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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار و روايی 

 356پرسشنامه احساسات در دانشجويان انجام شد. تعداد 

 دانشجججو دانشججگاه هججای آزاد شججهر تهججران  بججا روش 

شجدند و  ای انتخجا ای چنجد مرحلجهگیری خوشجهنمونه

سوالی بجا مقیجا   60پرسشنامه محقق ساخته احساسات

چهار درجه ای لیکرت را تکمیل کردنجد. نتجايت تجهيجه و 

ها نشان داد که مقدار ضريب الفا ی کرونبجا  تحلیل داده

( پرسشنامه محقق سجاخته از پايجا ی بابجل ببجولی 84%)

برخوردار است. برای بررسی روا ی سجازه از روش تحلیجل 

ها بجه شجیوه های اصلی استفاده شد. چرخش عاملمولفه

 5واريماکس نشان داد که سجاختار نرجری پرسشجنامه از 

احساسات شامل حس خشم، گناه، جنسی، شادی و  عامل

( واريجانس %65/40) اشباع شده است، که در مجموع غم 

به منرور تايید  کل پرسشنامه احساسات را تبیین میکند.

تحلیجل عامجل تايیجدی نیجه  عامل های استخراج شجده از

نتايت نشان دادکه شاخص مطلق برازندگی،  وشد استفاده 

Abstract 
In This  Present  Research  By  The propse 

Feeling scales   on the basis Intensive short 

– term dynamic  psycholog 340  university 

students were selected by using multistage  

random  sampling  method  and were 

answered  to Feeling scals .The Cronbach s 

alpha coefficient of 60 items questionnaire 

was %84 . An exploratory factor analysis  

was performed  and principal  Component  

Analysis,using a varimax rotation, extracted 

5 factors:Rag,Sad,Guilt,Sexual and Happy 

feeling. These factors explain 40/65 percet 

of the total variance of variables Finally 

percentile norm has been providd. 

Exploratory Factor analysis has been used 

to confirm exploratory factors. Result 

showed  Root Mean Squared Error of 

Approximantion was 0/075 and Minimum 

Fit function chi-square was 4049/53. Other 

fitness indices include CFI = 0.85, GFI = 

0.66, GFI = 0.64, AGFI = 0.64, NNFI = 
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 مقدمه 

همه فیلسوفان بهرگ از ارسطو گرفته تا اسپینوزا، ازکانت تا جان ديو ی و از برگسون تا راسل در 

ها در نرام طبیعی ها، نمودها و جايگاه هیجاناند و در مورد ريشه مورد ماهیت احساسات انديشیده

و طب  2روانکاوی 1های نیم برن اخیردر زمینه روانشناسیاند. پیشرفتزندگی انسان تفکر کرده

نقش احساسات و هیجانات را در سالمت و بیماری افراد بطور دبیق مورد توجه برار  3روانی تنی

داده است. روانشناسی اکادمیک هم در بالب مفاهیم رو به گسترش خود ، به اهمیت درک 

 100نگاه علم روانشناسی در طی  (.1366، رمضان زاده،1988احساسات پی برده است. )پالچیک ،

وتحول يافته  سال گذشته نسبت به احساسات و توانايی کنترل شان به شکل اعجا  انگیهی تغییر

است.احساسات نه تنها سهم بهرگی در روبرو شدن افراد در مقابل اتفابات زندگی دارند بلکه نحوه 

 اجتماع پیرامونش دارد. شناخت هرچه درايجادموبعیت هرفرددر بسهايی کنترل آن نیه تاثیر

،ترجمه 2017)نی، بیشتراحساسات وريشه وجودی شان برای سالمت روانی مااساسی است

 (.1396فرجی،
 

                                                           

1.psychology 

2 .psychoanalysis 

3 .psychosomatic 

(و 075/0ريشه خطای تقريب میانگین مجذورات، برابجر)  

( بجا درججه آزادی 53/4049شاخص های مججذور فجی ) 

( است و ساير شاخص های برازندگی عبارت است 1585)

، شجاخص نیکجويی =85/0CFIازشاخص برازش تطبیقی

، شجاخص نیکجويی بجرازش تعجديل  =GFI 66/0ش براز

، شاخص نیکويی برازش هنجار نشجده AGFI =64/0شد

84/0  NNFI =  ريشجججججه میجججججانگین مججججججذور ،

، شاخص وارسی روايی مورد انترجار  RMR076/0=پس

58/69 EVCI=  که  بیان کننجده تقريجب معقجولی در ،

را تايید  عاملی احساسات 5جامعه است و برازندگی  مدل

 .کنندمی 

ی روايج ،طراحجی پرسشجنامه، اعتبجار: کلیدیهایواژه

 سنجی، احساسات

 

0.84, root mean square error = RMR 0.076, 

the expected validity index of EVCI = 

69/58, which represents a reasonable 

approximation in the community and 

confirms the fitness of the 5-factor model of 

emotion. 

