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تحلیل ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس نگرش نسبت به هیجانات در بین
دانشآموزان متوسطه دوم شهر ایذه
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دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،ساوه  -ایران.

چکیده:
این پژوهش با هدف تحلیل ساختار عاملی نسخهی فارسی مقیاس نگرش نسبت به هیجانات در بین دانشآموزان
متوسطهی دوم شهر ایذه در پاییز سال  1398اجرا شد .روش پژوهش با تکیه بر روشهای روانسنجی (تحلیل عاملی) و
ابزار مورد استفاده مقیاس نگرش نسبت به هیجانات نتذر و همکاران ( )2018بوده است .جامعهی آماری دانشآموزان
متوسطهی دوم شهر ایذه و نمونهی آماری  530نفر دانشآموز بوده که به شیوهی تصادفی ساده انتخاب شدند .روش
تجزیه و تحلیل دادهها در بررسی ساختار عاملی ،تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و در بررسی اعتبار ،ضریب
آلفای کرونباخ بوده است که به میزان  0/83حاصل شد .یافتهها نشان داد ساختار عاملی به دست آمده طی تحلیل
اکتشافی از شاخصهای برازندگی ( )IFI ،NFI ،RFI ،GFI ،CFIمطلوبی داشته است که پوشش دهندهی  10عامل در قالب دو
بعد نگرش و ارزیابی احساس خشم ،لذت ،غم ،رنجش و ترس است .نتایج نشان داد نسخهی فارسی مقیاس مذکور دارای
ساختار عاملی و اعتبار قابل قبولی است و تحت تأثیر تغییرات فرهنگی قرار ندارد و برداشت دانشآموزان ایرانی (آسیایی)
نسبت به نگرش و ارزیابی هیجانات با دانشآموزان اروپایی مشابه است.

واژگان کلیدی :ساختار عاملی ،اعتبار ،نگرش نسبت به هیجانات ،دانشآموزان ،شهر ایذه.
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Analysis the Factor Structure of the Persian Version of the Emotion Attitude Scale among High
School Students in Izeh City

Sedigheh Heydari1
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Saveh - Iran

Abstract:
The aim of this study was to investigate the factor structure of the Persian version of the Attitude Towards
Emotions Scale among high school students in Izeh city in the autumn of 2019. The method of the present
study was based on psychometric methods (factor analysis) and tools used in the Attitude Towards Emotions
Scale Netzer et al. (2018). The statistical population was all high school students in Izeh and the statistical
sample was 530 students who were selected by simple random sampling method. The data analysis method
was factor structure analysis, exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) and
Cronbach's alpha coefficient was used for validation which is 0.83 Was obtained. The Findings showed that
the factor structure obtained during the exploratory analysis had good fitness indicators (CFI, GFI, RFI, NFI, IFI)
that was cover 10 factors in the form of two dimensions of attitude and evaluation of feelings of anger,
pleasure, sadness, resentment and fear. The results showed that the Persian version of the scale has an
acceptable factor structure and validity and is not affected by cultural changes and the perception of Iranian
(Asian) students towards the attitude and evaluation of emotions is similar to European students.

Keywords: factor structure, reliability, attitude towards emotions, students, Izeh city.
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تحقیقات گذشته نشان میدهد که بسیاری از

مقدمه
از ديرباز نقش هیجانات در کارکردهاي مختلف روان-

شباهتهای فرهنگی در نگرش نسبت به هیجانات،

شناسی مورد عالقه و توجه محققان بوده است.

پیشبینی میکند که محدوده و کیفیت تفاوتهای

هیجان از نظر ریشه لغوی عاملی است که ارگانیسم را

فردی در نگرش نسبت به هیجانات ،احتمالا توسط

به حرکت در میآورد؛ مثال ا خشم ،ترس ،دوست داشتن.

مکانیسمهای تکاملی و جهانی محدود میشود؛ به-

در روانشناسی هیجانها جایگاه بسیار حساس و

عبارت دیگر ،نگرش نسبت به هیجانات مثبت ،مانند

بنیادی دارند؛ زیرا ریشهی بسیاری از اختاللهای روانی را

شادی ،احتمالا مثبت تر از نگرش نسبت به هیجانات

تشکیل میدهند؛ حتی سالمتی انسان را تضمین

منفی ،مانند خشم ،ترس ،غم و ناامیدی است؛ بهعنوان

میکنند؛ مثال ا ترس باعث فرار از خطر و حفظ جان

مثال ،ارگانیسمهایی که تجربه منفی ترس از آن ندارند،

فالسفه،

انگیزهای برای فرار از تهدید را هم ندارند (Harmon-

میشود.

