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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هیجانآگاهی در بین
دانشآموزان شهر تبریز بود .به این منظور تعداد  ۵8۵دانشآموز از دانشآموزان دختر و پسر مناطق پنجگانه
شهر تبریز با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .سپس پرسشنامه هیجان
آگاهی بر روی آنها اجرا شد .همچنین پرسشنامههای نارسایی هیجانی تورنتو و هوش هیجانی شات
بهمنظور بررسی روایی همگرا ،همراه با پرسشنامه اصلی توسط نمونه تکمیل شد .جهت بررسی روایی
مالکی همزمان ،همبستگی بین پرسشنامه هیجان آگاهی با پرسشنامههای نارسایی هیجانی و هوش هیجانی
استفاده شد؛ سپس با استفاده از روشهای آماری همبستگی ،تحلیل عوامل و تحلیل واریانس دادهها مورد
تحلیل قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی نشانگر استخراج پنج مؤلفه
تمایز هیجانها ،ابراز هیجانها ،آگاهی بدنی ،توجه به هیجانهای دیگران و تحلیل هیجانها بود که
درمجموع  ۵2/۱۳واریانس را تبیین میکرد .تحلیل عاملی تائیدی نشانگر برازش مطلوب مدل استخراج شده
بود .ضریب اعتبار پرسشنامه به روش بازآزمائی برای کل پرسشنامه  0/82و برای مؤلفهها بین  0/66تا 0/79
محاسبه شد .همچنین محاسبه ضرایب همبستگی بین مؤلفههای هیجان آگاهی و مقیاس نارسایی هیجانی و
هوش هیجانی نشان داد که پرسشنامه فوق از روایی مالکی باال و خوبی برخوردار است؛ بنابراین پرسشنامه
هیجان آگاهی دارای ویژگیهای روانسنجی الزم برای نمونه ایرانی میباشد.

واژگان كلیدي :پرسشنامه ،هیجانآگاهی ،هوش هیجانی ،نارسایی هیجانی.

*.۱دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایرانyousefi@azaruniv.ac.ir .
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
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مقدمه
هیجانها الگوهای عمل خودکاری را فراخوانی میکنند که برای بقاء بسیار ضروری
هستند ،ولی عمل بر اساس الگوهای هیجانی ابتدائی ،باعث ایجاد مشکالتی در محیط

اجتماعی میشود (فوالدی ۱و همکاران .)20۱6 ،از طریق معطوفسازی توجه به هیجان،
الگوهای خودکار پردازش متوقف شده و زمینه برای کنترل رفتارها فراهم میشود

(اسایگل ،بوکنی ،بازینسکا .)20۱2 ،2این موضوع نشان میدهد که پیش از آنکه پاسخ

مقابلهای مناسب به موقعیت ارائه شود ،آگاهی هیجانی ۳باید وجود داشته باشد .عالوه بر
این ،آگاهی دقیق و گسترده مانند تحلیل دقیق ماهیت هیجان و شناسایی پیشایندها و
پسایندهای ممکن ،احتمال دستیابی به رویکرد سازگارانه به موقعیت را افزایش میدهد .این
وضعیت تبیین می کند که چرا درمانگران هیجان ،آگاهی را در بیماران با ارزش میشمارند
(آمادور و دیوید2004 ،4؛ واین و آلدااو20۱4 ،۵؛ مانکاس ،تایلر بودن و تامپسون.)20۱6 ،6
در همین رابطه و در گستره رواندرمانی نیز ،مفهوم بالینی بینش هیجانی ،پدیدهای مهم در
رویکردهای درمانگری روانپویشی و همچنین عقالنی -هیجانی است که برای پیشرفت
فرایند درمان خصوصاً ایجاد تغییرات رفتاری پایدار حیاتی میباشد (کاستنگای و هیل،7

 .)2007فهم اینکه فرد بر ماهیت و فرایندهای تأثیرگذار در وضعیت بیماری خویش آگاهی
دارد یا نه میتواند تأثیر مهمی بر بهبود وی داشته باشد (یوسفی و قربانعلیپور.)۱۳88 ،
بهطورکلی ،آگاهی و بینش به عملکردهای روانشناختی احتماالً با بهزیستی فرد مرتبط
است (کاستنگای و هیل2007 ،؛ یوسفی ،عابدین و فتحآبادی .)۱۳88 ،بخشی از این
آگاهی میتواند معطوف به کارکردهای هیجانی خود شود .پدیده بالینی نارسایی هیجانی

8

شامل مؤلفههای اساسی اختالل در شناسایی ،ابراز کالمی و تمایز هیجانها از احساسات
فیزیولوژیکی است (وانریجن و اسکات رست ،وات ،اسپرانگ ،زیرمنس ،انگلند ،آلمان و

اسواب20۱۱ ،9؛ وندرویک ،درکس ،هان ،بنینگا و بوئر20۱2 ،؛ کامل20۱۳ ،؛ دانجس،
1. Fouladi
2. Szczygieł, Buczny, Bazinska
3. Emotional Awareness
4. Amador & David
5. Vine & aldao
6. Mankus, Tyler Boden & Thompson
7. Castonguay& Hill
8. Alexithymia
1. Van Rijn, Schothorst, Wout, Sprong, Ziermans, Engeland, Aleman, Swaab
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کرستینگ و ساسلو )20۱۳ ،۱ازاینرو با هیجان آگاهی در ارتباط است (سیفنوس.)۱996 ،
پژوهشهای متعددی نشان دادهاند که نارسایی هیجانی با سطوح پائین هیجان آگاهی