Keywords:   Reliability ,Validity Feeling 
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 وت ها امروزه  مداخالت روانشناختی برای شناخت و کاهش دردها و آالم بشری و تحقق ظرفی

 .ردازندپن می آن و روانپهشکان به توانايی های انسان، از موضوعاتی است که فالسفه ، روانشناسا

 ساسات، مسبب مشکالت روانی و جسمانی هستند، ايراز و بیان احاحساسات و تجار  آسیب زا

 (.2015انلو،)دو دبستر شناخت خود و دستیابی به ظرفیت ها و توانايی های بالقوه را فراهم می سازن

است که مجموعه ای از دانش نرری،  1فشرده کوتا مدت دوانلو بنیان گذار روان درمانی

و فنی  است که با شناسا ی و تاکید بر عال م جسمانی متمايه هیجان ها، تاکید بر 2شناختی فراروان

مولفه های تجربه وابعی احساسات، شناسا ی مسیرهای جسمانی اضطرا ، تاکید بر تعارض 

نیروهای مثبت و منفی و تبیین عصب شناختی نوروزها و تغیرات درمانی، مفاهیم پويشی را تعمیق 

را گسترش داده است.پروفسور دوانلو فرا روانشناسی ناهشیار و روش درمانگری  هانو مرزهای آ

پويشی فشرده و کوتاه مدت را با پذيرش نرريه دوم فرويد در خصوص اضطرا  و به کارگیری 

های تعارض و شخص، پايه ريهی کرده است. دو مثلث تعارض و شخص برای مفهوم سازی مثلث

فرد بکار می رود. در مثلث تعارض، احساسات و تکانه ها بر اسا    کردن تعارضات درون روانی

تجار  آسیب زای فرد با اضطرا  آمیخته می شوندو اضطرا  در عضالت مخطط، عضالت صاف 

مکانیسم دفاعی اصلی و ) لی می شوند، و سازوکارهای دفاعیوآشو  های ادراکی و شناختی متج

، ترجمه 199)دوانلو، رانگیه فعال میکندتاکتیکی(را جهت مهار احساسات اضطرا  ب

 (.1391سیگارودی،

  پويشی روشی در باره شناخت خود، خودمختاری انسان و توانايی فرد در تحققروان

تارش بابلیت هايش در زندگی است و به فرد فرصت کافی جهت تغییرات ساختاری شخصیت و رف

 (.1397ترجمه معنوی پور، ،2017)هیکی، می دهد

اش اسجت. دوانلجو هداف اصلی روان پويشی بادر ساختن فرد به تجربه احساسات وابعجیيکی از ا

سه عنصر را برای احساسات شناسا ی کرد و معتقد بود عناصر احساسات می بايست برای افراد بیان 

سیسجتم  هشود تا در تجار  احساساتش بتواند آنها را لمس کند. احساسا ت و تکانه ها موتور محرک

نی هستند و بسمت تحتجانی مثلجث تعجارض را تشجکیل میدهند.احساسجات اصجلی شجامل درون روا

احساساتی چجون لجذت و شجادی و برانگیختگجی، میجل جنسجی، خشجم،غم سجوگ واحسجا  گنجاه 

نرريه روان کجاوی اصجطالحات 3(. احسا  خشم1391، يوسفی لويه و نوربخش،2002است)دالسلوا،

، پرخاشجگری، غريجهه مجرگ، تغیجر تنفجر، 4: ساديسجم  مختلفی را در زمینه خشم بکجار میبجرد مثجل

دشمنی و امثال آن و پرخاشگری احتماال بديمی ترين انگیهه هاست و احتماالدر آمیجب هجای تجک 

                                                           

