدیا2004 ،؛ اسچيندر.)2004 ،
بر اساس آنچه گفته شد ،فقر اطالعاتي غيرقابلانکار درباره تحليل مشخصههاي
روانسنجي مقياس سازگاري هيجاني و از طرف دیگر ،توان تفسيري غيرقابلانکار مفهوم
سازگاري هيجاني در قلمروهاي مفهومي مختلف ،ضمن تأکيد بر دسترسي به ابزاري روا و
پایا در حوزه مطالعاتي سازگاري هيجاني ،آزمون مشخصههاي روانسنجي این ابزار
شخصيتي را در بين گروهي از دانشجویان ایراني بيشازپيش مورد تأکيد قرار ميدهد.

روش
در مطالعه رابطهاي حاضر از جامعه دانشجویان دانشگاه شهيد بهشتي 424 ،دانشجوي
کارشناسي  540پسر با ميانگين سني  22/20سال (انحراف معيار= )54-24 ،4/46و 544
دختر با ميانگين سني  20/54سال (انحراف معيار=()54-22 ،2/26به کمک روش نمونهگيري
در دسترس انتخاب شدند .از بين دانشجویان 45 ،دانشجو ( 52/2درصد) از گروههاي
آموزشي دانشکده ادبيات و علوم انساني 552 ،دانشجو ( 46/4درصد) از بين گروههاي
1. stress-moderation model
2. health-promotion lifestyle behaviors
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آموزشي دانشکده فني و مهندسي 42 ،دانشجو ( 25/4درصد) از گروههاي آموزشي دانشکده
علوم و درنهایت تعداد  44دانشجو ( 55/5درصد) از بين دانشجویان پزشکي انتخاب شدند.
ابزار سنجش پژوهش حاضر از قرار ذیل است:
مقياس سازگاری هيجانی ( .)EAMرابيو و همکاران ( )2002ابزار سازگاري هيجاني را با
هدف آزمون پایداري یا تعادل هيجاني افراد توسعه دادند .این مقياس شامل  24ماده است
که مشارکتکنندگان به هر ماده روي یک طيف ششدرجهاي از ( 5کامالً موافق) تا 6
(کامالً مخالف) پاسخ ميدهند .در این ابزار ،مادههاي  25 ،25و  24بهطور معکوس
نمرهگذاري ميشود .در مطالعه رابيو و همکاران ( )2002نتایج پراکندگي مشترک بين
اندازههاي مقياس سازگاري هيجاني با اندازههاي فهرست شخصيت ایزنک (آیزنک و
آیزنک )5425 ،و پرسشنامه پنج عامل (کاپرارا ،باربارانيلي و بارگاگني )5444 ،از روایي
همگراي مقياس سازگاري هيجاني بهطور تجربي حمایت کرد .در مطالعه رابيو و همکاران
( )2002ضریب همساني دروني مقياس سازگاري هيجاني  0/44به دست آمد .در مطالعه
حاضر ،ضریب همساني دروني مقياس سازگاري هيجاني  0/45به دست آمد.
مقياس واکنشپذیری نسبت به استرس ادراکشده .)PSRS( 5شولتز و همکاران ()2055
مقياس واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده را به هدف آزمون تفاوتهاي فردي افراد
در الگوي پاسخدهي به تجارب تنيدگي زا توسعه دادند .این مقياس شامل  24ماده است که
مشارکتکنندگان به هر ماده روي یک طيف سهدرجهاي (گزینة الف= ،0گزینة = 5و گزینة
ج=  )2پاسخ ميدهند .در مقياس واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده گویههاي ،2
 55 ،54 ،55 ،54 ،4 ،54 ،52 ،5 ،20 ،50و  22بهطور معکوس نمرهگذاري ميشوند .بنابراین،
در تمامي این گویهها ،کد صفر براي گزینة الف به کد  2تبدیل و سپس تحليل ميشوند .در
مطالعه اسپالتز و همکاران ( )2055نتایج فن تحليل مؤلفههاي اصلي 2با استفاده از چرخش
واریماکس 4نشان داد که ساختار عاملي مقياس از پنج زیرمقياس واکنشپذیري طوالني