(دانجس ،کرستینگ و ساسلو20۱۳ ،؛ کرمی ،یزدان بخش و کریمی )۱۳9۵ ،و با اختالل-
های بدنی شکل ،اختاللهای روانتنی و روانپزشکی مختلف مرتبط هستند (وندرویک و

دیگران20۱2 ،؛ تایلر بودن و تامپسون20۱۵ ،؛ کانبارا و فوکاناگا)20۱6 ،؛ همانگونه که
ارتباط میان نارسایی هیجانی و بازشناسی هیجانی مختل در معتادان به هروئین (کراپارو و

همکاران )20۱6 ،2قابل مشاهده است .پژوهشها همچنین نشان دادهاند که میان باورهای
مربوط به هیجان با سالمت روان (کرمی ،زکییی و محبی۱۳9۱ ،؛ برقی ایرانی ،بختی،
بگیان و کرمی )۱۳9۳ ،و پاسخ دادن همدالنه ارتباط وجود دارد (کامل.)20۱۳ ،
مفهوم آگاهی هیجانی اولین بار توسط الن و شوارتز ( )۱987به عنوان توانایی شناسایی
و توصیف هیجانهای خود و دیگران تعریف شده است (اسایگل و همکاران.)20۱2 ،
آگاهی هیجانی که دو بعد وضوح هیجانی ۳و توجه به هیجانات را شامل میشود (مانکاس،
تایلر بودن و تامپسون20۱6 ،؛ یوسفی ،عریضی ،صادقی ،)۱۳86 ،به عنوان درک عواطف و
هیجانهای مرتبط با ادراک عقالنی تعریف شده و دربرگیرنده تلویحات مهمی در
خصوص روابط بینفردی در بافت رواندرمانی ،بهویژه جریان انتقال است (کاستنگای و
هیل )2007 ،و بهطورمعمول یکی از پیششرطهای اساسی و ضروری برای تنظیم هیجان
سازگارانه است (اسایگل و همکاران20۱2 ،؛ می نی ،هاسکینگ و ریپرت20۱6 ،4؛
کشدان ،بارت و مک نایت20۱۵ ،۵؛ تقوی ،آزاد فالح و موتابی.)۱۳94 ،
آگاهی هیجانی بهنوعی فرایند توجه اشاره دارد که با کارکردهایی نظیر تعبیر و تفسیر و
ارزشیابی مرتبط است .این فرآیند توجه فرد را قادر میسازد تا هیجانهای خود را مورد

بازبینی قرار بدهد .عالوه بر این ،تمایز کیفی بین هیجانهای مختلف ،شناسایی پیشایندهای
آنها و تشخیص همبستههای فیزیولوژیک تجربه هیجانی را ممکن میسازد (تایلر بودن و
تامپسون .)20۱۵ ،آگاهی هیجانی همچنین در برگیرنده جنبههای نگرشی است که به
گونه ای نزدیک با فرآیندهای تفسیر و توجه در هم تنیده هستند .اگر تجربه هیجانی موجب
2. Donges, Kersting & Suslow
3. Craparo, Gori, Dell’ Aera, Costanzo, Fasciano, Tomasello & Vicario
3. Emotional clarity
5. Meaney, Hasking & Reupert
6. Kashdan, Barrett & McKnight
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شرم و خجالت فرد شود ،توجه به آن و ارزیابی آن با دید باز مشکل خواهد بود.
بهطورکلی ،انکار قابلیت و توانایی هیجانها باعث تضعیف توجه به آن میشود و برعکس
(ریف ،آسترولد ،میرز ،تروت و لی.)2008 ،۱
پرسشنامه هیجان آگاهی ریف و همکاران ( )2008برای توصیف شش جنبه از کارکرد

هیجانی  )۱تمایز هیجانها )2 ،مشارکت کالمی هیجانها )۳ ،آشکارسازی هیجانها)4 ،
آگاهی بدنی )۵ ،توجه به هیجانهای دیگران و  )6تحلیل هیجانها طراحی شده است.
پرسشنامه دارای  ۳0گویه است و از پاسخدهندگان خواسته میشود تا میزان مطابقت هر
گویه را با وضعیت خودشان بر اساس یک مقیاس سهنقطهای (درست نیست= ،۱گاهی
درست است=  ،2اغلب درست است= )۳درجهبندی کنند .نمرات باال در این پرسشنامه
نشانگر آگاهی ه یجانی بیشتر و نمرات پایین نشانگر آگاهی هیجانی کمتر است .ریف و
همکاران ( )2008در یک نمونه  66۵نفری از دانشآموزان ،همسانی درونی گویههای
پرسشنامه را در نسخه اصلی برای  6جنبه هیجانی به ترتیب ،0/74 ،0/76 ،0/77 ،0/74
 0/77 ،0/77به دست آوردند .همچنین در تحلیل عاملی انجام شده بر روی نسخه اصلی
پرسشنامه هیجان آگاهی که نشانگر ساختار عاملی مناسب پرسشنامه است ،سازندگان (ریف
و همکاران )2008 ،شش عامل را شناسایی کردهاند که مجموعاً  49%درصد واریانس را
تبیین میکنند .ریف و همکاران ( )2007شش جنبه نسخه کودکان را شامل  )۱توانایی
متمایز کردن هیجانها و پیشایندهای آنها (تمیز هیجانها )2 ،)2بیان کالمی هیجانها

