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Abstract
Introduction: The affect phobia Questionnaire was designed by
McCullough and et al. developed as effectiveness instrument of
assessing, experiencing, expressing, and regulating emotions to
enhance an individual basic capacity in relation to others and
ourselves.
Materials and Methods: In this study, 290 (men, women) nurses from
several hospitals of Shiraz University of Medical Sciences and
psychiatric patients referred to these centers in 2019-2020 were
selected by available sampling method and them completed the
Toronto Alexithymia and affect phobia questionnaires.
Findings: Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire
was 0.73. Test-retest reliability showed a correlation coefficient of
0.79(for nurses group) after one month. Also, the correlation
coefficient of this instrument with Alexithymia Questionnaire was 0.33. Eigenvalues 4 larger factors is 1 and explains the percentage
coverage of common variance between variables for these 4 factors on
5.62% of the total variance of variables.
Discussion and Conclusion: based on the research findings the
questionnaire with four dimensions was introduced and named. The
present study shows that the Affect Phobia Test could be used as a
screening instrument prior to affect focused therapy.
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Extended Abstract
Introduction

Affect phobia expresses the concept of
psychoanalytic conflict in the language of
learning theory and the use of behavioral
therapy techniques. Psychoanalytic therapy
based on affect phobia believes that the
emotional conflict and psychological
pathology are rooted in the fear of affect.
Accordingly, the affect phobia Questionnaire
was designed by McCullough and coworkers
developed as effective in assessing,
experiencing, expressing, and regulating
emotions to enhance an individual basic
capacity in relation to others and ourselves.

Materials and Methods

This questionnaire consists of 20 items on
seven subscales measuring different
emotions and provides an overall score of
affect phobia at the end. Answers are given
on a five-point Likert scale. After translating
the items and translating they back into
English, the questionnaire of revision,
correction, and retranslation and finally with
the opinion of the professors of the
psychology department of Shiraz Islamic
Azad University, the Apparent and structure
validity of this scale was approved. Also,
after receiving the ethical code, permission
to implement this project was obtained from
Shiraz University of Medical Sciences. In this
study, 290 (men, women) nurses from
several hospitals of Shiraz University of
Medical Sciences and psychiatric patients
referred to these centers in 2019-2020 were
selected by available sampling method and
completed the Toronto Alexithymia and
affect phobia questionnaires.
Findings
In determining the reliability of the
questionnaire, Cronbach's alpha coefficient
for the whole questionnaire was 0.73. Testretest reliability showed a correlation
coefficient of 0.79(for nurses group) after
one month. Also, the correlation coefficient
of this instrument with Alexithymia
Questionnaire was -0.33. The results of
factor analysis of this tool showed that the
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KMO value is 0.85 and the level of
significance of Bartlett sphericity is less than
0.001. Therefore, the implementation of
factor analysis based on the correlation
matrix obtained in the sample group will be
acceptable. Eigenvalues 4 larger factors is 1
and explains the percentage coverage of
common variance between variables for
these 4 factors on 5.62% of the total variance
of variables. In this study, due to the
commonality between the materials, the
minimum coefficient of commonality was
considered 0.3. The results obtained in this
section showed that the operating structure
before rotation is completely different from
the matrix of operating structure after
rotation.

Discussion and Conclusion

although this questionnaire has been
translated and used in different languages,
but only in Sweden its psychometric
properties have been examined. these
questionnaire
is
affective
and
comprehensive than other tools made in the
field of measuring the avoidance of emotions
(McCullough et al., 2010).the result of
varimax rotation of the factors showed that
the questions are pure and uncomplicated
and their factor load on the main factors is
far from other factors, but based on the
research findings and after several times
performing factor analysis and extracting
multiple factors and comparing the
extracted factors with the theoretical
structure of the questionnaire and the
existing theoretical foundations, as well as
considering the assumptions of factor
analysis, it was decided to extract 4 factors.
The last three criteria of the questionnaire
are in the field of different aspects of selfrelationship and due to the overlap and
uniformity of the questions of these three
criteria and the importance of issues related
to their sense in mental health, the last three
criteria are considered as a single criterion
in relation to themselves. And a satisfactory
reliability score was obtained. As a result,
based on the obtained validity, the
questionnaire with four dimensions was
introduced and named. The present study
shows that the Affect Phobia Test could be
used as a screening instrument prior to
affect focused therapy.