)1. Perceived Stress Reactivity Scale(PSRS
2. principal component analysis
3. varimax rotation
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(شامل گویههاي  20 ،50 ،2و  ،)25واکنشپذیري نسبت بهاضافه بار کاري (شامل گویههاي
 56 ،52 ،2 ،5و  ،)24واکنشپذیري نسبت به تعارضهاي اجتماعي (شامل گویههاي ،5 ،4
 52 ،6و  ،)54واکنشپذیري نسبت به ناکامي (شامل گویههاي  55 ،54 ،4و  )54و
واکنشپذیري نسبت به ارزشيابي اجتماعي (شامل گویههاي  54 ،55 ،4 ،4و  )22اشباع شده
است .نتایج تحليل عاملي تأیيدي ،یافتههاي حاصل از روش اکتشافي را تأیيد کرد .عالوه بر
این ،در مطالعه شولتز و همکاران ( )2055نتایج پراکندگي مشترک بين اندازههاي
بهدستآمده از مقياس واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده با مقادیر بهدستآمده از
متغيرهاي خودکارآمدي ،روانرنجورخویي ،استرس مزمن و استرس ادراکشده از روایي
سازه مقياس بهطور تجربي حمایت کرد .عالوه بر این ،نتایج آزمون همارزي جنسي ساختار
عاملي مقياس از تغييرناپذیري نسبي مقياس بهطور تجربي حمایت کرد .در مطالعه شولتز و
همکاران ( )2055مقادیر ضرایب همساني دروني نمره کلي مقياس واکنشپذیري نسبت به
استرس ادراکشده براي نمونههاي آلماني ،انگليسي و آمریکایي به ترتيب برابر با ،0/44
 0/45و  0/42به دست آمد .در مطالعه حاضر مقادیر ضرایب همساني دروني نمره کلي مقياس
واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده و زیرمقياسهاي واکنشپذیري طوالني،
واکنشپذیري نسبت بهاضافه بار کاري ،واکنشپذیري نسبت به تعارضهاي اجتماعي،
واکنشپذیري نسبت به ناکامي و واکنشپذیري نسبت به ارزشيابي به ترتيب برابر با ،0/40
 0/40 ،0/25 ،0/40 ،0/45 ،0/22و  0/22به دست آمد.
نيمرخ سبک زندگی ارتقادهنده سالمت ـ نسخة تجدیدنظر شده دوم ،HPLP-II( 1والکر،