تالشهای

گسترده

توسط

فیزیولوژیستها و روانشناسان برای بررسی هیجانها

.)Jones, Amodio & Gable, 2011

به عمل آمده؛ اما شیوهی عمل آنها هنوز به صورت

 Paul Ekmanمتخصص نظريهی هیجانات گسسته

فرضیه باقی مانده است .واکنش کلی و کوتاه به یک

( )2003معتقد است كه لذت و لذت بردن از هیجانات

واقعیت غیرمنتظره همراه با یک حالت عاطفی

ممكن است براساس هیجاناتی كه مثبت يا منفي

خوشایند یا ناخوشایند هیجان نامیده میشود

هستند ،تلقی شوند" :همانطور كه مجموعهاي از

( Taherifar , Ferdowsi, Mootabi, Mazaheri, Fata,

هیجانات متمايز وجود دارد كه معمولا از آنها لذت

2015; Besharat, Khalili, Rezazadeh, Hosseini,

نميبريم ،مجموعهای از هیجانات متمایز وجود دارد که

2017; Besharat, Mohammadi Hosseininezhad,

از آنها لذت میبریم ".با ترکیب مفهوم ارزیابی با نگرش

.)Lavasani, 2014

نسبت به هیجانات با تحقیق و تئوری پردازش

در اين میان ،بررسی رابطهی بین هیجان و شناخت،

هیجانات و واکنشها ،ما باید موقعیتی بهتر برای درک

پژوهشهاي متعددي را به خود اختصاص داده است و

و پیشبینی رفتارهای هیجانی داشته باشیم .شواهد

با پیشرفت در فنآوري تحقیقاتی ،امکان مطالعهی

اولیه نشان میدهد که شیوهی دیدگاه فردی و ارزیابی

تجربی و آزمايشگاهی اين رابطه بیش از پیش فراهم

هیجانات وی بر پیامدهای سالمت روان تأثیر میگذارد.

آمده است (Lacasse, 2017; Marroquin, Nolen-

در مقیاس نگرش نسبت به هیجانات بنا به گفته

& Hoeksema & Miranda, 2016; Wang, Gu, Lue

 Netzerو همکاران ( )2018دو نوع خردهمقیاس بهطور

.)Zhuo, 2017

متفاوت با قضاوتهای عاطفی و شناختی هیجانات

فرضیهی اساسی که در ادبیات روانشناسی هیجان

( مربوط به لذت بخش و سودمند بودن) ،به طور بالقوه

مطرح است حاکی از آن است که هیجانهاي مثبت و

به مسیرهای مختلفی در خصوص رفتار مربوط به

هیجانهاي منفی ،فرايندهاي شناختی را در جهات

هیجانات منتهی میشوند ( Netzer, Gutentag, Young

متفاوت تحت تأثیر قرار میدهند .هیجانهاي مثبت

.)Kim, Solak & Tamira, 2018

منجر به انعطافپذيري و پردازش اطالعات واکنشی

ابزارهای دیگری نیز مانند پرسشنامه استاندارد

میشوند و هیجانهاي منفی امکان پردازش دقیقتر

هیجانهای تحصیلی پکران ( ،)2005مقیاس هیجان-


اطالعات و تمرکز بیشتر را فراهم میآورند ( Mechler,

خواهی

تنظیم

.)Obst, Mann, Paulus & Gruber, 2012

شناختی هیجان ( ،)2006( )CERQپرسشنامهی تنظیم

آرنت )،)1994((AISS

پرسشنامهی
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شناختی هیجان ( ،)2001پرسشنامهی دشواریهای

دلخواه احساسات هدف مرتبط بود؛ در حالیکه ارزیابی

تنظیم هیجانی ) ،)2004((DERSپرسشنامهی هیجان

نمرات هیجانات بهشدت با ابزار درک احساسات مرتبط

راهبردهاي

بود؛ عالوه بر این ،نمرات ارزیابی هیجانات (برخالف

پرسشنامهی

نگرش نسبت به هیجانات) با ابزار خشم شناخته شده

راهبردهای تنظیم هیجان ( ،)2003( )ERQمقیاس

مرتبط بود که به نوبهی خود با انگیزه برای تجربه خشم

عاطفهی مثبت و منفی ( )1988( )PANASو سومين

در طی یک کار اقتصادی مرتبط بود.