Quarterly Journal of Psychological Methods and Models. 2021; 12 (43): 31-41

بهار .1400دوره .12شماره 43

فصلنامه علمی -پژوهشی روش ها و مدل های روانشناختی

مقاله پژوهشی
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه عاطفه هراسی لی مک کالو
ایرج زارع ،1دکتر مسعود محمدی ،*2دکتر قاسم نظیری ،3دکتر شاهرخ عزت زادگان
 .1دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی،گروه روانشناسی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،ایران
 .2استادیارروانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،ایران
 .3استادیارروانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،ایران
 .4دانشیارگروه داخلی دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،ایران
جهرمی4

تاریخ دریافت1399/11/04 :

چکیده

تاریخ داوری1400/01/24 :

هدف :پرسشنامه عاطفه هراسی توسط مک کالو و همکارانش طراحی و به عنوان ابزاری موثر در ارزیابی ،تجربه ،بیان
و تنظیم عواطف جهت ارتقای ظرفیت اساسی فرد در ارتباط با خود و دیگران توسعه یافته است.
روش :در این پژوهش 290نفر (زن ،مرد) از پرستاران چند بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بیماران روان نژند
مراجعه کننده به این مراکز در سال 1398-99شرکت کردند .آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه
های عاطفه هراسی و ناگویی خلقی تورنتو را تکمیل کردند.
یافته ها :ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  0/73بود .بازآزمایی پس از یک ماه ضریب همبستگی
0/79را نشان داد ،از طرفی ضریب همبستگی این ابزار با پرسشنامه ناگویی خلقی  -0/33بود .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
و تحلیل موازی از مدلی چهارعاملی حمایت کرد و ارزشهای ویژه 4عامل بزرگ تر از  1است و درصد پوشش واریانس
مشترك بین متغیرها برای این  4عامل بر روی  5/62درصد کل واریانس متغیرها تبیین گردید.
بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتایج به دست آمده پرسشنامه با چهار بعد نام گذاری و به عنوان ابزاری برای غربالگری
افراد قبل ازدرمان های هیجان محور معرفی می گردد.

تاریخ پذیرش1400/04/27 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید
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* نویسنده مسئول :دکتر مسعود محمدی
نشانی :استادیارروانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی شیراز ،ایران

تلفن09177280619 :
پست الکترونیکیmmohamadi@yahoo.com :

ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه عاطفه هراسی لی مک کالو

مقدمه
یکی از موضوع های مورد توجه روانشناسان مطالعه ی عاطفه است.
عاطفه یا تجربیات هیجانی یک نشانگر عملکرد روانشناختی محسوب
می گردد(.)29در حالی که از اصطالح عاطفه به طور مکرر استفاده
می گردد و با وجود نقش مهم آن درروابط فردی و اجتماعی ،ساختار
علمی آن پیچیده و مبهم است( .)35عواطف را به عنوان تجربیات
ذهنی برانگیخته شده متفاوت و کوتاه مدت توسط انواع محرکها ،و
متشکل از چندین مولفه تعریف کرده اند :الف) احساس ذهنی  ،ب)
حرکتی  ،ج) فیزیولوژیک  ،د) گرایش به عمل و ارزیابی کننده توانمندی.
بنابراین عواطف از زیرمجموعه های مختلف احساسات ،ارزیابی
شناختی ،فیزیولوژی و رفتاری تشکیل شده است .هر یک از این زیر
مجموعه ها معیاری است که می توان با کمک آن عواطف را تجربه و
بنابراین اندازه گیری کرد( .)18همچنین از نظر دوانلو تجربه واقعی
احساسات شفابخش است .منظور از تجربه واقعی احساسات ،یعنی
تجربه آن ها با سه مؤلفه شناختی (شناسایی و نام گذاری احساسات)،
فیزیولوژیکی (تجربه بدنی احساسات) ،و رفتاری (میل به انجام کاری
بر اثر تجربه احساس) است .در واقع اگر بیماری بتواند از احساسات
خودش آگاه باشد ،آن ها را تجربه کند و میل رفتاری ناشی از آن ها را
نیز داشته باشد می تواند به نظم بخشی احساسات خودش بپردازد .اکثر
بیماران در یکی از این مؤلفه های تجربه احساسات مشکل دارند .یا به
شیوه ای ناکارآمد به تنظیم احساسات خود می پردازند(.)23
از طرفی عواطف در جهت بهبود تعامل اجتماعی یا احساس بهتر فردی
عمل می کنند .بنابراین ،با استفاده از تنظیم عواطف  ،احساسات ابراز
شده می توانند متفاوت از احساسات تجربه شده (در درون خود یا
دیگران) باشند .درتعامالت چالش برانگیز اجتماعی افراد ممکن است
غالباً از تنظیمات هیجانی استفاده کنند ،بنا براین آگاهی از احساسات
تنظیم شده می تواند به پیشرفت و همدلی ،شناخت و عملکرد بهتر فرد
کمک کند ،بر این اساس تشخیص احساسات تنظیم شده برای انطباق
با واکنشها مهم است( .)20افرادی که راهبردهای تنظیم هیجان را
ضعیف فرا گرفته اند ممکن است بیش ازدیگران مستعد استفاده از
رفتارهای پرخطر به عنوان ابزاری برای تسکین هیجان منفی باشند(.)6
همچنین مک کالو معتقد بود تعارض های مرتبط با احساس های ما-
که آنها را فوبی های عاطفه می نامید -زیربنای اکثر اختالالت با پایه
ی روانشناختی می باشد .نتایج مطالعات بیانگر این است که ظرفیت
تغییر این که چگونه افراد هیجان ها را تجربه و ابرازکنند ،عامل کلیدی
برای سالمت روانی است( .)19اخیرا" نیز در تعریف بازنگری شده
 ، DSM-IVبا گنجاندن «تنظیم هیجانی » تصریح شده که سالمت
روان بیشتر از این که از کاهش هیجانات اصلی ناشی شود  ،به لحاظ
انطباقی ،مدیریت طیفی از هیجانات«مثبت»و«منفی» به شمار می
رود،این موضوع زمینه ساز درك پژوهشگران از نقش هایی است که
بوسیله ی سیستم های عاطفی وهیجانی انسان ایفا می گردد(.)2
هراس از عاطفه بیانگر مفهوم تعارض روانپویشی به زبان نظریه
یادگیری و استفاده از تکنیکهای درمان رفتاری است ،این درمان مبتنی
بر این ایده است که تعارض و آسیب شناسی روانی ریشه در هراس از