سيچریست و پندر .)1991 ،نخستين بار پندر ( )5442ابزار سنجش عادات سالمت و سبک
زندگي را توسعه داد .این ابزار که شامل  502ماده بود ،ده زیرمقياس را اندازهگيري ميکرد.
در مطالعه واکر ،سيچریست و پندر ( )5442نتایج تحليل روانسنجي نسخة  502مادهاي نيمرخ
سبک زندگي ارتقادهنده دهنده سالمت به توسعه نسخة کوتاه  44مادهاي این نيمرخ شامل
شش زیرمقياس خودشکوفایي ،احساس مسئوليت براي سالمت ،ورزش ،تغذیه ،حمایت
بين فردي و مدیریت تنيدگي انجاميد .در این مطالعه نتایج تحليل مؤلفههاي اصلي نشان داد
)1. Health-Promoting Lifestyle Profile-II(HPLP-II
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که شش زیرمقياس  42/5درصد از واریانس عامل مکنون زیربنایي رفتارهاي ارتقادهنده
دهنده سبک زندگي سالم را تشکيل دادند .والکر و همکاران ( )5445بار دیگر نيمرخ سبک
زندگي ارتقادهنده سالمت را بهمنظور شمول هر چه بيشتر دستاوردهاي اطالعاتي در حوزه
مطالعاتي رفتارهاي سالمت ،مورد تجدیدنظر قرار دادند .در نسخة دوم تجدیدنظر شده نيمرخ
سبک زندگي ارتقادهنده سالمت ،رفتارهاي تبيينکننده سالمت بهمثابه اعمالي و ادراکاتي
مفهومي سازي شدند که بر سطح بهزیستي ،خودشکوفایي و رضامندي افراد اثرگذار بودند.
در این نسخة  52مادهاي که شامل شش زیرمقياس احساس مسئوليتپذیري براي سالمت
فردي (شامل گویههاي  45 ،44 ،44 ،22 ،25 ،55 ،4 ،4و  ،)55فعاليت جسماني (شامل
گویههاي  40 ،44 ،24 ،22 ،56 ،50 ،4و  ،)46تغذیه (شامل گویههاي ،26 ،20 ،54 ،4 ،2
 44 ،44 ،42و  ،)50تعالي معنوي (شامل گویههاي  44 ،42 ،46 ،40 ،24 ،54 ،52 ،6و ،)52
روابط بينفردي (شامل گویههاي  44 ،42 ،45 ،25 ،54 ،54 ،2 ،5و  )44و مدیریت تنيدگي
(شامل گویههاي  45 ،45 ،24 ،24 ،52 ،55 ،5و  )42است هر یک از گویهها روي یک طيف
چهاردرجهاي از هرگز ( )5تا هميشه ( )4پاسخ داده ميشوند .در این نيمرخ ،نمره باالتر
نشاندهنده تعداد بيشتر رفتارهاي ارتقادهنده سالمت است .در مطالعه واکر ( )5444ضرایب
همساني دروني نمره کلي نيمرخ رفتارهاي سبک زندگي ارتقادهنده سالمت،
مسئوليتپذیري براي سالمت فردي ،فعاليت جسماني ،تغذیه ،رشد معنوي ،روابط بينفردي
و مدیریت تنيدگي به ترتيب برابر با  0/42 ،0/46 ،0/40 ،0/45 ،0/46 ،0/44و  0/24به دست
آمد.
در این مطالعه ،بهمنظور آمادهسازي نسخة فارسي آزمون سازگاري هيجاني ،از روش
ترجمه مجدد 5استفاده شد .بنابراین ،بهمنظور استفاده از آزمون سازگاري هيجاني ،نسخه
انگليسي آن براي نمونه دانشجویان ایراني به زبان فارسي ترجمه شد .براي این منظور ،با
هدف حفظ هم ارزي زباني و مفهومي ،نسخه فارسي به کمک یک فرد دوزبانه دیگر به
انگليسي برگردانده شدند (مارسال و لئونگ .)5445 ،در ادامه ،دو مترجم درباره تفاوت
1. back translation
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موجود بين نسخههاي انگليسي بحث کردند و از طریق «فرایند مرور مکرر »5این تفاوتها به
حداقل ممکن کاهش یافت .بر این اساس ،ترادف معنایي نسخه ترجمهشده با نسخه اصلي
بهدقت بررسي شد .درنهایت ،چند نفر از اعضاي هيئتعلمي دانشگاه روایي محتوا و تطابق
فرهنگي این پرسشنامه را مطالعه و تأیيد کردند.
منطق تحليل دادهها .در این مطالعه ،تحليل دادهها بر پایه نظریه کالسيک تست 2انجام شد.
ابقا یا حذف مواد مقياس به اتکاي مشخصههاي آماري تحليل عاملي صورت گرفت .در این
مطالعه براي استفاده از تحليل عامل تأیيدي از روش حداکثر احتمال براي برآورد الگو ،و
همسو با پيشنهاد هو و بنتلر ( )5444بهمنظور ارائه یک ارزیابي جامع از برازش الگو از شاخ ص
مجذور خي ( ،) χ2شاخص مجذور خي بر درجه آزادي ( ،)χ2/dfشاخص برازش
مقایسهاي ، (CFI)4شاخص نيکویي برازش ، (GFI)4شاخص نيکویي برازش
انطباقي (AGFI)5و خطاي ریشه مجذور ميانگين تقریب (RMSEA)6استفاده شد.