(مشارکت کالمی هیجانها )۳ ،)۳ابراز غیرکالمی هیجانها (آشکارسازی هیجان )4 )4توجه
به جنبههای فیزیولوژیک تجربه هیجانی (آگاهی بدنی )۵ ،)۵تمایل برای رویارویی با
هیجانهای خود (تحلیل هیجانها )6 ،)6تمایل برای رویارویی با هیجانهای دیگران (توجه
به هیجانهای دیگران )7شناسایی کردند.
پرسشنامه هیجان آگاهی (فرم  40سؤالی) را بر اساس مفهوم نارسایی هیجانی ساختهاند،

بااینوجود هیجان آگاهی ممکن است در برگیرنده مؤلفهها و جنبههایی خاص مانند جنبه-
1. Rieffe, Oosterveld, Miers, Terwogt Ly
2. Differentiating Emotions
1. Verbal Sharing of Emotions
2. Not Hiding Emotions
3. Bodily Awareness
4. Analyses of Emotions
5. Attending to Others’ Emotions

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه217 / ...

های نگرشی و ارزشگذاری هیجانات (ریف و همکاران )2008 ،باشد بیشتر از آن چیزی
را که در پرسشنامههای سنتی نارسایی هیجانی مانند پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو

۱

منعکس شده است ،بسنجد .نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هیجان آگاهی (فرم  ۳0سؤالی)
بهمنظور اصالح مفهومی مؤلفهها و کاهش گویهها معرفی شد که ساختار عاملی آن مشابه
فرم اولیه  40سؤالی و شامل شش مؤلفه هیجانآگاهی بود (فوالدی و همکاران.)20۱6 ،
همانگونه که اشاره شد ،آگاهی و بینش به عملکردهای روانشناختی که بخشی از آن
معطوف به کارکردهای هیجانی خود میباشد ،با بهزیستی افراد مرتبط است (کاستنگای و
هیل2007 ،؛ یوسفی ،عابدین و فتحآبادی .)۱۳88 ،عالوه بر بهزیستی ،ارتباط و نقش هیجان

در سالمت روانشناختی ازجمله نقش هیجانات و آگاهی به آنها در اختاللهای روان-
شناختی (کرینگ و کاپونینگر20۱0 ،2؛ وانریجن و همکاران20۱۱ ،؛ کیمی ،واکروشو،
جابسن احمد ،تاریر ،ماالسپینا ،گروس20۱2 ،۳؛ تایلر بودن و تامپسون )20۱۵ ،و در
شکایات جسمانی کودکان و خردساالن (ریف و همکاران2008 ،؛ وندرویک ،درکس،

دیهان ،بنینگا و بور )20۱2 ،4نشان داده شده است .با توجه به نیاز به یک ابزار معتبر و

مناسب جهت ارزیابی و سنجش هیجانآگاهی که ویژگیهای روانسنجی آن بهصورت
همهجانبه مورد بررسی قرار گرفته باشد تا بعد از این متخصصان راحتتر و با اطمینان
بیشتری از آن استفاده نمایند ،هدف پژوهش حاضر اعتبار سنجی پرسشنامه هیجانآگاهی
در جامعه دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر تبریز و پاسخ به این سؤال است که ویژگیهای
اعتبار ،روایی و ساختار عاملی پرسشنامه هیجان آگاهی کدام است؟ مؤلفههای استخراج
شده پرسشنامه کدامند؟

روش
جامعه پژوهش شامل کلیه دانشآموزان مقطع راهنمایی شهر تبریز بودند که در سال
تحصیلی  90-9۱مشغول به تحصیل بود .از جامعه فوق تعداد  ۵8۵نفر با استفاده از شیوه
نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا از بین نواحی
پنجگانه آموزشوپرورش ابتدا دو ناحیه (ناحیه  ۱و  )۵و سپس از دو ناحیه فوق  ۱0مدرسه
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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و از هریک از مدارس یک کالس در هر پایه و درنهایت از هر کالس  20نفر دانشآموز
به شیوه تصادفی انتخاب شدند .نمونه موردنظر شامل  296دختر ( ۵0/۵9درصد) و  289پسر
( 49/40درصد) و به ترتیب با میانگین و انحراف معیار سنی  )۱/76( ۱۳/۱۱و ۱۳/۵۵
( )2/06بود .از این تعداد 2۱8 ،نفر در پایه اول ۱88 ،نفر در پایه دوم و  ۱79نفر در پایه سوم
تحصیل میکردند .الزم به ذکر است که در نواحی  ۱و  ۵شهر تبریز بر اساس اطالعات
آموزشوپرورش نواحی مذکور درمجموع  ۵0مدرسه راهنمایی وجود داشت که به شیوه
کامالً تصادفی و با رعایت نسبت دانشآموزان دختر و پسر  ۱0مدرسه انتخاب شدند.
بهمنظور گردآوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:

 )۱پرسشنامه هیجان آگاهی :به منظور شناسایی و ارزیابی نحوه احساس و تفکر دانش-
آموزان درباره هیجانهای خودشان از نسخه تجدیدنظر شده پرسشنامه هیجانآگاهی (ریف
و همکاران )2008 ،استفاده شد .این پرسشنامه برای توصیف  6جنبه از کارکرد هیجانی
(تمایز هیجانها ،مشارکت کالمی هیجانها ،آشکارسازی هیجانها ،آگاهی بدنی ،توجه به
هیجانهای دیگران و تحلیل هیجانها) طراحی شده است .پرسشنامه دارای  ۳0گویه است.