نسخهی تجديدنظر شده مقياس عاطفهی خودآگاهي

 )2016( Tamirدر پژوهشی بیان کرد تنظیم هیجان

براي بزرگسالن ( )2002( )TOSCA-3نیز جنبههایی از

شامل دستیابی به حالتهای هیجانی مورد نظر در

هیجانات را هدف قرار دادهاند؛ اما برای بررسی هیجانات

خدمت انگیزههای پراهمیت است؛ بنابراین طبیعت و

کشور

عواقب تنظیم هیجان به انگیزههایی که قصد دارد

خواهی
فرآيندي

زاکرمن

(،)1971

نظمجويي

دانشآموزان،

پرسشنامهی

هيجان

تاکنون

ابزار

(،)2009

معتبری

در

استانداردسازی نشده است.
&

Ghayour

به مطالعهی آنچه تنظیم هیجانی را ایجاد میکند

 )2020( Pourangدر پژوهشی با هدف بررسی تأثیرات

اختصاص داده شده است .با ارزیابی مزایای بالقوه

هیجانات مثبت و منفی و احساسات کاربران

هیجانات به انگیزههای کلیدی انسانی ،این بررسی

شبکههای اجتماعی در ایجاد نگرش نسبت به تبلیغات

طبقهبندیهای کلیدی انگیزهها در تنظیم هیجان را

بیان نمودند براساس نتایج بهدستآمده اثر مستقیم

شناسایی

بین

هیجانات مثبت بر نگرش بیش از سایر متغیرها است.

انگیزههای لذتگرایانه که هدف پدیدارشناسی فوری

در این تحقیق اثر نگرش بر ایجاد قصد پذیرش نیز

هیجان است و انگیزه کالمی که دیگر مزایای بالقوه از

مثبت ارزیابی شد.

هیجانات را هدف قرار میدهد ،تمایز قائل میشود.

 Netzerو همکارانش ( )2018در پژوهش خود بیان

انگیزهی کالمی شامل رفتاری ،معرفتی ،اجتماعی و

کردند مردم نگرش نسبت به اهداف مختلف ،از جمله

انگیزههای خوشروانی است .طبقهبندی پیشنهادی

ِ
جزء نگرش،
هیجانات را پرورش میدهند؛ بهعنوان یک

پیامدهای مهمی برای درک مکانیسم تنظیم هیجانات

نگرش نسبت به هیجانات احتمالا از احساسی (مثالا

و عملکرد روانی و اختالل در عملکرد ارائه میدهد.

چقدر دوستت دارم یا نپسندیدن احساسات) ،رفتاری (آیا

 Tamirدر پژوهشی دیگر همراه با ،Rhodes ،Bigman

در صورت واکنش به هیجانات عمل خواهد کرد یا خیر)

 Salernoو  )2015( Schreierیک مدل ارزش امیدواری

و شناختی (چقدر خوب یا بد من فکر میکنم هیجانی

تنظیم هیجانی را پیشنهاد کردند که براساس آن مردم

هستم) تشکیل شده است .آنها استدلل کردند که

انگیزه میگیرند تا به طریقی که انتظار میرود،

اندازهگیریهای موجود از نگرش نسبت به هیجانات به

صرفنظر از خواستههای فوری متنی برای آنها مفید

اجزای عاطفی و رفتاری ضربه میزند؛ لذا از اهمیت

باشد؛ بهعنوان مثال ،ممکن است مردم انگیزه بگیرند

ارزیابی مؤلفههای شناختی نگرش نسبت به هیجانات

که عصبانی شوند؛ حتی زمانی که هیچ عصبانی

حمایت میشود .در چهار مطالعه ،اعتبار مقیاس

نیستند .در  5مطالعه ،نشان داده شد که افراد قوی

ارزیابی مقادیر هیجانی را ایجاد کرده و نشان دادند که

انتظار میرود هیجانات مفید داشته باشند ،انگیزهی

آنها از نگرش نسبت به هیجانات متمایز هستند.