يافتهها
جدول  5اندازه هاي توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد ،مقدار همبستگي هر گویه
با نمره کل و مقدار آلفا را با فرض حذف هر گویه براي  EAMدر دانشجویان نشان
مي دهد.

1. iterative review process
)2. Classic Test Theory (CTT
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Goodness of Fit Index (GFI
)5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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جدول  .1اندازههاي ميانگين ،انحراف استاندارد ،همبستگي هر گويه با نمره کل و
مقدار آلفا با فرض حذف گويه براي EAM
گویهها

M

SD

Corrected
item-total
r

Cronbach’s
α if item
deleted

عامل اول :فقدان نظم بخشي انگيختگي هاي هيجاني و
فيزیولوژیک α=0 / 44
 .5گاهي اوقات بهشدت عصبي هستم طوري که صداهایي مانند

4/42

5/22

0/55

0/44

 .2فکر ميکنم نسبت به سایر افراد بيشتر عصباني ميشوم.

4/24

5/52

0/64

0/42

 .4معموالً ماهيچههاي بدنم سفت و منقبض هستند.

4/54

5/42

0/44

0/44

 .4احساس ميکنم ضربان قلبم بسيار باالست.

4/44

5/46

0/45

0/44

 .5هنگاميکه تحتفشار هستم ،دچار مشکالت گوارشي ميشوم.

4/54

5/26

0/44

0/44

4/44

5/22

0/52

0/42

4/44

5/64

0/64

0/42

4/55

5/65

0/60

0/42

4/06

5/44

0/62

0/42

 .55خيلي زود از دست دیگران عصباني ميشوم.

4/44

5/56

0/65

0/42

 .54خاطراتي دارم که اغلب آنها را مرور ميکنم.

2/65

5/54

0/45

0/44

4/02

5/52

0/54

0/44

4/50

5/52

0/40

0/44

لوالي در ،برایم غيرقابلتحمل ميشوند.

 .2گاهي اوقات آنقدر حالم بد ميشود که ميخواهم همهچيز را
بشکنم.
 .4موانع و مشکالت بسيار جزئي برایم ناراحتکننده هستند.
 .4برخي چيزهاي کوچک بهشدت آزارم ميدهند ،حتي اگر
بدانم که بياهميت هستند.
 .50اغلب وقتي چيزي ناراحتم ميکند ،خونسردي خود را
ازدستداده و به طرز احمقانهاي رفتار ميکنم.

 .52احساسات غيرمنطقي بسياري دارم که نميتوانم آنها را
کنترل کنم.
 .25معموالً خلقم ثابت است.
عامل دوم :ناميدي و تفکر آرزومندانه α=0 / 45
 .6احساس ميکنم زندگيام را بهطور منظم و طبيعي پيش نبردهام.

4/22

0/42

0/56

0/44

 .52بيشترین خشم را نسبت به خودم دارم.

4/06

5/56

0/52

0/44

 .54به خاطر اشتباهات گذشتهام ناراحتم.

2/42

5/62

0/55

0/44

 .55تمرکز بر روي یک فعاليت یا تکليف برایم بسيار دشوار است.

4/46

5/52

0/42

0/44

4/04

5/42

0/44

0/44

 .56کارهایي را که باید انجام دهم زماني به خاطر ميآورم که
خيلي دیر شده است.
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 .54گاهي اوقات بدون دليل غمگين و یا شاد ميشوم.

4/44

5/40

0/55

0/44

 .54غالباً بدون دليل نسبت به مسائل خسته و بيتفاوت ميشوم.

4/24

5/50

0/64

0/44

4/42

5/60

0/65

0/44

 .22خيلي زود به گریه ميافتم.

4/62

5/22

0/22

0/44

 .24زماني که دلسرد ميشوم ،بهسختي ميتوانم خود را بازیابم.

4/66

5/46

0/55

0/44

 .24آرزو ميکنم مثل دیگران شاد بودم.

4/46

5/24

0/44

0/44

 .25انسان شادي هستم.

4/50

5/42

0/42

0/44

4/05

5/45

0/54

0/44

 .22اعتمادبهنفسم بسيار کم است.