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عاطفه دارد ،همان طور که یک فرد مبتال به فوبی (ارتفاع) ممکن است
یک مسیر طوالنی را برای اجنتاب از یک پل طی کند ،بیماران نیز اغلب
به شیوه ای هراسناك از تجربه و بیان عواطف معین اجتناب می کنند.
یک بیمار ممکن است از سوگ اجنتاب کند ،دیگری ممکن است ازخشم
و سومی ممکن است از نزدیکی و صمیمیت اجنتاب نماید .مشابه
بیماران مبتال به فوبی های بیرونی ،بیماران مبتال به فوبی های عاطفه
با ایجاد افکار ،احساس ها و رفتارهایی اجتنابی از احساس ها دوری می
کنند .این افکار،احساس ها و رفتارهای اجتنابی در زبان روانپویشی به
عنوان دفاع ها تلقی می گردند .روش عمده ی پاسخ های اجنتابی یا
دفاع ها در کمک به بیماران به منظور اجتناب از احساس های متعارض،
ناهشیار نگه داشتن احساس ها و خارج از حیطه آگاهی قرار دادن آنها
است(.)28
تنظیم هیجان به عنوان تالش فرد برای نـگـهـداری ،بـازداری،
افزایش تجارب و حاالت هیجانی تعریف می شود .تنظیم هیجـان
فرایندی است که از طریق آن افراد هیجان های خود را به صورت
هشیار یا ناهشیار تعدیل می کنند.به عالوه ،تنظیم هیجانـی بـه توانایی
فهم هیجانات ،تعدیل تجربه ی هیجانی و ابراز هیجـانـات اشاره دارد.
بی نظمی هیجان به عنوان روش های ناسازگارانه پاسخ به هیجانات
تعریف شده است که شامل پاسخ های فاقـد پـذیـرش ،دشواری در
کنترل رفتارها در بستر پریشانی هیجانی و نقص دراستفاده عملکردی
از هیجانات به عنوان اطالعات است( .)16یکی از ضعف های بارز روان
درمانی هایی که به دنبال ایجاد تعادل عاطفی شناختی بوده و تاکید
برنقش محوری عاطفه دارند نداشتن راهکارهای تسهیل کننده برای
تجربه نمودن عواطف است موضوعی که نقطه عطف درمان عاطفه
هراسی است .این نوع درمان هیجان محور نقش مهمی در تجربه و
تنظیم عواطف داشته که حاصل آن ضمن تنظیم اضطراب فرد ،توانمند
سازی او در تحمل اضطراب و به عبارتی توانمندی ایگو خواهد بود(.)1
به طورکلی قابلیت های هیجانی در تشخیص پاسخهای هیجانی
مناسب ،درمواجهه با رویدادهای روزمره،گسترش دامنه ی بینش و ایجاد
نگرش مثبت درباره ی وقایع و هیجانات نقش موثری دارند .در نتیجه،
افرادی که توانایی تشخیص ،کنترل واستفاده از این قابلیت های
هیجانی را دارند از حمایت اجتماعی،احساس رضایتمندی ،سالمت
جسمانی و روانی بیشتری برخوردار خواهند شد( . )36اختالالت و
عالئم فیزیولوژیکی گوناگونی وجود دارد که با بی نظمی هیجان ارتباط
دارند ،بعضی از این موارد شامل درد ،استعمال دخانیات ،اختالالت
گسستگی ،اختالالت خوردن ،اعتیاد و خودزنی می باشد .همچنین
شماری از پژوهش ها نشان داده اند که دشواری در تنظیم هیجان با
طیف وسیعی از اختالالت از جمله خودآسیب رسانی در ارتباط
است( .)15با توجه به وجود آشفتگی هیجانی و نقشی که در تداوم
نشانه های افسردگی دارد( .)5ارتباط میان ابرازگری هیجانی و شاخص
های سالمت روانی و جسمانی( .)38تاکیدی که درمانهای پویشی
کوتاه مدت بر تجربه عمیق هیجانی در رابطه ی درمانی دارند( .)22اثر
بخشی این درمانها بر کاهش نشانه های افسردگی ( .)12و کاربرد
وسیع درمان های پویشی کوتاه مدت که عاطفه هراسی نیز یکی از این
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محمدی و همکاران