1.  Intensive  Short – Term  Dynamic  Psycholtherapy )ISTDP 

2. Metapsychology 

3 .rage 

4 .sadism 
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سلولی نیه وجود دارد. هدف خشم اين نیست که به فرد توانا ی گريه از موبعیت هجای تهديجد آور و 

قب زدن آن موبعیت است و بصورت حرکاتی چجون پجا آزار دهنده را بدهد، بلکه هدف تخريب و يا ع

 به زمین کوبیدن، فرياد کشیدن و يا اعتصا ،چشمان سر  شده، سجايش دنجدان هجا بجر هجم، تجورم 

رگ های صورت و گردن و شقیقه ها، گام های محکم و راسخ وغیره ترجاهر پیجدا میکنجد)پالچیک، 

اهر می گردد کجه فجرد بجه يجک هجدف : شادی موبعی ظ1(. احسا  شادی1366ترجمه رمضان زاده،

آل خود بطور ناگهانی دست يابد و اين هیجان برخی اوبات کم و بیش باهیجان عشجق بجه يجک ايده

معنا به کاررفته است و میتوان گفت که شادی ممکن است به عنجوان جه جی از عشجق تلقجی شجود. 

عجرو  ورگهجای سجطحی سريع تر شدن حرکات بدن، پا به زمین کوبیدن، فرياد کشجیدن، انبسجا  

( عنجوان 1921) 2پوست بدن، افهايش دمای بدن وبر  زدن چشمان از نشانه شادی است. مکجدوگال

می کند که شادی از عمل هماهنگ همه احساسات يک شخصیت يکپارچه و کامال منسججم ناشجی 

انسجان نجوع  : يکی از الگوهای اولیه رفتاری، الگوی تولید مثل است کجه در3می شود. احسا  جنسی

ارتبا  بسیار نهديکی با هیجان های شادی وعشق و شهوت دارد. فرآيند انبسا  و انقبجاض بسجمتی 

از بدن و يا تمامی آن بر اسا  تنش مکانیکی، شارژ و تخلیه الکتريکی و سست شدن مکجانیکی بجه 

عنوان نوعی واکنش اساسی همه موجودات زنده تلقی می شودواين کنش به طر  خاص درحرکجات 

شود.بسیاری از اعمال لذت بخش چون مکیدن، دفع و ای ورفتارجنسی آشکار میلبی، فعالیت رودهب

نهديکی جنسی بطور طبیعی با حرکات منرمجی تجوام هسجتند. در حجاالت احسجا  لجذت بخجش و 

يابد ولی در حالت احسا  شجرم و گنجاه و اضجطرا  خوشايند جنسی دمای پوست بدن افهايش می

:.در افجرادی کجه از انجدوه 4احسجا  انجدوه و غجم (.1396،معنوی پجور،2017کی، کاهش می يابد )هی

توان مشاهده کجرد شديد رنت می برند، آثار ناشی از احسا  کمبود و محرومیت را بطور طبیعی می

وغالبا با انجام اعمال خشونت بار و تقريبا جنون آمیه در پی تسکین احسا  غجم خجود هسجتند، در 

اهش يافته وصورت شان رنگ پريده شده وعضالت شان سست مجی شجود. غم شدت گردش خون ک

دهنجد. ای نوشت که افراد در غجم وشجادی خصوصجیات متضجادی ازخجود بجروز مجیداروين در مقاله

هجای دهجان بجاال های بینی و گوشجهها، سورا بطوريکه در همه احساسات نشا  آفرين، ابروان، پلک

احسجا    :5افتد. احسا  گنجاه ها اتفا  میر عکس اين حالتآوکشیده شده ولی در احساسات مالل

گناه يک هیجان مرکب و دارای دو جه اصلی است که يکی احسا  لذت و ديگجری احسجا  تجر  

است. احسا  گناه نتیجه کنش متقابل لذت و تر  و مبتنی بر لذت های ممنوعه است. هر يک از 

                                                           

1 .happy 

2 .MC Dogul 

3 .psychosexual 

4 .sad 

5. guilt  
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شوند، عامل بازدارنده برخی از اعمجال ناشی می هیجان ها ی که از ترکیب تر  و يک احسا  ديگر

ها ی که يکی از اجهای آن تر  است مثل احسجا  خاص هستند. پس احسا  گناه با ساير هیجان

نا امیدی، اطاعت، شرمساری و نگرانی واضطرا  وجه اشتراک دارد. اين احسا  در ضمن بجه دلیجل 