4/45

5/66

0/44

0/44

 .24به خاطر مشکالت روزمره دلسرد و نااميد نميشوم.

4/45

5/54

0/24

0/44

 .20وقتي چيزي را ميخواهم مضطرب ميشوم ،اما نميدانم که
خواستهام چيست.

 .26وقتي به کارهایي که باید انجام دهم فکر ميکنم ،عصبي
ميشوم.

در مطالعه حاضر قبل از تحليل دادهها به کمک روش آماري تحليل عاملي تأیيدي ،همسو
با پيشنهاد کالین ( )2005و ميرز ،گامست و گارینو ( )2006مفروضههاي بهنجاري
تکمتغيري 5ـ به کمک برآورد مقادیر چولگي 2و کشيدگي 4ـ ،بهنجاري چندمتغيري 4ـ از
طریق ضریب مردیاـ ،و مقادیر پرت ـ از طریق روش فاصله ماهاالنوبيس 5ـ آزمون شد.
همچنين ،در مطالعه حاضر براي مدیریت دادههاي گمشده از روش بيشينه انتظار 6استفاده
شد .در این مطالعه ،به کمک تحليل عاملي تأیيدي و با استفاده از نرم افزار آموس نسخه
 ، 54الگوي دوعاملي مفروض  EAMآزمون شد .
جدول  5نتایج مربوط به مقادیر توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد و همچنين دو آماره
همبستگي هر گویه با نمره کلي آزمون و مقدار آلفا پس از حذف هر ماده ابزار سنجش را
نشان ميدهد .در شکل  ،5نتایج تحليل عاملي تأیيدي  EAMضمن دفاع از ساختار دوعاملي
 EAMدر نمونه دانشجویان ایراني نشان ميدهد که تمامي مقادیر وزنهاي رگرسيوني در
1. univariate normality
2. skew
3. kurtosis
4. multivariate normality
5. Mahalanobis distance
6. expectation maximization
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مدل اندازهگيري ازلحاظ آماري معنادارند ( .)P<0/05در مطالعه حاضر همبستگي بين دو
عامل فقدان نظمبخشي انگيختگيهاي هيجاني و فيزیولوژیک و ناميدي و تفکر آرزومندانه
ازلحاظ آماري معنادار بود (.)r=0/65 ، P<0/05
جدول  ،2نتایج مربوط به اندازههاي نيکویي برازش قبل و پس از اصالح مدل اندازهگيري
را نشان ميدهد .نتایج مربوط به شاخصهاي برازش الگو دوعاملي قبل از اصالح ،براي هر
یک از شاخصهاي پيشنهادي هو و بنتلر ( )5444شامل شاخص مجذور خي ( ،)χ2شاخص
مجذور خي بر درجه آزادي ( ،)χ2/dfشاخص برازش مقایسهاي ) ،(CFIشاخص نيکویي
برازش ) ،(GFIشاخص نيکویي برازش انطباقي ) (AGFIو خطاي ریشه مجذور ميانگين
تقریب ) (RMSEAبه ترتيب برابر با  0/40 ،0/44 ،0/40 ،2/25 ،454/25و  0/024و نتایج
مربوط به شاخصهاي برازش الگو دوعاملي پس از اصالح ،براي هر یک از شاخصهاي
پيشنهادي هو و بنتلر ( )5444شامل شاخص مجذور خي ( ،)χ2شاخص مجذور خي بر درجه
آزادي ( ،)χ2/dfشاخص برازش مقایسهاي ) ،(CFIشاخص نيکویي برازش ) ،(GFIشاخص
نيکویي برازش انطباقي ) (AGFIو خطاي ریشه مجذور ميانگين تقریب ) (RMSEAبه
ترتيب برابر با  0/40 ،0/44 ،0/44 ،5/54 ،505/22و  0/045به دست آمد (جدول .)2
جدول  .2شاخصهاي نيکويي برازش و مقادير بارهاي عاملي مدل مفروض EAM