سبک درمانی می باشد برای بیماران با مقاومت باال ،افسردگی و افرادی
که ساختار منشی شکننده دارند( .)4دراین پژوهش به دنبال معرفی
ابزاری مناسب جهت تسهیل و پیشرفت رویکرد های رواندرمانی هیجان
مدار هستیم.

اهداف پژوهش
 -1ارائه داده های مرجع در مورد پرسشنامه عاطفه هراسی در یک
نمونه بالینی از بیماران نوروز و نمونه غیر بالینی
 -2بررسی اعتبار ساختاری و ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه عاطفه
هراسی
 -3ارزیابی اعتبار پرسشنامه و روایی افتراقی و ساختار عاملی آن در
جامعه ایران

روش تحقیق
پژوهش حاضر یک نوع مطالعه روانسنجی در مورد پرسشنامه عاطفه
هراسی است که دارای  20سوال با مقیاس نمره گذاری لیکرت  5گزینه
ای است و به ارزیابی عواطف انطباقی در هفت زیر مقیاس ،خشم و
قاطعیت(سه سوال) ،سوگ و غمگینی(سه سوال) ،صمیمیت
ودلبستگی(سه سوال) ،احساس جنسی(دو سوال) ،احساس مثبت و
پذیرش نسبت به خود(سه سوال) ،عالقه و هیجان(سه سوال) و احساس
لذت و شادابی(سه سوال) می پردازد .همچنین یک نمره کلی از عاطفه
هراسی در پایان بدست می آید .جهت این کار آزمون پس از ترجمه
گویه ها و برگردان مجدد به انگلیسی و تایید آن توسط متخصص ،با
کمک اساتید راهنما و مشاور و سایر اساتید گروه روانشاسی دانشگاه آزاد
اسالمی شیراز بازبینی  ،اصالح ،باز ترجمه و در نهایت مورد تایید برای
اجرا قرار گرفت.پس از اینکه روایی صوری و سازه این مقیاس با نظر
متخصصان مورد تایید قرار گرفت جهت شروع پژوهش کد اخالق از
دانشگاه آزاد شیراز و مجوز اجرا از دانشگاه علوم پژشکی نیز اخذ گردید.
جامعه آماری شامل بخشی از پرستاران شاغل در چند بیمارستان
دانشگاه علو م پزشکی شیراز و بیماران روان نژند مراجعه کننده به دو
مرکز درمانی این دانشگاه درسال1398 -99بود .از آنجایی که برخی از
روانسنج ها مانند براون( )11معتقدند که تحلیل عاملی اکتشافی و
تحلیل عاملی تاییدی باید بر روی دو نمونه مجزا انجام شوند و هیر()17
حجم نمونه حداقل 100نفری را برای تحلیل عاملی توصیه کرده است،
لذا در این مطالعه حجم نمونه 290 ،آزمودنی در نظر گرفته شد که با
توجه به حجم نمونه پژوهش مشابهی که توسط فرانکل وهمکارانش
در سوئد انجام گردیده ،حجم نمونه برای تحلیل عاملی مناسب محسوب
می گردد.
به منظور تعیین پایایی بازآزمایی مقیاس عاطفه هراسی ،پس از گذشت
یکماه مجددا"پرسشنامه ها جهت تکمیل در اختیارشرکت کننده گان
قرار گرفت .وبرای تعیین روایی این آزمون از پرسشنامه ناگویی خلقی
تورنتو استفاده شد تا همبستگی آن مورد ارزیابی قرار گیرد .کلیه
روشهای آماری در نرم افزار  SPSS21و  AMOS21اجرا شدند.
در اجرای پژوهش جهت بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه آن را

دربین  170نفر از پرستاران شاغل در چند بیمارستان شهرستان شیراز و
مرودشت در دو نوبت با فاصله یک ماه به صورت کد گذاری شده و بی
نام اجرا گردید که در انتها با توجه به بحرانهای محیط کار و دو مرحله
ای بودن مطالعه  129پرسشنامه معتبرتشخیص داده شد .در نوبت اول
این پرسشنامه به همراه پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو و در نوبت دوم
تنها پرسشنامه عاطفه هراسی اجرا گردید .همچنین پرسشنامه بین 120
نفر از بیماران روان نژند که فاقد اختالل سایکوز یا شخصیت بودند با
همکاری سه نفر از روانپزشکان در یک نوبت پرسشنامه عاطفه هراسی
و ناگویی خلقی تورنتو اجرا گردید و در نهایت 100پرسشنامه معتبر
تشخیص داده شد .در مورد هر دو گروه قبل از اجرا در مورد پژوهش و
رازداری اطالعات ،توضیحات الزم داده شد و در صورت رضایت شرکت
در پژوهش پرسشنامه ها ارایه گردید.