ینی و محبت ارتبا  دارد. بنجا بجراين، در داشتن عنصر لذت طلبی با عواطفی همچون غرور، خوش ب

افرادی که تمايل به انجام اعمال و واکنش های گناه آلود دارند ممکن است کجه ترديجد و نوسجاناتی 

ها مانند اضطرا  وخوش بینی، اطاعت و غجرور و يجا بجین ناامیجدی و صجمیمیت از هیجانبین برخی

ناه موتور محرکه بسیاری از آشجفتگی هجای (. احسا  گ1366)پالچیک، رمضان زاده،  مشاهده کرد

،معنوی 2017)هیکی،  انسان است و در بالب نیروی بازدارنده عریمی در زندگی افراد عمل می کند

( در پژوهشهای خود نشجان داده انجد، نوشجتن دربجاره تججار  1997(. پینکرو همکاران )1396پور،

د و بر سالمت فرد، عملکرد تحصجیلی هیجانی يا آسیب زای شخصی به خودشناسی بیشتر می انجام

( در هفت مطالعه جداگانه دريافتنجد 2002گذارد.شانه و همکاران )و رضايت شغلی تاثیر مطلوبی می

که افرادی که ادراک و ارزيابی هیجانی بهتری دارندو دارای فهجم و اسجتدالل بجاال درمجديريت خجود 

واحسجا  رضجايتمندی آنهجا منججر بجه وديگران هستند، ازحمايت اجتماعی بیشجتری برخوردارنجد 

پويشی دوانلو بجر اسجا  مثلجث در روان(. 1395)کاشانکی، شودسازگاری و تطابق بهتری درآنان می

) احساسات، اضطرا ، مکانیسم های دفجاعی( فجرد بجه درکجی از مقاومجت، تخريجب گجری و  تعارض

در ايجن پجژوهش  (.1396ر،،معنوی پو2017)هیکی، بابلیت خود برای تغیر در زندگی دست می يابد

سعی بر آن بود که بجا توججه بجه گسجتردگی مفهجوم احساسجات و اهمیجت آن در زنجدگی فجردی و 

های روانسنجی و متناسب با فرهنگ بومی ساخته شجود. سجاختار اصجلی اجتماعی، ابهاری با شاخص

و گنجاه حس اصلی خشجم ، انجدوه وغجم ، جنسجی ، شجادی  5پرسشنامه و گويه ها با درنرر گرفتن 

ومبتنی بر رويکردروانپويشی تدوين شده است. اهداف اساسی پژوهش پاسخ بجه پرسجش هجای زيجر 

است: آيا پرسشنامه احساسات ازروايی کافی برخوردار است؟ آيا پرسشنامه احساسات از اعتبار کافی 

 ؟برخوردار است؟ پرسشنامه احساسات از چند عامل اشباع شده است

 

 روش 

-97تشافی است. جامعه آماری شامل همه دانشجويان در سال تحصیلی اک–روش پژوهش کمی

انتخا  شدند. سه واحد  ایای چند مرحلهگیری خوشهبا روش نمونه356نفر  تعدادکه  است، 1396

و تهران جنجو  بطجور تصجادفی سجاده بعنجوان نمونجه  علوم تحقیقات دانشگاهی آزاد تهران مرکهی،

 356مجمجوع  در کال  بعنوان واحد نمونه گیری نهايی انتخا  و9 انتخا  و از هر واحد دانشگاهی

ای کامال درست، درست، غلجط و کجامال غلجط سوالی در مقیا  چهار درجه 60به پرسشنامه دانشجو

برای تعیین میهان اعتبار و همسانی درونی پرسشنامه از ضريب آلفای کرونبا  اسجتفاده  پاسخ دادند.
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ه از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تايیجدی اسجتفاده شجد. بجرای شد و برای تعیین روايی ساز

دستیابی به ساختار عامل ها از چرخش عامل ها به شیوه  واريماکس استفاده شدو برپايجه مجاتريس 

ساختارعامل ها ، مجموعه سوال هايی که مشترکا با يک عامل همبسته بودند،استخراج و نامگجذاری 

عوامل پرسشنامه احساسات و تعیجین سجاختار عجاملی آن بجر اسجا   شدند.جهت توسعه مدل برای

سنجش احساسات ، مدل تحلیل عامل تايیدی با استفاده از نرم افهار لیجهرل انججام شجد. بجا تحلیجل 