قبل و بعد از اصالح
تحليل عاملي EAM

χ2

χ 2 / df

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

قبل از اصالح مدل

454/25

2/25

0/44

0/40

0/40

0/024

بعد از اصالح مدل

505/22

5/54

0/44

0/40

0/44

0/045
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0/56

نامیدی و تفکر آرزومندانه

0/29

0/18

0/26

0/66
0/60
0/72

0/19

0/22

0/52
0/63
0/49

0/17

0/19
0/30

شکل  .2تحليل تأييدي ساختار دوبعدي  EAMبعد از اصالح
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در این مطالعه ،بهمنظور برآورد پایایي نسخة فارسي مقياس سازگاري هيجاني از مقادیر
آلفاي کرانباخ استفاده شد .مقدار آلفا براي کل نيمرخ سبک زندگي ارتقادهنده سالمت و
زیرمقياسهاي فقدان نظمبخشي انگيختگيهاي هيجاني و فيزیولوژیک و ناميدي و تفکر
آرزومندانه به ترتيب  0/45 ،0/44و  0/45به دست آمد .همچنين ،مقادیر همبستگي بين نمره
کل با هر گویه بين ( 0/24گویه  )24تا ( 0/65گویه  )55به دست آمد (جدول .)5
روایی سازه  .EAMدرنهایت ،در این مطالعه بهمنظور بررسي روایي سازه  ،EAMهمبستگي
بين ابعاد سازگاري هيجاني شامل فقدان نظم بخشي انگيختگي هاي هيجاني و في زیولوژیک
و ناميدي و تفکر آرزومندانه با شش بُعد نيمرخ سبک زندگي ارتقادهنده سالمت شامل
مسئوليتپذیري براي سالمت فردي ،فعاليت جسماني ،تغذیه ،تعالي معنوي ،روابط بينفردي
و مدیریت استرس و پنج بُعد واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده شامل واکنش-
پذیري طوالني ،واکنشپذیري نسبت بهاضافه بار کاري ،واکنشپذیري نسبت به تعارضهاي
اجتماعي ،واکنشپذیري نسبت به ناکامي و واکنشپذیري نسبت به ارزشيابي اجتماعي
گزارش شد .در جدول  ،4همبستگي منفي و معنادار بين زیرمقياسهاي مختلف نيمرخ سبک
زندگي ارتقادهنده سالمت با سازگاري هيجاني ،بهطور تجربي از روایي سازه  EAMحمایت
کرد .در این مطالعه همبستگي منفي معنادار بين زیرمقياسهاي سازگاري هيجاني با شش بُعد
نيمرخ سبک زندگي ارتقادهنده سالمت و همبستگي مثبت و معنادار زیرمقياسهاي
سازگاري هيجاني با پنج بُعد واکنشپذیري نسبت به استرس ادراکشده از روایي سازه
 EAMبهطور تجربي حمایت کرد.
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جدول  .3ماتريس همبستگي سازگاري هيجاني با نيمرخ سبک زندگي ارتقادهنده سالمت و
واکنشپذيري نسبت به استرس ادراکشده
فقدان نظم بخشي هيجاني
و بدکارکردي هاي
فيزیولوژیک