آنها برای تجربه این هیجانات ،آنها را به تجربه این

نگرش نسبت به نمرات هیجانات بهشدت با درک

هیجانات ،و رهبری رفتار هیجانی سازگار وا میدارد.
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مطابق مطالب ذکر شده ،آنچه از دید پژوهشگر به

گویهای است که همه گویههای آن برای ارزیابی هیجان

عنوان خأل جدی حس شده است ،نبود ابزاری جهت

از سه ُبعد عاطفی ،رفتاری و شناختی طراحی شدهاند.

سنجش نگرش نسبت هیجانات در بین دانشآموزان

این مقیاس توسط  Netzerو همکارانش در سال 2018

بوده است؛ از اینرو ،این پژوهش با هدف تحلیل

در مجلهای در خارج از کشور منتشر شده است و 10

ساختار عاملی نسخهی فارسی مقیاس نگرش نسبت

عامل (نگرش نسبت به احساس شادی :گویههای

به هیجانات در بین دانشآموزان متوسطه دوم شهر

شماره  1تا 5؛ نگرش نسبت به احساس ترس :گویههای

ایذه انجام شد تا به این سوال پاسخ دهد که نسخه

شماره  6تا 11؛ نگرش نسبت به احساس خشم:

فارسی مقیاس نگرش نسبت به هیجانات در بین

گویههای شمارهی  32تا 36؛ نگرش نسبت به احساس

دانشآموزان متوسطهی دوم شهر ایذه دارای چه

غم :گویههای شمارهی  42تا 47؛ نگرش نسبت به

ساختار عاملی است؟

احساس رنجش :گویههای شمارهی  48تا 53؛ ارزیابی
احساس رنجش :گویههای شمارهی  12تا 16؛ ارزیابی

روش تحقیق

احساس غم :گویههای شمارهی  17تا 21؛ ارزیابی

کمی بوده و لحاظ
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای ّ

احساس خشم :گویههای شماره  22تا 26؛ ارزیابی

هدف کاربردی ،از لحاظ روش با تکیه بر روشهای روان-

احساس ترس :گویههای شمارهی  27تا  31و ارزیابی

سنجی (تحلیل عاملی) و از نظر روش جمعآوری

احساس شادی :گویههای شمارهی  37تا  )41را پوشش

کتابخانهای و میدانی است .جامعهی آماری پژوهش

میدهد.

حاضر عبارت است از کلیهی دانشآموزان متوسطه

 Netzerو همکاران ( )2018مقدار آلفای کرونباخ را برای

دوم شهر ایذه که در سال تحصیلی  98-99مشغول به

خردهمقیاسهای نگرش (نگرش نسبت به شادی (5

تحصیل هستند.

سؤال)؛  ،0/90ترس ( 6سؤال)  ،0/91خشم ( 5سؤال)

در این پژوهش به دلیل اینکه قصد بر بررسی روایی

 ،0/83غم ( 5سؤال)  ،0/80انزجار ( 6سؤال)  )0/78و برای

سازه و اعتبار یک ابزار در کشوری آسیایی و اسالمی

خردهمقیاس ارزیابی (ارزیابی شادی ،ترس ،خشم ،غم و

(ایران) با فرهنگ متفاوت نسبت به کشور اصلی

انزجار بهترتیب  0/92 ،0/93 ،0/93 ،0/88و )0/92

سازندهی ابزار (اروپایی و غیراسالمی) است و در واقع در

مطلوب گزارش نموده و برای بررسی روایی و تعیین

تالش بومیسازی ابزار در کشور جدید (ایران) هستیم؛ از

عوامل مقیاس از روش چرخش واریمکس استفاده

اینرو ،شایسته است حجم نمونهی بالیی در نظر

کردند که در نتیجهی آن 10 ،عامل شناسایی گردید که

گرفته شود؛ بنابراین مطابق با نظر کالین ( )2004در

ارزيابی هيجان به پنج عامل ارزیابی احساسات و نگرش

هنگام استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل

نسبت به هيجان بر پنج عامل نگرش نسبت به

عاملی تأییدی ،برای هر متغیر مشاهدهپذیر  10تا 20

احساسات اختصاص داده شد .شاخصهای برازش

نمونه لزم است .از اینرو حجم نمونه را بهازای هر گویه

برای مدل  10عاملی ،مناسب و نزدیک به معیارهای

 10نفر با احتساب ریزش نمونه برآورد نموده که

قابل قبول،RMSEA = 0.07 ،p <.001 ،χ 2 = 3303.08 ،

مشتمل بر  530نفر دانشآموز بود .روش نمونهگیری

 AIC = 3605.08. ،CFA = 0.88به دست آمد ( Netzer et

نیز در تصادفی ساده منظور شد و برای جمعآوری

.)a., 2018

دادهها از مقیاس نگرش نسبت به هیجان ()2018

نمرهگذاری مقیاس در مورد هر  5خردهمولفه مربوط

استفاده گردید .این مقیاس یک فرم خودگزارش 53

به نگرش در اندازههاي پنج درجهای لیکرت ( = 1هرگز تا
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 = 5همیشه) انجام میشود و در مورد خردهمولفههای