عاملی پرسشنامه احساسات که بجر اسجا  تحلیجل  5عامل تايیدی می توان تعیین کرد که آيا مدل 

ی شود يا نه؟ به منرور بررسی نتايت  تحلیجل عامجل تايیجدی از عامل اکتشافی بدست آمده، تايید م

 .و ... استفاده شد  CFIو برازش تطبیقی   RMSEAشاخص هی برازندگی فاصله اطمینان 

 

 یافته ها

برای تعیین  روايی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تايیدی استفاده شد. برای اججرای تحلیجل 

هجا انججام شجد، مقجدارکفايت ( آزمون کفايجت داده1ری است :عاملی رعايت مفروضه های زير ضرو

-ها و ماتريس همبستگی مبتنی بجر دادهی کفايت دادهدهندهاست که نشان0/  1815نمونه برداری

ها برای ورود به تحلیل عاملی است. مشخصه کرويجت بارتلجت حجاکی از شجرايط مناسجب اججرای 

ا در جامعه صفر نیست و بین متغیرهجا در جامعجه تحلیل عاملی و اينکه ماتريس همبستگی داده ه

(. در پژوهش حاضر سطح معناداری مشخصه آزمجون بارتلجت 1390همبستگی وجود دارد)هومن ،

است، بنابراين می توان ادعا کرد بین متغیرها در   001/0و سطح معناداری   7423/  613برابر با 

 جامعه همبستگی وجوددارد.

 ولکین ونتیجه آزمون بارتلتا-مایر-آزمون کایزر :1جدول

 0/  815 مقدار آزمون کیسر )کفايت نمونه برداری(

 

 7423/  613 آزمون کرويت بارتلت

 224 درجه آزادی

 001/0 معناداری

 

( بررسی در باره ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعجاري  و نامگجذاری عامجل هجا ضجرايب 3

در تعري  عامل ها مهم و بامعنا تلقی می شود . در ايجن پجژوهش بجار  4/0 وگاه باالتر از 3/0بالتر از 

( هر يک از عامل هجا حجدابل بايجد 4به عنوان بار عاملی بابل ببول انتخا  شد. 3/0عاملی با ضرايب 

مقجدار لذا بجر اسجا  سجوال اسجت. 10متعلق به سه سوال باشد .در اين پژوهش هر عامل متعلق به 

                                                           

1.KMO 
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KMO   بهرگتر بوده و بیانگر کفايت نمونه برداری است و مشخصه آزمجون  0.6و از 0.815که برابر

اسجت، بجر پايجه هجر سجه 0.001وسطح معنادار بودن آن کمتر از  7423.613کرويت بارتلت برابر با 

مالک می توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی بر اسا  ماتريس همبستگی حاصل در گجروه 

 توجیه خواهد بود.نمونه مورد مطالعه بابل 

 
 

 نمودار شیب دار مجموعه سوال های مقیاس احساسات :1نمودار

ر بجازوی نمجودا -1شود: های ويژهدر نمودار فو   دومطلب استبا  میاز نمودار شیب دار ارزش

ل اشباع عام 5در عامل پنجم افقی می شود که حاکی از اين است که مجموعه پرسش ها احتماال از 

 ل در واريانس کل متغیرها چشمگیر و از سهم بقیه عامل ها متمايه است.سهم عامل او -2می شود.

 

 عامل باارزش ویژه بیشتر از یک 5مجذوراتوبارعاملی چرخش یافته : 2جدول

 درصدتراکمی درصدواریانس ارزش ویژه عامل

1 5.981 9.968 9.968 

2 5.904 9.839 19.807 

3 5.164 8.606 28.414 

4 3.701 6.169 34.582 

5 3.646 6.076 40.659 
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دهجد کجه ذورات بارهای عجاملی آن، نشجان میيعنی مجموع مج (2)جدول ارزش ويژه هر عامل

 و مقجدار 5.981ها سهیم است. عامل يکم با ارزش ويژهعامل تا چه حد در تبیین کل واريانس سوال

 های اصلی اين عاملهای تحلیل مولفهکند که بر پايه ويژگیدرصد کل واريانس را تبیین می 9.968

ه تواند واريانس بیشتری را در مقايسجهیچ عامل نمیبیشترين سهم را در تبیین واريانس کل دارد و 