ناميدي و تفکر
آرزومندانه

مسئوليتپذیري براي سالمت فردي

**-0/54

**

-0/54

فعاليت جسماني

**-0/20

**-0/56

رفتارهاي

تغذیه

**-0/26

**-0/22

سبک زندگي

تعالي معنوي

**

**

روابط بينفردي

**

-0/22

-0/45

مدیریت استرس

**-0/40

**-0/42

**

**

واکنشپذیري طوالني
واکنشپذیري
به استرس

واکنشپذیري نسبت بهاضافه بار کاري

-0/24

-0/24

**

-0/42

**

-0/20

**

0/46

0/56

واکنشپذیري نسبت به تعارضهاي اجتماعي

**0/42

**0/42

واکنشپذیري نسبت به ناکامي

**0/26

**0/42

واکنشپذیري نسبت به ارزشيابي اجتماعي

**0/45

**0/55
P<0/01

بحث و نتيجهگيری
مطالعه حاضر با هدف تحليل روانسنجي نسخة فارسي مقياس سازگاري هيجاني در گروهي
از دانشجویان انجام شد .نتایج روایي عاملي مقياس سازگاري هيجاني با استفاده از تحليل
عاملي تأیيدي از ساختار دوعاملي  EAMشامل فقدان نظم بخشي انگيختگي هاي هيجاني
و فيزیولوژیک و ناميدي و تفکر آرزومندانه بهطور تجربي حمایت کرد .همچنين ،نتایج
پراکندگي مشترک بين زیرمقياسهاي سازگاري هيجاني با ابعاد چندگانه واکنشپذیري
نسبت به استرس ادراکشده و سبک زندگي ارتقادهنده سالمت از روایي سازه EAM
بهطور تجربي حمایت کرد .مقادیر همساني دروني نمره کلي و زیرمقياسهاي سازگاري
هيجاني نشان داد که  EAMاز پایایي مطلوبي نيز برخوردار است.