پیشینه تحقیق
در رابطه با پژوهشهای همسو با این مطالعه ،دریک پژوهش کنترل شده
در سوئد  82بیماردارای اختالل افسردگی و اضطراب و  197دانشجو
انتخاب شدند ،پایایی درونی برای گروه بیماران 0/88و برای دانشجویان
 0/84بود همچنین پایایی آزمون بازآزمون آن نیز 0/77بود .نتیجه
پژوهش نشان داد که نمره کل آزمون دارای ویژگی روانسنجی رضایت
بخشی می باشد ولی در معیارهای درونی دو معیار خشم و قاطعیت
پایایی 0/44و معیار غم و سوگ پایایی0/24داشت .توانایی غربالگری
و اندازه گیری عواطف این پرسشنامه در بررسی روانسنجی نیز مورد
تایید قرار گرفته است .آنها این پرسشنامه رابه عنوان ابزاری سودمند
جهت غربالگری بیماران دچار عاطفه هراسی از جامعه سالم معرفی
کردند و اعالم کردند که پرسشنامه عاطفه هراسی به عنوان ابزاری موثر
در تشخیص ترس از عاطفه و بررسی عملکرد عواطف انطباقی در درمان
کاربرد دارد( .)13نسخه فارسی مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو ( )7یک
آزمون  20ماده ای است وسه زیر مقیاس دشواری در شناسایی
احساسات ،دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را در مقیاس
پنج درجه ای لیکرت از نمره (1کامال" مخالف) تا نمره( 5کامال" موافق)
می سنجد .یک نمره کل نیز از جمع نمره های سه زیر مقیاس برای
ناگویی هیجانی کلی محاسبه می شود .این مقیاس برای اجرا در نمونه
های عمومی و بالینی مناسب است و می تواند بر حسب شرایط به
صورت فردی یاگروهی اجرا شود .ویژگیهای روانسنجی مقیاس ناگویی
هیجانی تورنتو 20-در پژوهشهای متعدد خارجی( )31و نسخه فارسی
مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو) 8،9،10 (20-تایید شده است .در یک
مطالعه توصیفی در زمینه نقش هیجانات منفی  ،ناگویی خلقی و روابط
بین فردی در پیش بینی رفتار آسیب به خود در نوجوانان نشان داده شد
که متغیر ناگویی خلقی  42درصد رفتار خودآسیبی عمدی نوجوانان را
به طور معناداری ( )p > ./.1تبیین می نماید(.)3

یافته های پژوهش
اطالعات جمعیت شناختی نمونه
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به منظور تعیین پایایی ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر
با  0/73بود .بعالوه ،روش بازآزمایی پس از یک ماه ضریب همبستگی
0/79را نشان داد ،از طرفی ضریب همبستگی این ابزار با پرسشنامه
ناگویی خلقی مقدار  -0/33بدست آمد .همچنین نتایج تحلیل عاملی
این ابزار در زیر آورده شده است:

اندازه های (KMOشاخص کفایت نمونه برداری) و نتایج آزمون بارتلت
برای ماتریس همبستگی های حاصل در گروه نمونه ،در جدول 3
 2-داده شده است.

جدول :2-3اندازه های  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت پرسشنامه

معناداری
0/001

کرویت
1361/30

درجه آزادی
190

چنانکه در جدول  2-3دیده می شود ،مقدار  KMOبرابر با 0/85و
سطح معنادار بودن کرویت بارتلت نیز کمتر از  0/001است .بنابراین بر
پایه هر دو مالك می توان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی بر
اساس ماتریس همبستگی حاصل در گروه نمونه مورد بررسی ،توجیه
پذیر خواهد بود .مشخصه های آماری اصلی اولیه که در اجرای مؤلفه