اريجانس درصد کجل و 6.076و مقدار 3.646با عامل نخست توجیه کند. عامل پنجم نیه با ارزش ويژه

دول ججکند که کمترين سهم را در تبیین واريانس کل سجواالت داراسجت. بجا توججه بجه را تبیینمی

 تخراج شده تبیین شده اسجت.برای رسجیدن بجهدرصد کل واريانس توسط سه عامل اس 40.659فو 

 ( داده شدند.3عامل اول به روش واريماکس چرخش)جدول  5ساختار ساده، 

 اصلی  هایمؤلفه های استخراج شده با روش تحلیلعامل ماتریس: 3جدول

 بعد از چرخش

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول سوال

39 .755     

23 .729 -.322    

58 .678     

22 .683 -.461    

42 .682     

38 .646     

3 .633     

1 .624   .347  

34 .603     

2 .584   .394 -.351 

59 .421    .388 

60 .402     

49 .321     

26  .726    

46  .674    

25  .647    

45  .640    

47  .625    
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29  .599    

28  .543    

21 .418 -.539    

32  .494    

31  .487    

53  .487 .376   

7  .460    

18  .393   .347 

17  .390    

13   .796   

5   .794   

10   .744   

11   .719   

9   .710   

6   .692   

8   .468   

54  .372 .499   

15   .419   

12   .374   

27   .361   

35 -.327  .341   

4 .349   .613  

33    .569  

43    .552  

55    .507  

44    .688  

48    .479  

52    .467  

56    .441  

36    .437  



 
 1399 بهار، 32 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          134

 

 

24    .400  

16    .348  

37     .567 

19     .520 

20     .474 

40     .443 

50     .427 

57     .417 

51     .397 

14     .376 

41     .353 

*30      

 

 

دول جج( نشان داده شده اسجت. از اربجام 3گانه  بعد از چرخش در جدول ) 5های ساختار عامل

اسجت زيجرا  ها فابد پیچیدگیبدون بار عاملی است.ساير سوال 30شود: سوال موارد زير استنبا  می

يی هجاسجوال ها، مجموعجهس ساختار عاملتنها در يک عامل، بارعاملی بابل توجه دارند.بر پايه ماتري

  14ول بجا که مشترکاً با يک عامل همبسته بودند، به شرح زير اسجتخراج و نامگجذاری گرديجد:عامل ا

امجل عبجا ايجن  17، 18، 7، 53، 31، 32، 21، 28، 29، 25،45،47، 46، 26هجای سوال شامل سوال

، 23، 39های سوال شامل سوال 13: با ومعامل د همبستگی باال داشته که بیانگراحسا  گناه است.

گر احسجا  با اين عامل همبستگی باال داشته که بیجان 49، 60، 59، 2، 34، 1، 3، 38، 42، 22، 58

، 27، 12، 15، 54، 8، 6، 9، 11، 10، 5، 13هجای سوال شامل سجوال 12خشم است.عامل سوم:  با 

شجامل  سجوال 11غم است.عامل چهارم: بجا  با اين عامل همبستگی باال داشته که بیانگراحسا  35

شجته کجه با اين عامل همبسجتگی بجاال دا 16، 24، 36، 56، 52، 48، 44، 55، 43، 33، 4های سوال

، 51، 57، 50، 40، 20، 19، 37های سوال شامل سوال 9بیانگراحسا  جنسی است.عامل پنجم: با 

 ا  شادی است.با اين عامل همبستگی باال داشته که بیانگر احس 41، 14
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 ی سنجش احساساتهای پرسشنامه مقادیرضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس: 4جدول 

ضریب 

آلفای 

 کرونباخ

تعداد 

 سوال
 خرده مقیاس شماره سوال

 : احسا  گناه1عامل  18،7،53،31،32،21،28،29،47،45،25،46،26،17 14 84/0

 :احسا  خشم2عامل 39،23،58،22،42،38،3،1،34،2،59،60،49 13 83/0

 : احسا  غم3عامل  35، 27، 12، 15، 54، 8، 6، 9، 11، 10، 5، 13 12 78/0

 :احسا  جنسی4عامل  16، 24، 36، 56، 52، 48، 44، 55، 43، 33، 4 11 0.73

 : احسا  شادی5عامل 41، 14، 51، 57، 50، 40، 20، 19، 37 9 0.66

 

 

 

ی می توان نتیجه گرفت که خرده مقیا  ها4ر جدول با توجه به آلفای محاسبه شده د

 احساسات از اعتبار خوبی برخوردار است. 