ویژگیهای روانسنجی مقیاس سازگاری هیجانی در دانشجویان ایرانی 52 /

همانطور که پيشتر اشاره شد یک ایده مفروض براي تبيين پراکندگي مشترک بين رگه
شخصيتي سازگاري و رفتارهاي سالمت با تأکيد بر توان تفسيري مدل تعدیل گري استرس
قابلردیابي است .در این مدل با اخذ رویکردي ایستا به مفهوم شخصيت فرض ميشود که
در مواجهه با موقعيتهاي استرسزا ،صفات شخصيت بهمثابه عواملي هستند که بر الگوهاي
پاسخدهي پایدار افراد بر تجارب انگيزاننده پيراموني اثرگذارند .بنابراین ،در این مدل از توجه
به تبادالت پویا و متقابل بين شخصيت و موقعيت اجتماعي فرد که در الگوي تبادلي و شناختي
ـ اجتماعي شخصيت حائز اهميت فراواني هستند ،بازمانده است .در الگوي تبادلي اثرات
تعدیلکننده استرس ،شخصيت ازیکطرف بر الگوي ارجح پاسخدهي افراد به رخدادهاي
منفي اثر ميگذارد و از طرف دیگر ،شخصيت بهطور فعالي در ایجاد انواع متفاوتي از تجارب
تعيينکننده تلقي ميشود (شينر و کاسپي.)2004 ،
عالوه بر این ،در الگوي رفتار سالمت فرض ميشود که شخصيت از طریق پيشبيني
التزام افراد به انجام رفتارهاي ارتقاء دهنده و بازدارنده سالمت ،در تعيين وضعيت سالمت
آنها مؤثرند .براي مثال ،ویژگي شخصيتي خوشبيني از طریق پيشبيني الگوهاي بهينه
رفتارهاي وابسته به تغذیه (مولکانا و هایلي2005 ،؛ زاک ـ پالس و استرن )2004 ،و در مقابل،
خصومت ـ بهمثابه یک وجه اصلي رگة شخصيتي سازگاري هيجاني ـ از طریق پيشبيني
الگوهاي رفتاري غير انطباقي وابسته بهسالمت مانند استعمال دخانيات ،اجتناب از فعاليتهاي
ورزشي و رژیم غذایي ضعيف در تبيين وضعيت سالمت فرد مؤثر واقع ميشوند (سيگلر،
کاستا و برامت2004 ،؛ اسميت ،گالزر و روز .)2004 ،برخي مطالعات طولي نشان ميدهند
که شخصيت التزام به الگوهاي متفاوت رفتارهاي وابسته بهسالمت را در طول یک دهه
پيشبيني ميکند (روبرت و باگ.)2004 ،
وایبي و فورتن ( )2006تأکيد ميکنند باوجودآنکه شواهد تجربي زیادي درباره رابطه
بين شخصيت و رفتارهاي سالمت وجود دارد ،درک محققان از سازوکارهاي تبيينکننده
این رابطه محدود است .شخصيت از طریق پيشبيني باورهاي سالمت ،بر اشکال ارجح
رفتارهاي وابسته بهسالمت اثرگذار واقع ميشوند .براي مثال ،درحاليکه سازگاري هيجاني
با خطر ادراکشده عفونت  HIVرابطه مثبت نشان ميدهد ،پذیرش پایين ،درباره ادراک
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عفونت  ،HIVخطر کمي پيشبيني ميکند (ترابست و همکاران .)2002 ،بهبياندیگر ،نمره
باال در عامل شخصيتي سازگاري هيجاني در تجربه عفونت  HIVیک عامل خطر قلمداد
ميشود .عالوه بر این ،شخصيت ،آمادگيهاي انگيزشي متفاوتي براي التزام به انجام
رفتارهاي پرخطر ایجاد ميکند .کوپر ،آگوچا و شلدون ( )2000نشان دادند که صفات
شخصيتي از طریق پيشبيني نياز به کنترل هيجانات ،در تبيين رفتارهاي پرخطر مانند استعمال
دخانيات مؤثر است .براي مثال ،افراد فاقد سازگاري هيجاني بهمنظور مقابله با خُلق منفي به
انجام رفتارهاي پرخطر تمایل بيشتري نشان ميدهند.
طبق دیدگاه انجي و جفري ( )2004رفتارهاي سالمت بهمثابه راهبردهاي مقابلهاي
مفهومسازي ميشوند .بنابراین ،بر اساس شواهدي که موجود است افراد فاقد سازگاري
هيجاني در مواجهه با موقعيتهاي استرسزا بيشتر از راهبردهاي مقابلهاي بد کارکرد و غير
انطباقي مانند سوءمصرف مواد استفاده ميکنند .عالوه بر این ،شواهد تجربي متعدد نشان
دادهاند که خصومت ـ بهمثابه یک وجه اساسي صفت شخصيتي سازگاري هيجاني با
سوءمصرف مواد و حمایت اجتماعي پایين (سيگلر و همکاران )2004 ،و گستره وسيعي از
رفتارهاي بازدارنده سالمت رابطه نشان ميدهد (بریستي و کوهن2002 ،؛ کالون ،بوث ورث
و سيگلر2005 ،؛ کالر ،استرانگ ،نيارا و براون.)2004 ،
مطالعه حاضر چند محدودیت نيز داشت .اول ،نمونه مطالعه حاضر فقط دانشجویان را
شامل شد .بنابراین ،بهمنظور تعيين ظرفيت تعميمپذیري یافتههاي مطالعه حاضر به گروههاي
دیگر ،انجام مطالعاتي بر روي گروههاي دیگر موردنياز است .عالوه بر این ،ازآنجا نمونه
منتخب بهصورت در دسترس انتخاب شدهاند ،بنابراین ،تعميمیافتهها با محدودیت روبرو
ميشود .دوم ،انجام مطالعه حاضر مشتمل بر یکبار اندازهگيري بود .بنابراین ،آزمون ميزان
ثبات نمرههاي  EAMامکانپذیر نيست .سوم ،در مطالعه حاضر ،آزمون ویژگيهاي فني
 EAMبا تمرکز بر روایي عاملي و روایي همگراي مقياس سازگاري هيجاني مبتني بود.
بنابراین ،سنجش ویژگيهاي فني  EAMبا تأکيد بر روشهاي دیگري مانند روایي پيشبين
و روایي واگرا پيشنهاد ميشود .چهارم ،باوجودآنکه در مطالعه حاضر اندازههاي مربوط به
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 از دو گروه جنسي جمعآوري شده است اما تحليل همارزي جنسي ساختار عامليEAM
. در کانون توجه محققان قرار نگرفتEAM
 یافتههاي مطالعه حاضر نشان ميدهد که نسخة فارسي مقياس سازگاري،درمجموع
هيجاني بهمثابه یک ابزار خود گزارشي چندبُعدي در قلمرو مطالعاتي روانشناسي شخصيت
 ازلحاظ روانسنجي براي سنجش سازگاري هيجاني فراگيران،با تأکيد بر رویکرد صفات
. ابزاري دقيق و قابلاطمينان است،ایراني
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