ریف و همکاران ( )2008در یک نمونه  66۵نفری از دانشآموزان ،همسانی درونی گویه-

های پرسشنامه را در نسخه اصلی برای  6جنبه هیجانی به ترتیب ،0/74 ،0/76 ،0/77 ،0/74
 0/77 ،0/77به دست آورده اند .همچنین در تحلیل عاملی انجام شده بر روی نسخه اصلی
پرسشنامه هیجان آگاهی که نشانگر ساختار عاملی مناسب پرسشنامه است ،سازندگان (ریف
و همکاران 6 )2007 ،عامل را شناسایی کردهاند که مجموعاً  49%درصد واریانس را تبیین
میکنند.
 )2پرسشنامه هوش هیجانی شات :این پرسشنامه توسط شات ،مالوف ،هال ،هاگرتی ،کوپر،
گلدن ،دورهایم )۱998( ۱و بر اساس الگوی هوش هیجانی مایر و سالووی ( )۱997برای
ارزیابی هوش هیجانی ساخته شده است و شامل  ۳۳گویه خود توصیفی  ۵درجهای است و

سه خرده مقیاس ابراز هیجان ،تنظیم و مدیریت هیجان و بهرهبرداری از هیجان را میسنجد.
محمدی و غرایی ( )۱۳86ضریب اعتبار آن را در یک نمونه  ۱80نفری از دانشآموزان
دوره راهنمایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/84به دست آورد.
خسرو جاوید ( )۱۳8۱ضرایب اعتبار آن را برای کل پرسشنامه  0/8۱و برای خرده مقیاسها
1. Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden & Dornheim
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به ترتیب  0/78 ،0/67و  0/۵0به دست آورد .همبستگی منفی بین نمرههای هوش هیجانی با
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
 )۳مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو :این مقیاس در سال  ۱986توسط تایلور ساخته شده است
و توسط بگبی ،پارکر و تایلور )۱994( ۱تجدیدنظر شده است .این مقیاس شامل  20گویه
است و دارای سه زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات ،دشواری در توصیف
احساسات و تفکر برون مدار است .در این مقیاس نمره باالتر نشانگر نارسایی هیجانی باالتر
است .قربانی ،بینگ ،واتسون ،دویسون و ماک ( )2002ضریب آلفای این مقیاس را در
نمونه ایرانی برای زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات  ،0/74دشواری در توصیف
احساسات  0/6۱و تفکر برون مدار  0/۵0بدست آوردند .محمد ( )۱۳80اعتبار کل مقیاس
را با استفاده از روش دو نیمه کردن  0/74و ضریب بازآزمایی آن را  0/72بدست آورد.
فرایند اجرای پژوهش :در گام اول پرسشنامه هیجانآگاهی بهمنظور برگردان دقیق و
تخصصی سازهها ،توسط مؤلفان به فارسی برگردانده شد ،سپس از یک متخصص زبان
انگلیسی عضو هیئتعلمی دانشگاه خواسته شد تا نسخه فارسی را مجدد به زباناصلی
ترجمه معکوس کند و از این طریق نواقص ترجمه اصالح گردید .سپس پرسشنامه آماده
شده به  ۱0نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی داده شد تا آن را تکمیل کرده و
نظرات خود را در خصوص گویا و روان بودن آن ارائه نمایند .درنهایت پرسشنامه به  ۳نفر
از اساتید هیئتعلمی دانشگاه ارائه شد تا در خصوص روایی صوری و محتوایی آن
قضاوت نمایند که با اندک ویرایش نگارشی روایی صوری و محتوایی آن مورد تائید قرار
گرفت .در خصوص نحوه محاسبه روایی محتوایی الزم به ذکر است که معموالً این
شاخص به دو شیوه کمی و کیفی انجام میگیرد ،لذا در این پژوهش روایی محتوایی به
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
و تائیدی ،برای بررسی اعتبار از روشهای بازآزمایی ،دو نیمه کردن و بررسی همسانی
درونی آلفای کرونبا خ و برای بررسی روایی مالکی همزمان ،همبستگی بین پرسشنامه
2. Bagby, Parker& Taylor
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هیجان آگاهی با پرسشنامههای نارسایی هیجانی و هوش هیجانی استفاده شد .دادههای
پژوهش بهوسیله نرمافزار  SPSSنسخه  ۱8و لیزرل نسخه  8مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج
بهمنظور بررسی ساختار عاملی و روایی سازه پرسشنامه از روش اعتباریابی متقاطع استفاده
شد .در این روش به منظور افزایش اعتبار نتایج ،تحلیل عاملی در دو نمونه مجزا انجام
میشود (علوی ،اصغریمقدم ،رحیمینژاد و فراهانی .)۱۳96 ،به این ترتیب که ابتدا گروه
نمونه بهطور تصادفی به دو بخش مساوی تقسیم شد .در نمونه اول از روش تحلیل عاملی
اکتشافی برای بررسی ساختار عاملی مقیاس استفاده شد ،سپس با استفاده از نمونه دوم
بهمنظور بررسی برازش مدل بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی ،از تحلیل عاملی تائیدی
استفاده شد .در نمونه اول ( )N=29۳از تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه تحلیل مؤلفههای
اصلی استفاده شد .با اجرای یک تحلیل عاملی اولیه ،مناسب بودن دادهها برای تحلیل
عاملی مورد بررسی قرار گرفت .مقدار KMO۱که برای بررسی میزان کفایت و بسندگی
نمونه پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد ،برابر با  0/74بود که این مقدار نشان داد که
نمونه حاضر از کفایت و بسندگی مطلوبی برای تحلیل برخوردار است .همچنین ،آزمون