جمعآوری شده بود ،به منظور انجام تحلیل عاملی

مربوط به ارزیابی ،شرکتکنندگان ارزیابی خود را از

تأییدی کنار گذاشته شد.

شادی ،ترس ،خشم ،غم و انزجار در مقیاس افتراق

از آنجایی که انجام هر تحلیل آماری منوط به رعایت

معنایی  7درجهای ( = 1ارزیابی صفت منفی = 7 ،ارزیابی

پیشفرضهای آن تحلیل است؛ پیشفرض تحلیل

صفت مثبت) ،با تمرکز بر ابعاد پنجگانه ارزیابی :بد

عاملی اکتشافی نیز دارا بودن شاخص کفایت

خوب ،مضر مفید ،احمقانه ،عاقالنه ،ارزشمند و

نمونهبرداری ( )KMOبالتر از  0/7است .مطابق جدول

غیرضروری بیان میکنند (.)Netzer et al., 2018

( )1شاخص کفایت نمونهبرداری بالتر از  0/7حاصل
شده است؛ از این رو مجاز به انجام تحلیل اکتشافی
بودهایم.


یافتههای تحقیق
محدوده سنی از  15سال تا  19سال متغیر بوده که از
بین آن ،بیشترین تعداد رده سنی  17سال را داشتهاند.

جدول  .1شاخص کفایت نمونهبرداری

نزدیک به  60درصد افراد شرکت کننده ( % 56/04معادل

شاخص

 297نفر) جنسیت دختر داشته و  43/96درصد پسر
بودهاند.

مقدار

کایزر مایر اولکین

0/78

کرویت بارتلت /کای اسکوئر

11411/42

درجه آزادی

1326

سطح معناداری

0/001

با توجه به اینکه فرهنگ ایران نسبت به کشورهای
اروپایی متفاوت است و از سویی انجام تحلیل عاملی

در اولین تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده بدون

اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی نباید بر روی یک

فیکس کردن عاملها؛ تعداد  10عامل شناسایی شد که

نمونه و همزمان باشد؛ از این رو جهت بررسی تغییرات

ارزش ویژهی اولیه بالتر از  1را کسب کردند این  10عامل

فرهنگی ،بر نیمی از دادهها که در نیمسال اول سال

روی هم رفته  66/97درصد واریانس کل را تبیین نموده

تحصیلی جمعآوری گردید ،اقدام به انجام تحلیل

و حفظ شدند.

عاملی اکتشافی شد و نیمی دیگر که در نیمسال دوم
جدول  .2توضیح واریانس با چرخش عاملها در تحلیل اکتشافی
عامل

مجموع مربعات بارها پس از چرخش

ارزش ویژه اولیه
درصدتجمعی

جمع

درصد واریانس

1

11/24

21/62

21/62

2

6/47

12/43

34/06

درصد واریانس

درصدتجمعی

جمع
6/52

12/54

12/54

4/39

8/44

20/98

3

3/86

7/42

41/48

4/31

8/29

29/26

4

2/66

5/12

46/60

3/65

7/03

36/29

5

2/50

4/80

51/40

3/58

6/88

43/17

6

1/99

3/82

55/22

3/01

5/79

48/97

7

1/73

3/32

58/54

2/89

5/56

54/53

8

1/69

3/24

61/79

2/55

4/90

59/43

9

1/44

2/77

64/55

2/15

4/14

63/57

10

1/26

2/42

66/97

1/77

3/40

66/97

مطابق جدول ( )2پس از اعمال چرخش متعامد جهت

درصد واریانس کل را تببین نمودهاند .نمودار سنگریزه

انتخاب بهترین قرارگیری بارها ،تعداد  10عامل ارزش

(نمودار  )1تأیید کننده این یافته است.