36

KMO
0/85

های اصلی (یا روش  )PCAبه دست آمده ،در جدول  3-3برای هر
عامل جداگانه نمایش داده شده است .چنانکه دیده می شود ،ارزشهای
ویژه 4عامل بزرگ تر از  1است و درصد پوشش واریانس مشترك بین
متغیرها برای این  4عامل بر روی  5/62درصد کل واریانس متغیرها را
تبیین می کند.
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به منظور به دست آوردن ساختاری با معنا از بارهای عاملی ،عامل های
استخراج شده بر پایه روش های متداول و با استفاده از چرخش
واریماکس ،به محورهای جدید که نسبت به هم با زاویه ای قائم قرار
می گیرند ،انتقال داده شد .پس از چندین بار اجرای تحلیل عاملی و

استخراج عامل های متعدد و مقایسه عاملهای استخراج شده با ساختار
نظری پرسشنامه و مبانی نظری موجود و نیز در نظر گرفتن مفروضه
های تحلیل عاملی که در باال به آنها اشاره شد ،تصمیم گرفته شد که
 4عامل استخراج شود.نمودار سنگریزه نیز که در شکل 1-3نمایش داده
شده است ،موید همین مطلب می باشد.

نمودار  :1-3نمودار اسکری آزمون

در این تحقیق به دلیل اشتراك بین ماده ها ،حداقل ضریب وجه اشتراك
برابر با 0/3در نظر گرفته شد .نتایج به دست آمده در این قسمت نشان
داد که ساختار عاملی قبل از چرخش در مقایسه با ماتریس ساختار
عاملی بعد از چرخش کامال" متمایز است(جدول  .)4-3نتیجه چرخش
واریماکس عامل ها نشان داد که سواالت ناب و فاقد پیچیدگی است و
بار عاملی آنها روی عامل های اصلی فاصله زیادی با عوامل دیگر دارد.
پس از چرخش ماتریس چهار عاملی پرسشنامه به شیوه واریماکس بر

اساس ماتریس مولفه های چرخش داده شده محتوای هریک از این
عوامل بر پایه ی بارعاملی هر پرسش در هر عامل استخراج گردید .پس
از استخراج محتوای هر عامل ،عوامل استخراج شده به وسیله ی سه
نفر از روانشناسان مجرب نامگذاری شدند .این عوامل به ترتیب با
عناوین ،احساس خشم و قاطعیت ،احساس غمگینی و سوگ  ،احساس
نزدیکی  ،صمیمیت ودلبستگی و عامل چهارم ،احساس شادابی  ،اشتیاق،
داشتن احساس مثبت و پذیرش نسبت به خود نامگذاری گردید .محتوای
هر یک از این عوامل در جدول  4-3ارایه شده است.
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جدول  :4-3ماتریس ساختار عاملی بعد از چرخش واریماکس پرسشنامه

به طور کلی بر پایه ماتریس ساختار عامل ها ،سواالتی که به طور
مشترك با عامل همبسته با ضریب باالتر از  0/3یک پاره تست
را تشکیل می دادند بر اساس بار عاملی استخراج و نامگذاری
شدند.
بحث و نتیجه گیری
از آنجایی که نتایج معتبر علمی بدون ابزار دقیق اندازه گیری
امکان پذیر نیست ،پرسشنامه عاطفه هراسی به عنوان ابزاری
38