آن بجر  به منرور توسعه مدلی برای عوامل احساسات و تعیین ساختار عاملیتحلیل عامل تاییدی: 

یجهرل لاسا  سنجش احساسات در دانشجويان، مدل تحلیل عامل تايیدی با اسجتفاده از نجرم افجهار 

اکتشجافی  عاملی که بر اثجر اججرای تحلیجل 5از اين طريق می توان تعیین نمود که آيا مدل وم انجا

امجل ع 5نشان دهنجده ی نمجای کلجی آزمجون بجا  3بدست آمده  است، تايید می شود يا نه؟ نمودار 

 استخراج شده است.
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 نمودار ساختار عاملی و ضرایب استاندارد شده مسیر عامل های احساسات :2نمودار

__++  
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براسجا  نتجايت برای بررسی نتايت تحلیل عامل تايیدی از شاخص های برازندگی اسجتفاده شجد. 

 1ها ريشه خطای تقريب میانگین مججذوراتحاصل تحلیل عامل تايیدی، شاخص مطلق برازندگی آن

(RMSEA  (برابر )است که برازندگی تحلیل عامل تايیدی با اين شاخص  تايید می شود. 075/0 )

( نشجان مجی دهنجد کجه ايجن تحلیجل 1585( با درجه آزادی )53/4049شاخص های مجذور فی )  

برازندگی خوبی دارد و بیان کننده تقريب معقولی در جامعه اسجت. سجاير شجاخص هجای برازنجدگی 

، GFI = 66/0 3، شججاخص نیکججويی بججرازشCFI=285/0عبججارت اسججت ازشججاخص بججرازش تطبیقججی

  84/0 5، شجاخص نیکجويی بجرازش هنججار نشجده4AGFI =64/0شاخص نیکويی برازش تعديل شده 

= NNFI 6ر پجس، ريشه میانگین مججذوRMR= 076/0 7، شجاخص وارسجی روايجی مجورد انترجار  

58/69 EVCI= همه اين شاخصها برازندگی مدل را تايید می کنند ،.  

 

 و نتیجه گیریبحث 

سنجی ها نشان داد که ابهار نشخیصی براسا  استانداردهای بابل ببول روانبررسی پژوهش

و همسانی درونی پرسشنامه احساسات  برای ارزيابی مولفه احساسات يافت نشد. ضريب پايايی

سوال طراحی شده پس از  60دانشجويان با استفاده از آلفای کرونبا  محاسبه شد. از مجموع 

بدست آمد. بنابراين پرسشنامه پايايی مناسبی  %84، ضريب پايايی هاچندين مرتبه اصالح سوال

 تفاده شد.ابتدا آزمون کفايت دارد.برای بررسی روايی پرسشنامه از تحلیل عامل اکتشافی اس

اطمینان حاکی از اين است  %99. است که با 815/0نمونه گیری انجام و مقدار کفايت نمونه گیری 

 عامل با ارزش ويژه بیشتر 5که داده های پژوهش برای تحلیل عاملی بابلیت مناسبی دارند. تعداد 

 بیین مناسبی برای اين آزمون است.از واريانس کل را تبیین می کند، که بدرت ت %65/40يک  از

برای تعیین همبستگی هر سوال با هرعامل ماتريس همبستگی اولیه بررسی شد. اعداد درون 

ها را نشان می دهد. مقايسه تمامی و سوال هابین عامل 3/0های بیشتر از اتريس همبستگیم

در بهترين حالت خود اندو ضرايب نشان می دهد که ضرايب همبستگی پس از چرخش اصالح شده

سوال دارای بار عاملی بابل ببولی بودند. جهت ارزيابی صحت  60در نهايت تعداد  برار گرفته اند.