کرویت بارتلت 2نیز ازلحاظ آماری معنیدار بود ( ) p≤0/00۱ ،۱۳۱۳/4۳که این مقدار از
قابلتحلیل عاملی بودن دادهها پشتیبانی میکرد .در جریان تحلیل عاملی پرسشنامه از روش
چرخش متمایل استفاده شد .در این تحلیل فقط گویههایی مشمول یک عامل شدند که
وزن عاملی آنها  0/4یا باالتر بود .درمجموع  ۵مؤلفه ارزش ویژه باالتر از یک داشتند که
برابر بودند از  ۱/46 ،۱/۵۱ ،۱/67 ،2/74و  .۱/۳4درمجموع  ۵مؤلفه  ۵2/۱۳درصد از
واریانس کل را تبیین میکرد .در تحلیل اکتشافی ،مؤلفه مشارکت هیجانها با مؤلفه
آشکارسازی هیجانها روی یک عامل جدید بارگذاری شد و ابراز هیجان نام گرفت .ضمناً
سؤال  ۱۵از مؤلفه ابراز هیجان و همچنین سؤال  2۵در مؤلفه توجه به هیجانهای دیگران ،به
علت عدم همبستگی با نمره کل و نیز بار عاملی کمتر از  0/4حذف شدند .جدول  ۱نتایج
حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی به روش چرخش متمایل را نشان میدهد .پس از بازنگری

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
2. Bartlett's Test of Sphericity
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نهایی گویهها  ۵مؤلفه استخراج شده به ترتیب تمایز هیجانها ،ابراز هیجانها ،آگاهی بدنی،
توجه به هیجانهای دیگران و درنهایت تحلیل هیجانها نامگذاری شدند.
جدول  :1تحلیل مؤلفههای اصلی با چرخش متمایل و وزنهای عاملی مربوط به هر مؤلفه
گویهها

تمایز

ابراز

آگاهی

توجه

تحلیل

هیجان

هیجان-

بدنی

به

هیجان-

هیجان-

ها

ها

های
دیگران
 .۱نمیدانم که آیا چیزی مرا ناراحت کرده است یا نه

0/7۱

 .2اغلب در مورد آنچه احساسش میکنم ،آشفته و متحیر

0/6۳

هستم

0/۵2

 .۳اغلب نمیدانم چرا عصبانی هستم

0/49

 .4گاهی اوقات احساس ناراحتی میکنم و علت آن را نمی-

0/47

دانم

0/46

 .۵وقتی ناراحتم نمیدانم غمگینم ،ترسیدهام ،یا عصبانی هستم

0/4۳

 .6هرگز دقیقاً نمیدانم چه نوع احساسی دارم
 .7برایم دشواراست که بدانم غمگین هستم یا عصبانیم یا
احساس دیگری دارم
 .8میتوانم بهراحتی چیزی را که در درونم احساس میکنم به

0/74

دوستانم توضیح بدهم

0/67

 .9برایم دشوار است چیزی را که احساس میکنم ،برای

0/۵9

دوستم توضیح بدهم

0/7۱

 .۱0برایم سخت است که در مورداحساسم باکسی حرف بزنم

0/62

 .۱۱وقتی عصبانی یا ناراحتم ،سعی میکنم آن را پنهان کنم

0/60

 .۱2وقتیکه احساس بدی دارم ،هیچکس نمیتواند کمکم

0/4۳

کند
 .۱۳وقتی در مورد موضوعی ناراحتم اغلب آن را پیش خودم
مخفی نگه میدارم
 .۱4وقتی ناراحتم سعی میکنم آن را بروز ندهم
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 .۱6وقتیکه ترسیدهام ،یا عصبانی هستم ،احساس میکنم در

0/7۵

شکمم چیزی هست

0/64

 .۱7وقتی ترسیدهام یا عصبانی هستم ،هیچچیزی در بدنم

0/6۳

احساس نمیکنم

0/48

 .۱8وقتی ناراحتم میتوانم آن را در بدنم هم احساس کنم

0/44

 .۱9وقتی در مورد چیزی ناراحتم ،در بدنم نیز احساس متفاوتی
به وجود میآید
 .20وقتی غمگینم احساس ضعف میکنم
 .2۱نمیخواهم بدانم دوستانم چه احساسی دارند