ویژه بالتر از  1را کسب کردهاند که روی هم رفته 66/97
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نمودار  .1نمودار سنگریزهای

جدول  .3بارعاملی هر گویه پس از چرخش به تفکیک عامل
ارزیابی احساس...
شادی

رنجش و غم

خشم

ترس
بار

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

گویه

23

0/78

19

0/79

17

0/71

38

0/90

28

0/80

0/74

20

0/77

13

0/69

41

0/88

29

0/77

22

0/73

15

0/73

16

0/69

39

0/88

27

0/71

24

12

0/73

14

0/67

40

0/87

30

0/71

26

0/71

18

0/72

21

0/63

37

0/56

31

0/68

25

0/68

نگرش نسبت به....
خشم

غم

حسی بین ترس و خشم

شادی

رنجش

ترس

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

گویه

بار

43

0/70

32

0/81

1

0/75

8

0/81

11

0/46

52

0/77

45

0/68

33

0/76

2

0/74

10

0/76

9

0/75

50

0/77

42

0/67

34

0/70

3

0/71

36

0/75

7

0/63

51

0/74

46

0/65

35

0/62

4

0/64

6

0/51

49

0/73

47

0/60

48

0/62

44

0/55

53

0/45

در جدول ( )3بار عاملی به تفکیک هر عامل پس از

نیمهی دوم نمونه ( 265نفر دوم که در نیمسال دوم

اِعمال چرخش واریمکس و با فیکس کردن بار روی 0/4

سال تحصیلی جمعآوری شدند) ،از نرمافزار Lisrel

محاسبه شده است.

نسخه  8.80استفاده شد.

به منظور تأیید عوامل شناسایی شده در نتیجه انجام
چرخش متعامد (واریمکس) در نرمافزار  ،SPSSدر
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شکل  .1مدل ساختاری عاملها بال براساس بار استاندارد و پایین براساس مقادیر T

مطابق شکل ( )1همانگونه که در مدل مشاهده

مقدار  Tبیشتر از  1/96و بار استاندارد بالتر از  0/3را

میشود تمامی گویهها نسبت به عامل مربوط خود

بودهاند.

نشان

داده

و

مطلوب

جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل
شاخص
مقادیر بهدستآمده
مقدار قابلقبول

NFI
0/95

NNFI
0/91

GFI

CFI

0/94

IFI

0/92

0/94

RFI
0/92

 0/9و بالتر

RMSEA

Chi/df

0/082

2/98

کمتر از0/08

کمتراز3

براساس جدول ( )4از بین شاخصهای برازندگی در

احساس شادی ،بالتر از  0/7به دست آمده که مقداری

عوامل ذکر شده همهی شاخصها در محدودهی قابل

مطلوب است.

قبول قرار گرفتهاند؛ بنابراین میتوان گفت مدل کشف
شده در تحلیل عاملی اکتشافی ،در تحلیل عاملی

بحث و نتیجه گیری

تأییدی مورد تأیید واقع شد .پس از اطمینان از روایی
سازه به دست آمده اقدام به بررسی اعتبار مقیاس با
استفاده از روش آلفای کرونباخ شد .مقادیر آلفای کل
بالتر از  0/7و به میزان  0/83حاصل شد ،مقدار آلفا
برای همهی عاملها نیز بهاستثنای عامل ارزیابی

در این پژوهش برای بررسی ساختار عاملی در دو بخش
از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی (بر روی دادههای
جمعآوری شده در نیمهی اول سال تحصیلی) و تحلیل
عاملی تأییدی (بر روی دادههای جمعآوری شده در
نیمهی دوم سال تحصیلی) استفاده شد .در قسمت
مؤلفههای اصلی با بکارگیری


تحلیل
اول از شیوهی
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تحلیل عاملی اکتشافی (روش چرخش واریمکس) و در

پنج عامل ارزیابی احساسات و نگرش نسبت به هيجان

بخش دوم از بیشینهی درستنمایی استفاده شد.