جهت غربالگری و اندازه گیری میزان ترس از عاطفه و کاربرد
عواطف انطباقی در فرد ارایه گردیده است .این پرسشنامه اگر چه
به زبانهای مختلفی ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته ولی تنها در
کشور سوئد ویژگیهای روانسنجی آن مورد برررسی قرار گرفته
است .این پرسشنامه به عنوان یک ابزار خود گزارش دهی در
بیماران تحت درمان به شیوه ی عاطفه هراسی یا سایر روشهای
درمانی هیجان محور ،همچنین در کارهای آموزشی و پژوهشی
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کاربرد دارد و تالش می کند عواطفی را که می تواند به عنوان
نیروی انگیزشی فعال در فرد به کار رود را ارزیابی و اندازه گیری
کند .سه معیارآخر پرسشنامه در زمینه جنبه های مختلف رابطه با
خود است وشامل ،احساس های مثبت نسبت به خود ،مهربانی با
خود ،مراقبت از خود ،لذت از خود ،اعتماد به خود ،ارزش برای
خود،کارکرد احساس های مثبت نسبت به خود ،حفظ عزت نفس
خود و محافظت از یکپارچگی خود است .به دلیل همپوشی و
یکسان بودن زمینه سوالهای این سه معیار و اهمیت موضوع های
مرتبط با حس خود در سالمت روان ،سه معیار آخر پرسشنامه در
این مطالعه به عنوان معیاری واحد در ارتباط با خود در نظر گرفته
شد و نمره پایایی رضایت بخشی بدست آورد .در نتیجه بر اساس
روایی به دست آمده پرسشنامه با چهار بعد معرفی می گردد.
همچنین در رابطه با طبقه تمایل جنسی ،انگیختگی ،شیفتگی،
شهوت و میل جنسی ،تامکینس بر این باور است که این طبقه به
لحاظ فنی بیشتر یک سائق است تا یک عاطفه ولی این طبقه در
اینجا به دلیل اهمیت فوبی های احساس جنسی درکار بالینی
گنجانده شده است و دقیقاً به شیوه ی عواطف می توانند درمان
شوند(.)1
پرسشنامه عاطفه هراسی از سایر ابزارهای ساخته شده در زمینه
اندازه گیری اجتناب از عواطف جامع تراست چون عالوه بر آگاهی
از عواطف فعال کننده و باز دارنده که مک کالو معتقد است این
عواطف همیشه بدنبال هدایت فرد می باشند ،این پرسشنامه
تالش می کند تا میزان نیروی انگیزشی و فعال کننده گی
عواطف را ارزیابی و اندازه گیری کند( .)27در توصیف پنکسپت
از عواطف بنیادی نیز همین نوع عواطف به صورت تئوری در
ارتباط با یکدیگر وجود دارندکه او آنها را سیستم مطالبه گر می
نامند( .)30از طرفی در این پژوهش ضریب همبستگی این ابزار
با پرسشنامه ناگویی خلقی مقدار  -0/33می باشد که نشان دهنده
قابلیت تعمیم یافته های این دو ابزار به یکدیگر می باشد البته
شرکت کننده گان پژوهش در پاسخ به سواالت ،پرسشنامه عاطفه
هراسی را قابل درك تر و ساده تر دانسته و با سواالت آن ارتباط
بهتری برقرار می کردند .با توجه به اهمیت اندازه گیری و تنظیم
عواطف در درمان از جمله درمانهای روانپویشی و اهمیت عاطفه
هراسی به عنوان عاملی پاتولوژیک در تعارضهای بیمار ،ومحدود
بودن این نوع پرسشنامه ها در ایران این پرسشنامه متفاوت از
سایر ابزارهای همسو ،نگاه کاربردی و طبقه بندی شده ای به
عواطف داشته و با توجه به یافته های روانسنجی رضایت بخش
این مطالعه ،پیش بینی می شود که کاربرد این ابزار موجب
تسهیل در امر روان درمانی ،پژوهش و آموزش بیماران در زمینه
تنظیم ،تجربه و ابراز عواطف خواهد گردید.

از آن جایی که اجرای این پژوهش همزمان با اوج بحران پاندمی
کووید  19و شرایط خاص ناشی از اعمال محدودیتهای مختلف
در جامعه بود ،مشکالتی در جهت افزایش جامعه آماری طرح و
دسترسی به پرستاران و بیماران وجود داشت .از این رو پیشنهاد
می گردد با توجه به کوتاه بودن ،گویایی و کارایی این پرسشنامه
در درمان های هیجان محور و همبستگی فراگیر اختالت روانی
با مشکالت عاطفی ،این مطالعه روانسنجی درگروه های دیگر
جامعه و حجم باالتر نیز تکرار گردد.
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کووید  19با صبوری وعالقه در انجام این مطالعه همکاری نمودند
صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.
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