0/74

 .22من معموالً متوجه میشوم که دوستانم چه احساسی دارند

0/70

 .2۳برایم اهمیتی ندارد که دوستانم چه احساسی دارند

0/66

 .24برایم مهم است که بدانم دوستانم چه احساسی دارند

0/47

 .26احساسم به من کمک میکند تا بدانم چه اتفاقی افتاده

0/6۵

است

0/6۳

 .27برایم مهم است که بدانم چه احساسی دارم

0/۵2

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

0/49

سودمند است

0/4۳

 .29وقتی عصبانی یا ناراحتم ،سعی میکنم بفهمم که چرا این
احساس را دارم
 .۳0همیشه میخواهم بدانم چرا در مورد چیزی احساس بدی
دارم

پس از استخراج ساختار عاملی  ۵مؤلفهای برای پرسشنامه آگاهی از هیجان ،بهمنظور تائید
ساختار اکتشاف شده ،در گروه دوم ( )N=292از تحلیل عاملی تائیدی جهت آزمون مدل
استفاده شد که نتایج آن در ادامه گزارش شد.
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تمای
ز
ابرا
ز
آگاه
ی
توجه
تحلی
ل

شکل  :1مدل ساختاری تائیدی پرسشنامه هیجان آگاهی

در تحلیل تائیدی که بر اساس مدل اکتشافی استخراج شده انجام گرفت ،مدل تائید شد.
بهمنظور بررسی نیکویی برازش مدل با دادههای پژوهش ،شاخصهای مربوط به برازش
مدل ارائه میشوند .جدول  2شاخصهای برازش مدل آگاهی از هیجان را نشان میدهد.
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جدول  :۲شاخصهای برازش مدل آگاهی از هیجان
2

2

شاخص

Df

X

X /df

RMSEA

CFI

NFI

NNFI

IFI

RFI

مقدار

۳40

8۱9/۵۳

2/4۱

0/06

0/9۳

0/92

0/90

0/9۳

0/9۱

همانطور که مشاهده میشود اگرچه شاخص مجذور کای معنادار بود ،ولی با توجه به
اینکه این شاخص در مواردی که حجم نمونه باالست معنادار میشود ،قابلاغماض هست.
در عوض به جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای
بر درجه آزادی ( )X2/dfمیپردازند .حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی
برابر با  2/4۱است که در مقایسه با مقدار بحرانی  ۳شاخص قابل قبولی است .شاخص ریشه
میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAدر این مدل برابر با  0/06است .شاخصهای
برازش مقایسهای ( ،)CFIشاخص برازش هنجار شده ( ،)NFIشاخص برازش هنجار نشده
( ،)NNFIشاخص برازش فزاینده ( ،)IFIشاخص نیکویی نسبی ( )RFIبه ترتیب برابر با
 0/9۳ ،0/90 ،0/92 ،0/9۳و  0/9۱به دست آمد و با توجه به اینکه مقادیر این شاخصها
باالی  0/9است ،درنتیجه نشانگر برازش مطلوب مدل هستند.
در گام بعدی برای بررسی اعتبار پرسشنامه هیجان آگاهی ،از روشهای باز آزمایی ،دو
نیمه کردن و بررسی همسانی درونی استفاده شد .جهت برآورد ضریب اعتبار ابزار به روش
بازآزمایی 70 ،نفر آزمودنی بهصورت داوطلب از بین نمونه تحقیقی و از مدارس متفاوت
انتخاب شدند و پرسشنامه هیجان آگاهی را تکمیل کردند و سپس در فاصله  ۳هفته دوباره
مورد آزمون قرار گرفتند .ضریب اعتبار کل پرسشنامه  0/82و برای عاملهای تمایز
هیجانها  ،0/69ابراز هیجانها  ،0/66آگاهی  ،0/79توجه به هیجانهای دیگران  0/72و
تحلیل هیجانها  0/74بود .جدول  ۳ضرایب اعتبار باز آزمایی عاملهای پرسشنامه هیجان
آگاهی را نشان میدهد.
جدول  :۳ضرایب اعتبار بازآزمایی عاملهای پرسشنامه هیجان آگاهی
عاملها
ضرایب باز
آزمایی

تمایز

ابراز

آگاهی

توجه به هیجانهای

تحلیل

هیجانها

هیجانها

بدنی

دیگران

هیجانها

0/69

0/66

0/79

0/72

0/74

کل
0/82
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نتایج جدول  ۳نشان داد که ضرایب اعتبار بازآزمایی برای کل پرسشنامه  0/82به دست
آمد و برای مؤلفههای آن در دامنهای از  0/62تا  0/79قرار دارند.
ضریب اعتبار دو نیمه کردن پرسشنامه هیجان آگاهیها با استفاده از دادههای کل نمونه
پژوهشی ،برای کل پرسشنامه  0/78به دست آمد .همچنین همسانی درونی پرسشنامه هیجان
آگاهی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای عاملهای تمایز هیجانها  ،0/72ابراز
هیجانها  ،0/64آگاهی  ،0/7۱توجه به هیجانهای دیگران  ،0/70تحلیل هیجانها  0/68و
برای کل پرسشنامه  0/76به دست آمد .جدول  4ضرایب اعتبار (دو نیمه کردن و آلفای
کرونباخ) مربوط به عاملهای پرسشنامه هیجان آگاهی را نشان میدهد.
جدول  :۴ضرایب اعتبار همسانی درونی و دو نیمه کردن پرسشنامه هیجان آگاهی و عاملهای آن
عاملهای پرسشنامه آگاهی از هیجان
روش