بر پنج عامل نگرش نسبت به احساسات اختصاص

هیجانات عبارت از حالتهایی هستند که با عالیم و

داده شد .شاخصهای برازش برای مدل  10عاملی،

نشانههای مختلف فیزیولوژیکی و روانشناختی همراه

مناسب و نزدیک به معیارهای قابل قبولχ 2 = ،

هستند و نقش اساسی در ادامه و معنا دادن به زندگی

AIC = ،CFA = 0.88 ،RMSEA = 0.07 ،p <.001 ،3303.08

دارند؛ به صورتی که تصور زندگی بدون وجود هیجانات

 3605.08بدست آمد ( .)Netzer et al., 2018در پژوهش

غیرممکن است .به کمک برخی از هیجانات مانند

حاضر نیز شاخصهای ذکر شده در تحلیل عاملی

هیجان ترس ما میتوانیم جان خود را حفظ کنیم و به

تأییدی بهترتیب به مقدار  0/92 ،0/08 ،0/001 ،3666/25و

کمک برخی دیگر از هیجانات مانند هیجان محبت و

 3965/24به دست آمد؛ لذا یافتههای پژوهش حاضر

همدلی ارتباط متقابل ما با دیگران آغاز شده و یا حفظ

با یافتههای  Netzerو همکاران ( )2018همراستا بوده

میگردد .در رشد هیجانات هم عوامل ژنتیک و هم

است .با توجه به همسو بودن یافتههای پژوهش

عوامل محیطی نقش مهمی دارند .اکثر هیجانات مهم

حاضر با یافتههای سازنده این مقیاس ،میتوان گفت

در دو سال اول زندگی شکل میگیرند .شکل گرفتن

این مقیاس تحت تأثیر تغییرات فرهنگی قرار نگرفته

هیجانات اساسی (مانند هیجان ترس و یا خشم) در

است و برداشت دانشآموزان ایرانی (آسیایی) نسبت به

شش ماه اول زندگی است؛ اما شکل گرفتن هیجانات

نگرش و ارزیابی هیجانات با دانشآموزان اروپایی

ترکیبی یا پیچیده (مانند هیجان تنفر یا همدلی) در

مشابه است.

ماههای آخر سال دوم است .زمانی که هیجانات به

در پژوهش اجرا شده پژوهشگر با مشکل جدی عدم

صورت مناسبی ابراز میگردند احتمال ظاهر شدن

همکاری مدیران مدارس متوسطه دوم شهر ایذه

مشکالت روانشناختی کاهش قابل توجهی مییابد؛ اما

بخصوص مدیران مدارس پسرانه شد .شاید بتوان

زمانی که این اتفاق نمیافتد احتمال ظاهر شدن انواع

سوگیری مقیاس و بال بودن تعداد گویههای آن (53

مشکالت روانشناختی افزایش قابل توجهی مییابد .در

گویه) را که منجر به خستگی فرد پاسخ دهنده میشده،

این پژوهش سعی بر آن بود تا خالء موجود در ابزارهای

محدودیت دیگر پژوهشگر دانست.

استاندارد شده هیجان برطرف گردد؛ لذا مقیاس نگرش

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر صرفاا از روایی سازه

نسبت به هیجانات ( )Netzer et al., 2018برای اجرای

بهمنظور بررسی روایی ابزار استفاده شد و بهنوعی

این پژوهش برگزیده شد .نتایج بررسیهای انجام شده

پژوهشگر در استفاده از سایر روشهای برآورد روایی و

در این پژوهش نشان داد ابزار انتخاب شده از روایی

نیز اعتبار دارای محدودیت بوده است؛ از اینرو به

سازه (در تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی

منظور اطمینان از ساختار عاملی این مقیاس،

تاییدی) و نیز از اعتبار مطلوب برخوردار است (مقدار

پیشنهاد میشود پژوهشگران آتی سایر روشهای

آلفا در پژوهش حاضر در کلیهی موارد منطبق یا

بررسی روایی ابزار مانند روایی همزمان ،روایی افتراقی،

یافتههای  Netzerو همکاران ( )2018به استثنای آلفای

روایی مالک و نیز سایر تکنیکهای سنجش و

ارزیابی احساس ترس بوده است) .این نتیجه با

اندازهگیری موجود در نظریههای جدید اندازهگیری را که

یافتههای  Netzerو همکاران ( )2018همسو بوده است.

مرتبط با نظریهی سؤال-پاسخ هستند ،به کار گیرند و

آنها در پژوهش خود جهت بررسی روایی و تعیین

پس از اطمینان از روا و معتبر بودن این ابزار ،میتوان

عوامل پرسشنامه از روش چرخش واریمکس استفاده

آن را بهمنظور کاربرد در مراکز مشاوره تحصیلی،

کردند و  10عامل شناسایی گردید که ارزيابی هيجان به

خانواده و مراکز رواندرمانی پیشنهاد کرد.
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