، با نرم افهار لیهرل، تحلیل عامل تايیدی نیه انجام شد که بر اسا  نتايت حاصل، بات پیشینمحاس

(  075/0( برابر ) RMSEAها ريشه خطای تقريب میانگین مجذورات شاخص مطلق برازندگی آن

                                                           

1 .Root Mean Sguare Errore of Approximation 

2  . Comparative Fit Index 

3 . Goodness of  Fit Index 

4 . Adjusted  Goodness of  Fit Index 

5 . Non-Normal Fit Index  

6 ..Root Mean Sguare  Residual 

7 .Expected Cross – Validation Index 
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است که برازندگی تحلیل عامل تايیدی با اين شاخص ها تايید می شود. شاخص های مجذور فی 

تفسیر  ( نشان می دهندکه اين تحلیل برازندگی خوبی دارد.1585( با درجه آزادی )53/4049)

 3/0ابل بار عاملی ساخنار ساده عامل ها که در وابع ترتیب تقدم و تاخر مولفه های احساسات با حد

سوال  14در میان دانشجويان را نشان می دهد، نتايت زير را بدست داده است:عامل اول با 

سوال همبستگی  بوی دارد که   13همبستگی  بوی دارد که بیانگر احسا  گناه است.عامل دوم با 

سا   غم سوال همبستگی  بوی دارد که بیانگر اح 12عامل سوم با بیانگر احسا  خشم است. 

عامل پنجم با سوال همبستگی  بوی دارد که بیانگر احسا  جنسی است. 11است.عامل چهارم با 

سوال همبستگی بوی  دارد که بیانگر احسا  شادی است.چارچو  نرری مفهوم احساسات   9

احسا  اصلی  5براسا  رويکرد روانپويشی ، مبنای اصلی طراحی و تدوين اين پرسشنامه بودکه بر 

معتقد است که دلبستگی  (1994) ،شادی،جنسی ،خشم و گناه تاکید دارد. دوانلو همانند بالبیغم 

به افراد مهم اولیه زندگی برای رشد گبیعی انسان ضروری است. در هسته، يا درون ناهشیار انسان 

گی عشق و دلبستگی به اين افراد مهم اولیه زندگی وجود دارد.در برخی از انسان ها، عشق و دلبست

به اين افراد مهم اولیه زندگی مختل می شود، که اين منجر به احسا  های دردناک مانند خشم، 

 هاحساسا ت و تکانه ها موتور محرک(. 1396،معنوی پور،2017)هیکی، گناه و غم و اندوه می گردد

ات سیستم درون روانی هستند ويکی از اهداف اصلی روان پويشی بادر ساختن فرد به تجربه احساس

پويشی (. ديدگاه روان1397معنوی پور و صدابتی فرد، ،2016همکاران، اش است )بیبر ووابعی

فرصت شناخت و تشخیص و تجربه وابعی احساسات اصیل فرد در عمیق ترين و سريع ترين شکل 

ممکن از طريق غلبه بر مقاومت و شناخت دفاع هايش  میسر می شود. هر گاه فرد با احساسات 

نه ای سنجیده و وابعی مواجه گردد،  بادر خواهد بود که ساختار شخصیتی اش را خود به گو

تغییرداده و به آزادی درونی و خودمختاری رسیده و به تجربه ای تازه از احسا  تسلط به خود 

دست می يابد و شناخت و بیان گفتاری يا روايت گری صادبانه احساسات اعم از مثبت و منفی ،فرد 

ازد که از سازوکارهای انطبابی به طور کارآمد و تاثیر گذاردر ارتبا  با خود و ديگران را بادر می س

 (.2014استفاده کند )دوانلو،

 راه بسیار طوالنی برای درک و تصحیح احساسات اصلی انسانی در پیش رو است. درک

 باعث بیشتروبهتر ذهنیت های ازپیش تعیین شده که پايه و منشا احساسات غیروابعی دارند

رر اغلب ناحساسات به  .مهارشوند و بشرشناخته روحی های ازنارسايی توجهی بابل بخش میشودکه

 که هیها سرمنشا مشخصی ندارد، ما در حین بروز احساسات مثبت و منفی به هر توجیانسان

 درک اريخچهت دانستن و وجودی هایواکنش و احساسات ها، هیجان  شناختن .بريممی پناه بتوانیم

ها را نیه در آن کنترل هایراه که کند کمک افراد تک تک به تواندمی شناسیروان علم در هاآن

 (.2001)آلن، اختیار داشته باشند
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اعتبجار  وپويشی از روا ی نتايت پژوهش نشان دادکه پرسشنامه احساسات بر اسا  ديدگاه روان 

ر يران بکاای بررسی وسنجش احساسات در اکافی برخوردار است ومی توان آن را به عنوان ابهاری بر

 .ه گرفتآن بهر آموزشی از مربیان تربیتی و موبعیت های پژوهشی، بالینی و مشاوران و برد و در
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