تمایز

ابراز

آگاهی

توجه به

تحلیل

اعتباریابی

تعداد

هیجانها

هیجانها

بدنی

هیجانهای

هیجانها

ضریب آلفای

۵8۵

0/72

0/64

0/7۱

کل

دیگران
0/70

0/68

0/76

کرونباخ
ضریب دو نیمه

0/78

۵8۵

کردن

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

نارسایی هیجانی
متغیرها
دشواری در

دشواری در

تشخیص

توصیف

احساسات

احساسات

تفکر
برونمدار

ابراز

مدیریت

بهرهبرداری

هیجانی

هیجان

از هیجانها
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تمایز هیجانها

**-0/76

**-0/۵۱

*-0/۱6

*0/24

**0/۳7

0/07

مشارکت کالمی

*-0/24

**-0/79

**-0/22

**0/77

**0/42

*0/2۱

آشکارسازی هیجان

*-0/۳4

**-0/6۵

*-0/۱7

**0/8۱

*0/27

**0/۳2

آگاهی بدنی

*-0/۳۵

*-0/۱۳

-0/09

0/04

*0/۱7

0/08

توجه به هیجانهای

*-0/24

*-0/26

**-0/4۳

**0/۳7

**0/29

**0/46

**-0/۵9

**-0/۳8

-0/06

**0/۳۱

**0/۵۵

**0/46

**-0/۵8

**-0/۵4

**-0/۳۳

**0/۵6

**0/۳۳

*0/۱۳

دیگران
تحلیل هیجانها
کل

**همبستگیها در سطح  ۰/۰۱معنادار است.
*همبستگیها در سطح  ۰/۰۵معنادار است.

همانطور که جدول  ۵نشان داد همبستگی بین مؤلفههای هیجان آگاهی با نارسایی هیجانی
بهصورت منفی (در دامنهای از  0/۱6تا  )0/79و با هوش هیجانی بهطور مثبت (در دامنهای
از  0/۱۳تا  )0/8۱معنادار است .این وضعیت نشاندهنده روایی مالکی همزمان پرسشنامه
هیجان آگاهی است.

بحث و نتیجهگیري
گردآوری شواهد اعتبار برای سازههای روانشناختی ،بخش بسیار مهمی از فرآیند
ارزیابی ،فرمولبندی و مداخله را تشکیل میدهد .هیجانها نهفقط برای زندگی و کارکرد
روان شناختی معمول انسان حیاتی هستند بلکه نقش بسیار مهمی نیز در پدیدآیی و تداوم
اختاللهای روانی و روانتنی دارند (وانریجن و همکاران20۱۱ ،؛ کرینگ و کاپونیگرو،
20۱0؛ کیمی و همکاران20۱2 ،؛ کانبارا و فوکاناگا20۱6 ،؛ اسچفر و همکاران20۱2 ،؛
اسچفر و همکاران20۱4 ،؛ واین و آدااو20۱4 ،؛ تایلر بودن و تامپسون)20۱۵ ،؛ بنابراین با
توجه به اهمیت هیجانها در ساختار کنشوری روانی انسان و همچنین با توجه به جایگاه
هیجان در نظریههای جدید بهویژه بسط و گسترش رویکردهای درمانی هیجانمحور در
دهه های اخیر و نقش این سازه در فرایند مداخله (واتسون ،گلدمن ،گرینبرگ2007 ،؛
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کامل ،)20۱۳ ،به نظر میرسد تدوین و آمادهسازی ابزارهایی که بتواند سازهها و عوامل
بنیادین هیجانی را میسنجد از اهمیتی اساسی برخوردار است .هدف پژوهش حاضر بررسی
خصوصیات روانسنجی پرسشنامه هیجانآگاهی در جامعه دانشآموزان مقطع راهنمایی
شهر تبریز بود .نتایج نشان داد که پرسشنامه هیجانآگاهی از اعتبار الزم برخوردار است.
ضرایب اعتبار بازآزمایی ،دو نیمه کردن و همسانی درونی مقیاس برای کل پرسشنامه به
ترتیب برابر با  0/78 ،0/82و  0/76بود و برای مؤلفهها در دامنهای قابلقبول قرار داشت .این
نتایج با یافتههای پژوهشی ریف و همکاران ( )2007و ریف و همکاران ( )2008با ضرایب
اعتبار بازآزمایی ،دو نیمه کردن و همسانی درونی  0/72 ،0/74و  0/67همسو بود .بررسی
روایی مالکی پرسشنامه هیجانآگاهی که از پرسشنامههای نارسایی هیجانی تورنتو و هوش
هیجانی شات استفاده شده بود ،نشان داد که پرسشنامه هیجانآگاهی همبستگی منفی
معنادار با مقیاس نارسایی هیجانی و همبستگی مثبت معنادار با مقیاسهای هوش هیجانی
دارد .بهعبارتدیگر نمرات باال در پرسشنامه هیجانآگاهی با نمرات پایین در مقیاس
نارسایی هیجانی همراه بود؛ به عنوان نمونه مؤلفههای تمایز هیجانها ،مشارکت کالمی
هیجانها و آشکارسازی هیجانها ،قویترین و باالترین همبستگی معکوس را با دشواری
در توصیف و دشواری در تشخیص هیجانها داشتند .همچنین همبستگی مثبت باال بین
مؤلفههای پرسشنامه هیجانآگاهی و مؤلفههای هوش هیجانی یعنی ابراز هیجان ،مدیریت
هیجان و بهرهبرداری از هیجانها نشانگر روایی مالکی همگرای پرسشنامه بود .همچنین
به منظور کشف ساختار عاملی و اطمینان از روایی سازه پرسشنامه هیجان آگاهی ،شاخص
کفایت نمونهبرداری ( )KMOو همچنین قابلیت تحلیل عاملی دادهها (آزمون کرویت
بارتلت) اجازه داد تا دادهها به روش تحلیل مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش متمایل
به منظور دستیابی به ساختاری ساده ،تحلیل عاملی شدند که نتایج نشانگر استخراج پنج
مؤلفه بودند که به ترتیب عبارتند از؛ تمایز هیجانها ،ابراز هیجان ،آگاهی بدنی ،توجه به
هیجانهای دیگران و تحلیل هیجانها که درمجموع  ۵2/۱۳درصد واریانس کل را تبیین
نمود .مؤلفه تمایز هیجانها با  7گویه مربوط به توانایی تمییز و درک علل هیجان فردی
بود .مؤلفه دوم ،ابراز هیجان ،در واقع بهمنظور تفکیک شیوههای ابراز هیجانی یعنی کالمی
و غیرکالمی پدید آمده بود .مؤلفه سوم آگاهی بدنی نام داشت و شامل  ۵گویه بود که
بهمنظور رصد احساسات بدنی همراه باتجربه هیجانی شکل گرفت .چهارمین و پنجمین
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مؤلفهها عبارتند از توجه به هیجانهای دیگران و تحلیل هیجانها که هرکدام شامل  ۵گویه
بودند .این دو مؤلفه به ترتیب معطوف به تشخیص تمایل افراد برای رویارویی با هیجانهای
دیگران و هیجانهای خودشان است .تحلیل ناکارآمد موقعیتهای هیجانی ممکن است
منعکسکننده نوعی ناتوانی باشد که میتواند از یک نوع نگرش دفاعی-بیتوجهی به
عالئم هیجان ریشه بگیرد .این وضعیت در افراد دارای شکایات جسمانی مبهم ،مورد انتظار
و شایع است (بونانو و سینگر۱990 ،؛ به نقل از ریف و همکاران .)2007 ،همچنین نتایج
حاصل از تحلیل عاملی تائیدی بر روی نمونه دوم نشان داد که مدل  ۵عاملی استخراج شده
در نمونه اول پژوهش از برازش مطلوب و مناسبی برخوردار است که نشانگر روایی سازه
مدل پیشنهادی میباشد.
نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی مقیاس بر روی جمعیت دانشآموزان ایرانی با
یافتههای ریف و همکاران ( )2008همسو بوده و ساختار عاملی مشابه با آن را پیشنهاد کرد.
به نظر میرسد مؤلفههای استخراج شده در پرسشنامه هیجانآگاهی را میتوان در دو جنبه
عمده نگریست؛ ابتدا اینکه هیجانآگاهی مستلزم احساس و ادراک همبستههای جسمانی
تجربه هیجانی و تمیز و تحلیل آنهاست .دوم اینکه آگاهی هیجانی باید در برگیرنده ابعاد
بینفردی نیز باشد که این جنبه با مفهوم هوش هیجانی (گلمن )۱۳8۳ ،قرابت بیشتری دارد.
بهطورکلی ،با توجه به پیوند نظامهای شناختی ،هیجانی در انسان و تعامل پویا بین آنها در
شکلدهی به رفتار به نظر میرسد ارزیابی سطح آگاهی از هیجانات توسط مؤلفههای
استخراج شده پرسشنامه هیجان آگاهی سودمند و راهگشا باشد.
به دلیل مقدماتی بودن مشخصهها ،بهخصوص در زمینه بررسی انواع روایی پرسشنامه ،به
این دلیل که باید طی فرایندی مستمر صورت میگرفت ،با محدودیت مواجه بودیم.
همچنین محدودیت عمده پژوهش حاضر این است که پژوهش بر روی دانش آموزان
تبریز انجام شده و ممکن است به علت تفاوتهای فرهنگی ،در جامعه چند قومیتی ایران و

برای سایر گروهها قابلتعمیم نباشد .با توجه به ارتباط هیجانآگاهی با مشکالت روان-
شناختی بهویژه اختاللهای جسمانی شکل (ریف و همکاران2008 ،؛ جلیسما و همکاران،
2006؛ وندرویک و همکاران )20۱2 ،و با توجه به گردآوری شواهد اعتبار برای پرسشنامه
هیجانآگاهی در پژوهش حاضر و با تکیه بر اهمیت مفهوم هیجانآگاهی ،پیشنهاد میگردد
از این ابزار در ارزیابی آگاهی و بینش هیجانی استفاده گردد.
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سپاسگزاري
مؤلفان وظیفه خود میدانند تا از زحمات سرکار خانم ریحانه پاکنژاد نصیری،
فارغالتحصیل کارشناسی روانشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان که در
گردآوری دادهها همکاری داشتهاند و همچنین مسئوالن مدارس راهنمایی واقع در ناحیه
یک و پنج تبریز و درنهایت دانشآموزانی که در پژوهش شرکت داشتهاند ،کمال تشکر و
امتنان را داشته باشند.
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